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Seznam nejvíce používaných zkratek v textu :
AOPK
BaP
ČGS
ČHMÚ
č.h.p.
č.j.
ČOV
ČSÚ
DoKP
DP
EIA
EO
EVL
HČ
HEIS VUV
HPV
CHKO
CHLÚ
CHOPAV
IČZÚJ
IS
Kes
KKZ
KPZ
KSÚS
KÚŚK
k.ú.
LBC
LBK
MUK
MZD
MZdr
MŽP
NA
NEL
NL
NO2
NPÚ
NRBK
NV
OA
OBÚ
OkÚ
OPVZ
OPRL
ORP
PHM
PM10
PM2.5
PO
PP
PR
PřP
PSaR
PUPFL
RBC
RBK
ŘSD

- Agentura ochrany přírody a krajiny
- benzo(a)pyren
- Česká geologická služba
- Český hydrometeorologický úřad
- číslo hydrologického pořadí
- číslo jednací
- čistírna odpadních vod
- Český statistický úřad
- dotčený krajinný prostor
- dobývací prostor
- Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí)
- ekvivalentní obyvatel
- evropsky významná lokalita
- hornická činnost
- Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
- hladina podzemní vody
- chráněná krajinná oblast
- chráněné ložiskové území
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
- identifikační číslo základní územní jednotky
- informační systém
- koeficient ekologické stability
- Komise pro klasifikaci zásob
- Komise pro projekty a závěrečné zprávy
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
- Krajský úřad Středočeského kraje
- katastrální území
- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- mimoúrovňová křižovatka
- meliorační a zpevňující dřeviny
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo životního prostředí
- nákladní automobily
- nepolární extrahovatelné látky (ropné látky)
- nerozpuštěné látky
- oxid dusičitý
- národní památkový ústav
- nadregionální biokoridor
- nařízení vlády
- osobní automobily
- obvodní báňský úřad
- okresní úřad
- ochranné pásmo vodního zdroje
- oblastní plán rozvoje lesa
- obec s rozšířenou působností
- pohonné hmoty
- suspendované částice (prach) o velikosti částic nižší než 10 μm
- suspendované částice (prach) o velikosti částic nižší než 2,5 μm
- ptačí oblast
- přírodní památka
- přírodní rezervace
- přírodní park
- plán sanace a rekultivace
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- Ředitelství silnic a dálnic
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SaR
SEKM
SOKP
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TZL
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ÚPSÚ
ÚSES
VKP
VPS
VUMOP
WHO
ZCHÚ
ZPF
ZÚ
ZUR
ŽP
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- sanace a rekultivace
- systém evidence kontaminovaných míst
- Silniční okruh kolem Prahy
- trvalý travní porost
- tuhé znečišťující látky
- územně analytické podklady
- územní plán obce
- územní plán sídelního útvaru
- územní systém ekologické stability
- významný krajinný prvek
- veřejně prospěšná stavba
- Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
- Světová zdravotnická organizace
- zvláště chráněné území
- zemědělský půdní fond
- zájmové území
- zásady územního rozvoje
- životní prostředí
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ÚVOD
Oznámení záměru „Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného
dobývacího prostoru Mladovice a modernizace provozu“ bylo zpracováno v listopadu 2019 a
předáno na Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK) jako na příslušný úřad k provedení
zjišťovacího řízení. Příslušný úřad obdržel oznámení záměru dne 10.12.2019. Oznámení
záměru splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon),
proto příslušný úřad oznámil dne 19.12.2019 zahájení zjišťovacího řízení zveřejněním
informace na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. Oznámení bylo příslušným
úřadem rozesláno k vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným
celkům. V téže lhůtě bylo oznámení zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA na
stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru STC2272.
Dle § 6 odst. 8 zákona mohla zaslat veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené
územní samosprávné celky písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení, tj. do 18.01.2020. K vyjádřením zaslaným po lhůtě
příslušný úřad nepřihlíží.
Dne 12.3. 2020 zveřejnil KÚSK závěr zjišťovacího řízení vydaný den 27.2.2020 pod č.j.
160643/2019/KUSK podle § 7 odst. 5 zákona. Ve zjišťovacím řízení se uvádí, že záměr
„Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a
modernizace provozu“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen
podle zákona. Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve
smyslu § 8 zákona, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona.
V dokumentaci je dle požadavku KÚSK zohlednit a podrobně vypořádat všechny
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádření k oznámení.
Mimo výše uvedenou větu neuvádí KÚSK žádné další požadavky na obsah a rozsah
dokumentace, ani na vyhodnocení konkrétních vlivů na životní prostředí. Není uplatněn
požadavek dle § 7 odst. 8 zákona: „Příslušný úřad může v odůvodněném písemném závěru
navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou,
použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z
technických hledisek možné.“
V rámci úvodní kapitoly je tedy provedeno požadované podrobné vypořádání došlých
vyjádření
K oznámení záměru se vyjádřili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Středočeský kraj, č.j. 017575/2020/KUSK017 ze dne 13.1.2020
Obec Postupice, bez č.j., ze dne 17.1.2020
Obec Popovice, č.j. 1/2020 ze dne 2. 1. 2020 a ze dne 16.1.2020 č.j. č.j. 364/2019/Fpa
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření č.j.
009436/2020/KUSK ze dne 17.01.2020
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí – vyjádření zn.
MUBN/13369/2020/OOPLH ze dne 17.01.2020
Česká inspekce životní prostředí, OI Praha – vyjádření č.j. ČIŽP/41/2019/16825 ze dne
20.01.2020
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, – vyjádření č.j.
KHSSC 67208/2019 ze dne 20.01.2020
Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje středočeského – vyjádření č.j.
SBS 46254/2019/OBÚ-02/1 ze dne 15.01.2020
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9. Želichov, z.s. – vyjádření bez č.j. i data
10. Petice občanů správního území obce Popovice a Postupice, včetně majitelů nemovitostí v
této oblasti (205 podpisů)
11. Vyjádření veřejnosti: rodina Kalouskova, Hana Hudcová, Ing. Miloš Pelikán, Mgr. Anna
Pelikánová, Radek Kozel, Jiřina Turková, Jaroslav Formánek, Michal Hoch, Tereza
Hochová, Jiří Sternberg, Pavel Mrva, Libuše Prokopcová
V následující stati jsou uvedena jednotlivá vyjádření a jejich relevantní připomínky.
Reakce zpracovatele dokumentace je uvedena kurzívou. V případě, že na problematiku již bylo
reagováno v jiných bodech, je v textu odkaz na tuto reakci.
1.

Středočeský kraj, č.j. 017575/2020/KUSK017 ze dne 13.1.2020

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci
stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a modernizace provozu (Postupice)“ a nepožaduje
další posuzování dle zákona
Souhlasné vyjádření.
2.

Obec Postupice, bez č.j., ze dne 17.1.2020

Obec Postupice považuje za nejzávažnější vlivy těžby prašnost a hluk spojené s dopravou
v obci, namítá nedostatečné posouzení. Namítá, že např. v hlukové studii chybí měření hluku
projíždějících prázdných nákladních automobilů pro přepravu kamene. Dopravní situace v obci
Postupice je již dnes problematická, zejména z důvodu nedostatečné kapacity, kvality a šířky
komunikací, po nichž budou pravidelně a často jezdit těžké nákladní automobily s kamenivem.
Dotčena může být i historická zástavba (stavba kostela sv. Martina), která v žádném případě
nebude schopna odolávat zvýšené zátěži bez poškození
Posouzení vlivů spojených s dopravou bylo provedeno dle standardních metodik a nebylo
příslušnými orgány státní správy rozporováno.
Co se týká dopravy, dochází k podstatné změně záměru oproti zjišťovacímu řízení. Roční
kapacita expedice suroviny byla stanovena na 250 000 t, tj. varianta s 350 000 t expedované
suroviny ročně byla oznamovatelem opuštěna. Nedojde tedy k navýšení množství expedice,
a tedy ani ke zvýšené zátěži z dopravy.
Hodnota 250 000 t je uváděna jako maximální roční, reálně se tedy bude výše odbytu
pohybovat pod touto hodnotou. Je to tedy plně v intencích stávajícího provozu, kdy
v posledních 10 letech výše těžby značně kolísala podle aktuální poptávky a dosahovala
hodnot v rozmezí 90 tis. až 250 tis. t za rok.
Měřením bylo jednoznačně prokázáno, že vliv vibrací způsobených dopravou kameniva na
objekty v Postupicích (včetně kostela sv. Martina) je nevýznamný.
Požadavek na měření hluku prázdných nákladních automobilů není oprávněný z hlediska
použitých metodik posuzování vlivů hluku. Posouzení hluku z dopravy bylo provedeno
výpočtem v hlukové studii. Metodika nerozlišuje mezi plnými a prázdnými automobily.
Dopravně bezpečnostní nebo technické aspekty dopravy kameniva lze procesem EIA
postihnout pouze okrajově. Komunikace, po které je kamenivo expedováno, je v majetku
Středočeského kraje.
Oznámení je nazváno jako „pokračování těžby...“ nicméně jde o podstatné rozšíření těžby. S
tím bude jednoznačně spojena zvýšená prašnost, zvýšená hlučnost, intenzivnější doprava a
dojde k celkovému snížení kvality života občanů.
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Plošné rozšíření těžby bylo optimalizováno na co nejmenší plochu právě z hlediska
minimalizace vlivů spojených nejen se záborem území, ale i s vlivem na krajinný ráz apod.
Přestože dojde k plošnému rozšíření lomu, neznamená to žádné zintenzivnění činnosti
v lomu. Aktuální pracoviště (odstřel, nakládka) se pouze přemístí do jiné pozice. Rozšíření
prostoru těžby je směřováno spíše od obce Postupice. Dobývací prostor Mladovice je od
zástavby Postupic vzdálen tak, že žádné přímé vlivy spojené s vlastní těžbou v lomu se v obci
neuplatní (seismické účinky, hluk, prašnost).
Jako závažná je označena skutečnost, že v toku Chotýšanky v letních měsících protéká
minimum vody, která absolutně neodpovídá množství vody, které ke povoleno ke skrápění
technologie v lomu Mladovice. Vzhledem k možnosti klimatických změn se dá předpokládat,
že následující léta budou teplejší a sušší a vody v toku bude spíše ubývat. Předložený záměr
neřeší náhradní zajištění vody.
Oznamovatel disponuje platným povolením k odběru povrchových vod na základě
rozhodnutí MěÚ Benešov, OŽP č.j. Vod.231-48426/2017 na dobu 10 let v tomto množství:
denní: Qd = 10 m3, měsíční: Qm = 200 m3, roční: Qr = 2000 m3. Tato voda je
používána pro protiprašná opatření. Pro objektivní posouzení byla zakoupena od ČHMÚ
hydrologická data k toku Chotýšanky a bylo provedeno v příslušné kapitole D.I.4
posouzení vlivu odběru na tento tok. Z posouzení vyplývá, že i při minimálním průtoku
v Chotýšance (11 nejhorších dní v roce s průtokem 18 – 34 l.s-1, by maximální denní
povolený odběr z toku znamenal 0,64 – 0,34 % denního průtoku v toku. Při dlouhodobém
průměrném průtoku je to o řád méně, tedy cca 0,05 % průtoku. Jedná se o nevýznamný
vliv.
Jako opatření pro minimalizaci vlivů je navrženo zlepšit způsob hospodaření se
srážkovou vodou a využívat ji pro protiprašná opatření.
V případě mimořádného a akutního nedostatku vody je denní potřebu vody možno pokrýt
jednou jízdou automobilové cisterny.
Obec Postupice má důvodné obavy, že pokračováním těžby dojde dříve nebo později k
významnému snížení vydatnosti zdrojů pitné vody v oblasti Podlesí, která se nachází cca 700 m
od lomu Mladovice. Oznámení se s touto problematikou nijak nevypořádává.
Z hydrogeologického posouzení je zřejmé, že lokalita Podlesí nemůže být z hlediska
podzemních vod záměrem jakkoliv ovlivněna. Posun etáží lomu se bude realizovat spíše
v opačném směru. Těžba je a nadále bude realizována nad hladinou podzemní vody a
neovlivní hydrogeologické poměry. Přehledně je to ilustrované v příloze č. 3
hydrogeologického posouzení, kde je graficky vyznačen dosah ovlivnění hladiny
podzemní vody.
Obec Postupice proto požaduje a navrhuje:
 omezit budoucí těžbu stanovením limitu, který bude pro oznamovatele závazný (nyní
probíhá těžba bez limitu); navrhujeme např. maximální výši 250 tis. tun/rok
Posuzovaný záměr je definován tak, že kapacita expedice upraveného kameniva nepřevýší
hodnotu 250 000 t ročně. Ani tato hodnota však nemusí být každoročně dosahována, jako
není dosahována v současnosti.
 nezvýšit stávající dopravní zátěž trasy Lom Mladovice – Postupice
Uvedená kapacita znamená nezvýšení expedice.
 navrhnout a provést opatření ke zmírnění zhoršení kvality života obyvatel v obci
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Záměr nepředstavuje zhoršení kvality života obyvatel v obci. Jakákoliv opatření mohou
být realizována nezávisle na procesu EIA dohodou obou stran, případně v rámci řízení o
povolení hornické činnosti.
 navrhnout a provést opatření pro případné změny vydatnosti vodních zdrojů nebo případnou
ztrátu vody ve vodních zdrojích, která by vznikla v souvislosti s pokračováním a rozšířením
těžby
Záměr nezpůsobí změnu vydatnosti vodních zdrojů využívaných obcí Postupice.
V případě prokazatelného negativního ovlivnění však existují standardní mechanismy dle
horního práva, které upravuje institut tzv. „důlní škody“ v souladu s § 36 a 37 horního
zákona. viz citace §37 odst. 2:
(2) Organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné snížení vydatnosti jejího zdroje
nebo zhoršení její jakosti, je povinna zajistit poškozenému náhradní zdroj nebo dodávku
vody, popřípadě nahradit škodu úhradou nákladů spojených s jejím obstaráním, jestliže
je poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám, jinak o náhradě ztráty podzemní vody
platí zvláštní předpisy.
 ověřovat pravidelně seizmickou zátěž vyvolanou odstřelem
Seismické účinky trhacích prací oznamovatel pravidelně měří – viz příloha č. 8.
Předpokládá se pokračování tohoto měření.
 zajistit chemický rozbor prachu z provozu
Není zřejmé, proč by mělo být zjišťováno chemické složení prachu. Prach vznikající
z matečné horniny má adekvátní petrografické složení k hornině, z níž vzniká.
Podrobnější údaje o petrografii jsou uvedeny v kapitole B.II.4. Těžená hornina je
představována migmatity a žulami. Migmatity (rulové horniny popovického komplexu)
jsou tvořeny draselným živcem, plagioklasem, křemenem, biotitem a vzácněji
muskovitem. Akcesoricky je přítomen granát, apatit, zirkon, titan, rutil a rudní minerál.
Žuly jsou tvořeny plagioklasem, K-živcem, křemenem, biotitem a muskovitem,
akcesoricky zirkon, apatit a rudní minerál. Jedná se o běžné minerály zemské kůry.
 zajistit bezpečnost silničního provozu a přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců jak
v obci, tak mimo obec.
Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců lze jednoznačně doporučit. Zajistit bezpečnost
silničního provozu však z principu není v možnostech oznamovatele. Nelze ho klást jako
podmínku realizace záměru, tedy podmínku obsaženou v závazném stanovisku dle § 9a
zákona. Je třeba dbát na to, aby podmínky byly reálně splnitelné. Opatření na veřejné
komunikační síti a na pozemcích jiných vlastníků mezi takové podmínky nepatří. Na
zatížení komunikací v území se přitom podílejí i jiní dopravci, včetně těžké zemědělské a
lesnické techniky.
Lze tak doporučit určitá kompenzační opatření, která vzejdou s vzájemného jednání
oznamovatele a příslušné obce (obcí). Proces EIA není vhodný nástroj pro nastavení
takových o kompenzačních opatření.
Záměr je do proces EIA předkládán tak, že nedojde k navýšení intenzity dopravy.
I přestože obec namítá výše uvedené nedostatky, nepožaduje posuzování v plném rozsahu velké
EIA. Dle dohody s oznamovatelem budou před povolením hornické činnosti výše uvedené
negativní vlivy zmírněny a obci kompenzovány.
Proces posuzování (tzv. velká EIA) byl přesto příslušným úřadem požadován.
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Obec Popovice, č.j. 1/2020 ze dne 2. 1. 2020 a ze dne 16.1.2020 č.j. č.j. 364/2019/Fpa

Věcné připomínky obsahuje pouze druhé ze zmíněných vyjádření. Obec zde vyjadřuje zásadní
nesouhlas s realizací záměru.
V Oznámení i jeho příloze Akustické studii jsou hodnoceny vlivy pouze na obec Postupice a
místní část obce Popovice na Mladovice. Dopravní situace v obci Popovice však bude podstatně
problematičtější, zejména z důvodu nedostatečné šířky komunikací, po nichž budou pravidelně
a často jezdit těžké nákladní automobily s kamenivem. Vlivy dopravy zasáhnou v Popovicích
a Kondraticích více obytných domů. V Popovicích půjde navíc o historickou zástavbu, která v
žádném případě nebude schopna (zejména z důvodů nadměrného hluku, vibrací a ohrožování
statiky staveb) zvýšenou dopravní zátěž těžkých nákladních vozů snášet bez poškození.
S uvedeným tvrzením nelze souhlasit. Vlivy dopravy, které se uplatňují u zástavby
v Mladovicích se analogicky uplatní i v Popovicích , případně v dalších obcích na stejné
komunikaci.
Měření vibrací bylo provedeno sice v Postupicích, nicméně analogicky lze obdobné
účinky dopravy vztáhnout i k obdobné zástavbě v obci Popovicích a v jejich částech.
Stejně tak hodnocení akustických vlivů provedené v Mladovicích je analogické i pro
Popovice. Jedná se o tutéž komunikaci se stejnými intenzitami dopravy.
Záměr byl upraven tak, že maximální uvažovaná kapacita byla snížena na 250 000 t
ročně. Lze tedy konstatovat, že nedojde k navýšení objemu expedice, ani vyvolané
dopravy.
Pro hodnocení vlivů dopravy a případná kompenzační opatření platí stejné konstatování
jako v případ Postupic. Doprava je realizovaná ne veřejné komunikační síti (převážně
v majetku Středočeského kraje), na kterou mají přístup všichni dopravci. Případné
negativní vlivy tak nelze vztahovat k pouze jedinému oznamovateli. Jakákoliv dohoda o
kompenzačních opatřeních je nad rámce procesu EIA.
Je namítána chyba v obrázku č. 10 týkající se směrového rozložení dopravy a obecně i samo
rozdělení dopravy do jednotlivých směrů.
Na str. 38 v oznámení záměru byla chyba v textu, nikoliv obrázku. Uvažované rozdělení
dopravy je 60 % ve směru Postupice a 40 % ve směru Mladovice. V tomto smyslu byly
zpracovány i všechny odborné studie. Přirozeně může toto rozdělení mezi jednotlivými
roky i mírně kolísat, což je dáno poptávkou po kamenivu v místě staveb. Rok s vyšší
intenzitou dopravy ale bude kompenzován období s nižší intenzitou. Nicméně
oznamovatel provozuje obalovnu v Chotýšanech, proto dlouhodobě převažuje expedice
ve směru na Postupice. Poptávka jižně a jihovýchodně od Popovic (včetně budoucí stavby
dálnice D3, která však doposud nemá ani územní rozhodnutí) pak může být uspokojována
z druhého kamenolomu oznamovatele ve Štílečku, případně, z dalších kamenolomů na
Voticku a Sedlčansku. Proto bylo při objemu kameniva 250 000 t ročně zvoleno rozložení
dopravy 70 % ku 30 %, které více odpovídá současné i budoucí realitě.
Je namítáno, že sčítání dopravy použité pro akustickou studii bylo provedeno pouze v
Postupicích (tj. pouze na jedné větvi dopravy) a nikoli v Popovicích na opačném směru dopravy
a je proto věcně nesprávné. Je otázkou kolik tedy automobilů SN, TN, TNP a NSN z lomu jelo
opačným směrem.
Sčítání dopravy bylo provedeno v souladu s platnou metodikou. Cílem sčítání dopravy
není primárně sčítat dopravu z kamenolomu, ale naopak ostatní dopravu (tzv.
pozaďovou). Proto bylo zjištěna celková intenzita dopravy a od ní odečtena expedice
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z kamenolomu právě ve směru sčítacího místa. Takto byla zjištěna pozaďová intenzita
dopravy. Úsek Popovice – Postupice lze pro účely sčítání dopravy v souladu s metodikou
ŘSD považovat za jeden úsek se stejnou intenzitou (pozaďovou). Na obě větve této
komunikace pak byla pro účely posouzení přičtena vyvolaná doprava z kamenolomu dle
jednotlivých variant.
Oznámení ani přiložené studie se vůbec nezabývají vlivem na obec Popovice a osadu
Kondratice. Tento nedostatek je zvlášť zřejmý u studie Hodnocení vlivu na veřejné zdraví, kde
se uvažuje s vlivem na 64 obyvatel místní části Mladovice, ale zcela pomíjí se 215 obyvatel
Popovic. Také rozptylová studie se nijak nezabývá územím obce Popovice, kde jsou prostorové
poměry komunikací významně nepříznivé.
Rozptylová studie primárně hodnotí vliv vlastního kamenolomu, zejména z hlediska
produkce prašnosti, ale i výfukových plynů z těžební mechanizace, včetně pojezdů a
nakládky expedičních automobilů. Oblast výpočtu byla volena tak, aby byl postižen i vliv
spojený s dopravou v nejbližších sídlech. Z výsledku je však jednoznačně zřejmé, že vliv
vlastního kamenolomu je dominantní, zatímco vliv dopravy dále na trase je až řádově
nižší. To se týká zejména ročních průměrů koncentrací u jednotlivých škodlivin, ty jsou
ale právě základním podkladem pro hodnocení vlivu na veřejné zdraví.
Obecně je vliv dopravy subjektivně vnímán daleko hůře než odpovídá reálným hodnotám
ovlivnění imisních koncentrací. To je dáno působením průjezdů jednotlivých vozidel,
zvláště v imisně jinak nezatíženém území.. Do budoucna je přitom předpokládán další
výrazný pokles emisí nákladních vozidel v souvislosti se zpřísňování emisních norem.
Toto zlepšení přitom rozptylová studie vůbec nezohledňuje, proto lze konstatovat, že
výpočty jsou provedeny s rezervou na straně bezpečné. V této souvislosti je podstatné
spíše omezení resuspenze prašnosti důkladným zaplachtovány automobilů, očistou kol a
očistou komunikací u výjezdu z kamenolomu. To je možno ze strany oznamovatele ovlivnit
a v tomto smyslu je formulována i podmínka pro realizaci záměru.
Vliv na veřejné zdraví je vyhodnocen jako nevýznamný, a totéž platí i pro další obce na
expedičních trasách, které jsou už zcela mimo jakýkoliv přímý vliv vlastního kamenolomu,
ať již z hlediska hluku nebo emisí škodlivin.
Obec Popovice dále poukazuje na to, že v dobývacím prostoru lomu Mladovice jsou zdroje
pitné vody, včetně vodojemu pro zásobování osady Mladovice. V Oznámení jsou však
nesprávně uvedeny studny jihozápadně od Mladovic, které jsou dlouhodobě zcela nevhodné ke
konzumaci. Z toho nutně vyplývá to, že pokračováním těžby dojde dříve nebo později ke
významnému snížení vydatnosti zdrojů pitné vody z popisovaného prameniště v dobývacím
prostoru lomu Mladovice nebo k úplnému zastavení dodávky pitné vody. Dokladem toho je i
vyjádření firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. pod Č.j.:20/EKO-Pet/2020 z 9.1.2020
přiložené k tomuto dokumentu. V souvislosti s pokračování a rozšířením těžby nelze vyloučit
ani změny v vydatnosti studní v osadě Kamenná Lhota, které v Oznámení nejsou vůbec
posouzeny. Tento nedostatek Oznámení je podstatný.
Posouzení vlivu na vodní zdroje předložené v oznámení záměru neuvádělo některé vodní
zdroje, to lze považovat za chybu. Nicméně z veřejně dostupných registrů nebylo možno
některé informace zjistit, mj. např. i proto, že průzkumný hydrogeologický vrt umístění
v DP Mladovice nemá dosud povolení k odběru vody. Aktualizované hydrogeologické
posouzení (Frydrych, 2020) nově zohledňuje všechny skutečnosti. Podklady byly získány
i ve spolupráci s obcí Popovice, za poskytnutí podkladů autoři děkují. Vliv je v této
dokumentaci podrobně vyhodnocen v kapitole D.IV.4 jako nevýznamný.
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Obec Popovice požaduje a navrhuje tyto body:
 omezit budoucí těžbu stanovením limitu, který bude pro oznamovatele závazný (nyní
probíhá těžba bez limitu)
Posuzována je expedice ve výši 250 000 t ročně, došlo ke snížení z hodnoty 350 000 t
uvažované v oznámení záměru. Reálná těžba bude pravděpodobně nižší v závislosti na
poptávce po surovině, tak jako doposud.
 nezvýšit stávající dopravní zátěž trasy Lom Mladovice - Popovice
Nepředpokládá se zvýšení dopravní zátěže. Nelze ho však úplně vyloučit v jednotlivých
letech v důsledku fluktuací v místech spotřeby.
 hlukové studii doplnit měření hluku projíždějících prázdných nákladních automobilů pro
přepravu kamene,
Toto měření postrádá smysl vzhledem k metodice hodnocení hluku z dopravy.
 navrhnout a provést opatření ke zmírnění dopadu na obyvatele, který bude posuzován
pravidelných cyklech a upravován v souladu s předpokládanou životností technologií
domech a vývojem ve stavebnictví- zejména v oblasti norem pro hluk a imise, aby nedošlo
ke zhoršení kvality života obyvatel v obci a osadách (výměna oken, zajištění větrání,
omezení prašnosti). V Mladovicích je dle současné studie překračován imisní limit stejně
tak jako hluk. Při posuzování vycházeli autoři studie z výpočtů a nebyla namodelována
situace při maximální dopravní zátěži
V oznámení záměru byla naopak modelována zcela nereálná situace expedice až
350 000 t kameniva ročně. Přesto byly vlivy vyhodnoceny jako nevýznamné, toto
hodnocení přitom nebylo rozporováno příslušnými orgány státní správy. V území nejsou
a ani nebudou překračována imisní limity škodlivin v ovzduší, jsou plněny s významnou
rezervou i při stávajícím provozu kamenolomu. Platné hygienické limity pro hluk jsou
také dodrženy.
Případná kompenzační opatření jsou uvedena jako doporučená na základě smluvního
vztahu oznamovatele s obcí. Jsou přitom založena spíše na dobrovolnosti a principech
dlouhodobé výhodné existence obou stran. Kompenzovat není třeba vlivy na ovzduší nebo
akustickou situaci (které nepřekračují legislativní a normativní limity), ale spíše dopady
dopravy typu obtěžování nebo zhoršené dopravně bezpečnostní situace. Nicméně, je třeba
konstatovat, že za stav komunikace je primárně zodpovědný její vlastník.
 navrhnout a provést opatření pro případné změny vydatnosti vodních zdrojů nebo případnou
ztrátu vody ve vodních zdrojích, která by vznikla v souvislosti s pokračováním a rozšířením
těžby v lomu v osadách Mladovice a Kamenná Lhota
Vliv je vyhodnocen jako málo významný. Existující legislativa však poskytuje dostatečný
nástroj tzv. důlní škody“ pro kompenzaci případné ztráty vody, viz reakce na vyjádření
obce Postupice.
 ověřovat pravidelně seizmickou zátěž vyvolanou odstřelem v Mladovicích, Popovicích a
dopravou na trase Popovice - Kondratice.
Ověřování vlivů otřesů způsobených dopravou se nenavrhuje, nejeví se jako účelné.
Z měření provedených v roce 2019 je zřejmý nevýznamný účinek automobilové dopravy.
Ověřování seismických účinků trhacích prací je standardně každoročně prováděno a je
uvedeno jako závazná podmínka č. 8 a 9 nového povolení trhacích prací ze dne 17.4.2020:
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8) Navržená velikost náloží uvedených v Generálním projektu trhacích prací –
kamenolom Mladovice a správnost jejich stanovení bude ověřena odborným znalcem
úředním měřením seismických účinků trhacích prací velkého rozsahu v nejbližší zástavbě
od kamenolomu Mladovice, s četností nejméně 1x ročně a v případě stížnosti, pak také na
objektu stěžovatele.
9) Při provádění clonových odstřelů (tj. při provádění trhacích prací velkého rozsahu)
bude prováděno měření seismicity dle předchozí dohody organizace a obce Popovice, a
to na předem domluvených nemovitostech v obci Popovice.
 zajistit chemický rozbor prachu z provozu
Nenavrhuje se – viz reakce na vyjádření obce Postupice
 doplnit zprávu k zabezpečení provozu a realizaci případných opatřeních omezení silniční
dopravy.
Silniční doprava je omezována pouze krátkodobě při trhacích pracích, protože
bezpečnostní okruh zasahuje i do komunikace III/1123. To se děje i v současnosti a na
plynulost provozu to má zanedbatelný vliv. Těžba se v důsledku realizace záměru bude
od silnice III/1123 vzdalovat.
 doplnit oznámení o sken dokumentu Rozhodnutí KNV Středočeského kraje pod č.j.: 016220/66 o dobývacím prostoru lomu Mladovice ze dne 15.8.1966 včetně příloh.
Doplněno v části H. Z dokumentu mj. vyplývá povinnost těžební organizace racionálně
vydobýt ložisko.
4.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření č.j.
009436/2020/KUSK ze dne 17.01.2020

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
KÚ sděluje že nemá žádné připomínky. Souhlasí s navrženými zmírňujícími opatřeními a
upozorňuje na zákonné požadavky, zejména na nutnost požádat o výjimku pro zvláště chráněné
druhy živočichů.
Bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nejsou
připomínky. KÚ upozorňuje na důkladné používání opatření ke snížení emisí tuhých
znečišťujících látek.
Bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) jsou
konstatovány skutečnosti týkající se útvarů povrchových a podzemních vod a možného
ovlivnění vodních zdrojů
V ostatních bodech bez připomínek.
Bez připomínek.
5.

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí – vyjádření zn.
MUBN/13369/2020/OOPLH ze dne 17.01.2020

MěÚ Benešov konstatuje, že z podkladů nevyplývá, že by se někdo zabýval vlivem
pokračování těžby na zdroje pitné vody pro obec Postupice. Tyto zdroje se nacházejí v
jihozápadní části dobývacího prostoru a pokračující těžbou tak budou bezprostředně dotčeny.
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Zvláště v dnešní době, kdy se na mnoha místech naší republiky objevují potíže obcí se
zásobováním svých obyvatel pitnou vodou, je poněkud nezodpovědné vynechat tak zásadní
problematiku v podkladech k výše uvedenému záměru. Podle Orgánu ochrany přírody MěÚ
Benešov je v tomto případě nadřazen veřejný zájem na zásobování obyvatel pitnou vodu nad
komerčním zájmem soukromého subjektu těžit rulu.
MěÚ Benešov navrhuje nejprve vyřešit ochranu stávajících vodní zdrojů, tak aby nedošlo ke
snížení jejich kapacity, nebo se detailně zabývat funkčním náhradním řešením.
Zmíněné vodní zdroje nezásobují Postupice, nýbrž Popovice, respektive místí část
Mladovice. Obec Popovice i MéÚ Benešov poskytly pro zpracování dokumentace
podrobné podklady k těmto vodním zdrojům. Hydrogeologické posouzení bylo
k dokumentaci dopracováno i s využitím těchto podkladů, které nebyly veřejně dostupné.
K vyjádření je třeba konstatovat, že vodní zdroje (stávající studny i nový průzkumný vrt)
se nachází ve stanoveném dobývacím prostoru Mladovice, tedy v území určeném
k dobývání výhradního ložiska stavebního kamene. Ložisko je v majetku státu a
oznamovatel je organizace pověřená jeho dobýváním.
V dokumentaci je vlivu na vody věnována zvýšená pozornost, a to právě zejména možnosti
ovlivnění zmíněných vodních zdrojů. V hydrogeologické studii byl ověřen možný souběh
využívání výhradního ložiska nerostné suroviny i současných vodních zdrojů a v případě
povolení odběru vody z nového zdroje i využívání tohoto zdroje. Vliv na vodní zdroje je
v kapitola D.IV.4 vyhodnocen jako nevýznamný. Za případné, byť nepravděpodobné dílčí
negativní ovlivnění by byl zodpovědný oznamovatel a jeho povinností je ho řešit v režimu
tzv. důlní škody podle horního zákona.
6.

Česká inspekce životní prostředí, OI Praha – vyjádření č.j. ČIŽP/41/2019/16825 ze dne
20.01.2020

Oddělení ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany lesa a odpadového hospodářství: k
předloženému oznámení nemáme připomínky.
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody: Realizace předpokládaného záměru bude s nejvyšší
pravděpodobností vyžadovat získání závazných stanovisek, odchylného postupu, souhlasů a
výjimek přinejmenším ve smyslu § 4 odst. 2, § 5b, (§ 12) a § 56 zákona č. 114/1992 Sb., což
oznámení dostatečně nezohledňuje. S ohledem na hydrologickou situaci lokality a místní
hydrogeologické poměry nelze dle názoru inspekce opomíjet nebo bagatelizovat zhodnocení
potenciálních rizik zamýšleného záměru na kvantitativně-kvalitativní parametry a tím i
funkčnost (aridizaci) blízkého nivního a vodního biotopu, VKP a nejspíš i lokálních struktur
ÚSES podél odpovídající části toku recipientu Chotýšanka (například přehled lokálních
struktur ÚSES předkládaný záměr naprosto pomíjí. V uvedeném smyslu doporučujeme
oznámení záměru odpovídajícím způsobem doplnit.
Realizace záměru znamená pokračování těžby ve stanoveném dobývacím prostoru
s rozšířením těžby mimo prostor vodního a nivního biotopu.
Realizace nové vnější výsypky znamená určité přiblížení k toku Chotýšanky, avšak do
prostoru hospodářského lesa. Prostor pro vnější výsypku byl zmenšen dle požadavku
správce toku. Plocha pro deponii tak leží mimo vymezené záplavové území, a tím
nezasahuje do území definované jako údolní niva sdělením MŽP (Věstník MŽP, srpen
2007, částka 8): „Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu
vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné
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poměry často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů,
meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod“. K zásahu do VKP
údolní nivy tedy nedojde.
Co se týká lokálních prvků ÚSES, dle platné územně plánovací dokumentace nedojde
k zásahu ani k negativnímu vlivu na žádné tyto prvky. Lokální biokoridor je vymezen
pouze územním plánem obce Popovice, tedy na jejím území v prostoru mezi tokem
Chotýšanky a silnicí III. třídy. Toto území nebude dotčeno. Údaje o ÚSES byly do
dokumentace doplněny.
V oznámení záměru byly zohledněny všechny jevy chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. a
vyhodnoceny vlivy na ně. Nutnost získání příslušných rozhodnutí a závazných stanovisek
je zákonná povinnost oznamovatele a v souladu s metodickými požadavky MŽP pro
proces EIA se neuvádí do podmínek realizace záměru.
7.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, – vyjádření č.j.
KHSSC 67208/2019 ze dne 20.01.2020

Po seznámení s obsahem oznámení a jejím zhodnocením KHS konstatuje, že nebyl negativně
dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl
shledán soulad se všemi požadovanými předpisy. Předložené materiály jsou dostatečným
odborným pokladem v procesu posouzení vlivů na životní prostředí.
S oznámeným záměrem „Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného
dobývacího prostoru Mladovice a modernizace provozu“ v kat. území Postupice, oznamovatel
BES, s.r.o., Sukova 625, PSČ 256 17, Benešov, IČ 43792553 se souhlasí. Záměr není nutné
posuzovat dle zákona.
Souhlasné vyjádření. Bez připomínek.
8.

Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje středočeského – vyjádření č.j.
SBS 46254/2019/OBÚ-02/1 ze dne 15.01.2020

OBÚ po prostudování přiloženého oznámení, týkajícího se zjišťovacího řízení k záměru
organizace „Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru
Mladovice a modernizace provozu“ v k.ú. Postupice, Vám sděluje, že nemá zásadní
připomínky.
Bez připomínek.
9.

Želichov, z.s. – vyjádření bez č.j. i data

Vyjádření zapsaného spolku (ZS) obsahuje celou řadu námitek k obsahu oznámení záměru. Na
základě těchto námitek je pak formulováno 13 požadavků pro posuzování vlivů.
Požadavek 0:
ZS vnímá navržené varianty jako chybně a účelově zadané a žádá o zpracování variant s
vyčíslením skutečného dopadu v následující logice:
I. nulová varianta: - Porovnáni skutečné nulové varianty - tj. ukončení činnosti v horizontu 2
let
II. nulová varianta - Porovnáni původně povolené varianty dle 4695/97/511.4/Vč/ a plánované
varianty 350 tis t. ročně - tj. faktické navýšeni kalkulované zátěže na téměř čtyřnásobek;
III. Varianta - aktuální stav
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IV. Budoucí maximální možný stav
Požadavky jsou předloženy zejména na základě skutečnosti, že stávající Plán otvírky,
přípravy a dobývání (POPD) uvádí jako předpokládanou výši těžby 90 000 t ročně. Toto
však není povolená výše těžby. Naopak výše těžby nebyla doposud nijak limitována
podmínkami rozhodnutí o povolení hornické činnosti.
K nutnosti nového povolení hornické činnosti nevede oznamovatele snaha o navýšení
ročního množství těžby. To je dané odbytem, který sice kolísá, avšak nepředpokládá se
zásadní vzrůst poptávky oproti minulým letům. Přestože oznamovatel je ve vlastnictví
významné stavební firmy, stále se jedná o lokální zdroj kameniva s uplatněním v oblasti
Benešovska. Dopravní náklady kameniva neumožňují jeho odvoz na velké vzdálenosti.
Primárním důvodem pro nové povolení hornické činnosti je prostorový limit daný
současným POPD, respektive pozemky určenými pro těžbu . Další zahuštění etáží (snížení
šířek berem) je sice možné, ale v budoucnu by znemožnilo další postup těžby a racionální
dobývání zásob výhradního ložiska. Proto je třeba rozšíření vnější kontury kamenolomu
alespoň o navrhovaných 4,29 ha
V oznámení záměru byla jako navrhovaná maximální roční výše těžby uváděna hodnota
350 000 t. Jednalo se však spíše o hodnotu teoretickou, stávajícími kapacitami lomu
obtížně dosažitelnou. Dokumentace tuto hodnotu mění uvažuje s variantou maximální
roční výše expedice 250 000 t. Vyšlo se tím vstříc požadavkům okolních obcí. Hodnota
250 000 t je uváděna jako maximální roční, reálně se tedy bude výše odbytu pohybovat
pod touto hodnotou. Je to tedy plně v intencích stávajícího provozu, kdy v posledních 10
letech výše těžby značně kolísala podle aktuální poptávky a dosahovala hodnot v rozmezí
90 tis. až 250 tis. t za rok.
Dokumentace provádí tedy zhodnocení maximální a zároveň reálné varianty výše
expedice, která odpovídá minulým maximům. Varianta s těžbou 90 000 t ročně není
uvažována ani jako stávající stav, ani jako nulová varianta ani jako povolená varianta.
Tato výše těžby je vzhledem k novým investičním nákladům (modernizace technologické
linky, nákup pozemků pro těžbu, modernizace mechanizace) i vzhledem k provozním
nákladům ekonomicky nerentabilní.
Požadavek 1:
Ověření vlivu na zdraví, zejména v kategorii imisí a hluku a o to v reálných podmínkách
kritických období roku a v krajních hodnotách zátěže ve výše navržených variantách; Ověřit
dopravní zatížení v krajních variantách - tj. dopravu v obou směrech na úrovni 100% a za
použiti vozidel odpovídacích provozu na komunikacích Ill. třídy.
Hodnocení vlivu na veřejné zdraví je zpracováno podle standardních metodik a
zohledňuje jak metodické návody Státního zdravotního ústavu, tak principy WHO.
Hodnocení vlivu na veřejné zdraví je založeno na hodnocení dlouhodobé expozice, a to
jak u hlučnosti, tak i u kvality ovzduší. Z tohoto pohledu vychází metodicky správně ze
závěrů hlukové a rozptylové studie.
Souhrnně lze konstatovat, že záměr při uvažované maximální kapacitě expedice 250 000 t
kameniva ročně nezhorší stávající zatížení území.
Doprava v obou směrech ve výši 100 % je pouze teoretická a neodpovídala by reálnému
stavu, kdy v dlouhodobém kontextu bude dělení dopravy zachováno
Podrobněji k dopravě viz též reakce na vyjádření obou dotčených obcí.
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Požadavek 2:
Dopravní studii nové zátěže na komunikaci Postupice - Popovice s přihlédnutím ke kritickým
místům na trase a s uvážením stávajících rozhledových parametrů;
Realizací záměru nedojde k navýšení kapacity záměru. Podrobněji k technickým a
dopravně bezpečnostním aspektům dopravy viz též reakce na vyjádření obou dotčených
obcí.
Požadavek 3:
V Dopravní studii ověřit dopad na fakt, že při průjezdu obci Postupice je překonávána
nadmořská výška kumulativně cca 40 - 45 výškových metrů, což má při plně naložených
soupravách vliv na spotřebu PHM a tím i na vliv imisí, které však není možné kalkulovat z
průměrné spotřeby uvažované techniky;
Metodika pro výpočet imisí hluku i škodlivin z výfukových plynů obecně zohledňuje i
výškopis území a podélný sklon komunikací.
Výpočtová síť v rozptylové studii byla zásadním způsobem rozšířena, území výpočtu nyní
pokrývá intravilán Postupic včetně stoupání komunikace z Postupic dále k Benešovu a
Chotýšanům.
Realizací záměru nedojde ke zhoršení imisní situace v území, kde jsou v současnosti
s rezervou plněny imisní limity pro škodliviny produkované dopravou.
Požadavek 4:
Zhodnoceni bezpečnosti provozu na nejvíce exponované komunikaci Postupice – Popovice.
Podrobněji k technicko bezpečnostním aspektům dopravy viz též reakce na vyjádření
obou dotčených obcí.
Požadavek 5:
Doplnit dopad na zvýšený provoz prázdných vozidel v obci Jemniště (cesta z obalovny
Chotýšany).
Ke zvýšenému provozu nedojde, kapacita byla oproti oznámení záměru snížena. Nákladní
vozidla však obec Jemniště míjí po silnici 1123 a na silnici 112 se napojují za osadou
Sušice.
Požadavek 6:
Doplnit imise prachu v období, kdy nebude v provozu skrápěni suroviny (mráz/nedostatek
vody)
Provoz protiprašných opatření je nutno zajistit. V případě nepravděpodobného (viz
reakce na vyjádření obce Postupice) nedostatku vody v Chotýšance by bylo nutno vodu
dovézt cisternou. V zimním období je obecně nižší produkce, která znamená i nižší
prašnost. Při nízkých teplotách kamenivo tak rychle neztrácí ani svoji přirozenou vlhkost,
což se opět projeví nižší prašností, stejně jako fakt, že prachová zrna přimrzají ke
kamenivu i k sobě navzájem.
V případě nedostatku vody lze denní potřebu zajistit dovozem cca jedné cisterny vody,
nicméně v dokumentaci byl kladen větší důraz na využití srážkové vody z prostoru lomu
pro protiprašná opatření. Na nejnižší etáži kamenolomu bude vyhloubena jímka pro
shromažďování srážkové vody. Tato důlní voda bude následně využívána v systému
zkrápění technologické linky, případně pro čištění komunikací.
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Současná modernizace technologické linky zahrnuje kompletní zakrytování
technologických celků, přesypů a dopravníků, což je opatření, které podstatně sníží
prašnost z technologie úpravy kameniva. Dále byl v dokumentaci kladen důraz i na
redukci resuspendované prašnosti, v tomto smyslu bylo formulováno i opatření pro
minimalizaci této prašnosti.
Provoz vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší bude probíhat v souladu se
schváleným provozním řádem, kde budou řešeny i nestandardní stavy. Po ukončení
rekonstrukce má oznamovatel povinnost zažádat o nové povolení provozu a schválení
provozního řádu orgánem ochrany ovzduší.
Požadavek 7:
Doplnit způsob monitoring imisí z provozu lomu
Není zřejmé čeho imise by měly být monitoriovány, vzhledem k předchozímu bodu jsou
míněny pravděpodobně imise prachu. Imise je však znečištění, které se projevuje
v nějakém konkrétním bodě, jako koncentrace prachu v ovzduší, případně jako depozice
prachu (spad na povrchu předmětů a země). U prachu, respektive částic M10 nebo PM2,5
však již nelze ze zjištěné imise v měřícím bodě určit zdroj emise této škodliviny. Měření
imisí je tak v tomto případě bezpředmětné a nelze je vztáhnout ke konkrétnímu zdroji.
Z dat ČHMÚ je přitom zřejmé, že imisní situace v území je dobrá a imisní limity jsou
s rezervou dodržovány.
Pokud by se požadavek vztahoval k měření emise, je třeba konstatovat, že posuzovaný
záměr je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 zákona č.
201/2012 Sb. Vyhláška č. 415/2012 Sb. nestanovuje pro tento typ zdroje emisní limity. V
příloze č. 8 vyhlášky jsou však stanoveny následující technické podmínky provozu:
Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kdy
dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povaze
procesu, například:
a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest
b) instalací zařízení k omezování emisí – odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení
c) opatřením pro skladování prašných materiálů – uzavřené skladovací prostory,
umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn
d) opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací
Způsob zjišťování množství emisí je od 01.12.2012 upraven vyhláškou č. 415/2012 Sb.
Měřením se zjišťují emise těch znečišťujících látek nebo jejich skupin, pro něž má daný
zdroj stanoveny emisní limity. Současnou platnou právní úpravou však pro tento typ
zdroje nejsou emisní limity stanoveny, není stanovena ani povinnost provádět jejich
verifikaci autorizovaným měřením emisí. Stanovení emisí TZL je prováděno výhradně
výpočtem dle stanoveného emisního faktoru podle ust. § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č.
415/2012 Sb.
Výpočet je proveden s přihlédnutím k technickým protiprašným opatřením a schválenému
provoznímu řádu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší.
Měření emise prachu tedy nelze technicky provést a legislativa ho nevyžaduje.
Z tohoto pohledu je z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší podstatné, že v lomu probíhá
modernizace, včetně protiprašných úprav technologického zařízení. V každodenní praxi
je pak nezbytné dodržovat protiprašná opatření v souladu se schváleným provozním
řádem zdroje znečišťování ovzduší.
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Požadavek 8:
Doplnit návrh a metodiku ověření nezávislého dopadu odstřelů a dopravy na stabilitu budov;
Seismické účinky trhacích prací provádí pravidelně na lokalitě technická a měřící
kancelář SeDyn, subjekt autorizovaný k výkonu úředního měření rozhodnutím ÚNMZ pod
č.j. 1547/00/20 ze dne 21.12.2020. Aktuální měření z roku 2020 je přiloženo k této
dokumentaci. Měření bude probíhat každoročně, což vyplývá i z podmínek rozhodnutí
OBÚ o povolení trhacích prací, viz kapitola D.IV.3. Co se týká měření účinků dopravy,
byl měřením v roce 2019 jednoznačně prokázán zanedbatelný vliv na stabilitu budov.
Toto měření není třeba dále opakovat.
Požadavek 9:
Doplnit soubor opatření pro expedici výrobků (zaplachtování, mytí kol);
Opatření doplněno
Požadavek 10:
Doplnit výpočet celkových emisi bez zohledněni snížení na 50% viz Rozptylová studie, str. 26;
Rozptylová studie byla zásadním způsobem oproti oznámení záměru aktualizována
vzhledem k navrhované změna v technologii a snížení předpokládané kapacity. Hodnota
50 %, na str. 26 původní rozptylové studie se týkala pouze víceemisí ze studených startů,
odpovídá reálnému provozu a je v souladu s použitou metodikou.
Požadavek 11:
Doplnit dopad na vodní zdroje pro obec Mladovice a pro vrtané studny v okolí - jedná se o
seismický dopad na stav puklinových vodních zdrojů;
Hydrogeologické posouzení bylo zásadním způsobem dopracováno, údaje o vodních
zdrojích byly doplněny ve spolupráci se starostou obce Popovice i vodoprávním úřadem
při MěÚ Benešov.
Požadavek 12:
Stanovit závazný limit těžby pro každý rok;
Záměr je posuzován s kapacitou 250 000 t těžby (vztaženo k expedici upraveného
kameniva). Jedná se o maximální těžbu z minulých let a povolenou těžbu z hlediska
provozu zdroje znečišťování ovzduší. Nepředpokládá se, že tato těžba bude dosahována
běžně v každém roce.
10. Petice občanů správního území obce Popovice a Postupice, včetně majitelů nemovitostí v
této oblasti (205 podpisů)
V petici je vyjádřen zásadní nesouhlas s navrženým záměrem, neboť občané jsou přesvědčeni,
že rozšířením těžby dojde k zásadnímu zhoršení kvality jejich života, ohroženi a poškození
jejich vlastnictví a zhoršení životního prostředí. Zveřejněné studie o dopadech rozšíření těžby
považují za nedostatečné a neprůkazné.
Vyjádření nesouhlasu bez konkrétních připomínek k vlivům záměru na životní prostředí
nebo způsobu jeho vyhodnocení. Vyhodnocení vlivů bylo nově v dokumentaci
aktualizováno a některé parametry záměru (kapacita, technologie) byly poměrně zásadně
upraveny.
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V petici je žádost o detailní prošetření všech okolností případného rozšíření a pokračování
těžby.
Vyjádření bez konkrétních připomínek k vlivům záměru na životní prostředí nebo způsobu
jeho vyhodnocení.
V petici je žádost, aby byl záměr podroben „širšímu zkoumání EIA dle § 8 zák.č. 100/2001 Sb."
- toto širší zkoumání by mělo zejména důkladně posoudit nejen ohrožení okolních nemovitosti
a vodních zdrojů (zejména zdrojů vodních zdrojů Mladovice 2 a vodních zdrojů v osadě
Kamenná Lhota), ale také zhoršení dopravní situace v okolních obcích (Mladovice, Popovice,
Kondratice) a s tím spojeného poškozování komunikací.
Záměr je posuzován.
V petici je zároveň stížnost na nedostatečnou informovanost občanů před zahájením prací
směřujícím k rozšíření těžby a realizaci záměru.
Vyjádření bez konkrétních připomínek k vlivům záměru na životní prostředí nebo způsobu
jeho vyhodnocení. Nicméně lze konstatovat, že zjišťovací řízení proběhlo dle zákona.
11. Vyjádření veřejnosti: Libuše Prokopcová
Sděluje, že má důvod se obávat, vzhledem k plánovanému rozšíření těžby a tím souvisejícího
zvýšeného provozu nákladních aut o poškození nemovitosti č, p. 7 a přilehlých pozemků, obec
Popovice, která je umístěna v bezprostřední blízkosti silnice, po které bude tento zvýšený
provoz nákladních aut uskutečňován. Zároveň tak dojde ke zvýšené hlučnosti, prašnosti, vibrací
z dopravy a dalších vlivů mající negativní vliv na životní prostředí v obci Popovice.
Kapacita záměru byla snížena, nepředpokládá se navýšení dopravy.
12. Vyjádření veřejnosti: Pavel Mrva
1. Požaduje nastavení limitu těžby, argumentuje neustálým nárůstem těžby.
Záměr počítá s maximální kapacitou 250 000 t ročně. V minulosti byla střídavě
dosahována i nižší kapacita a ani do budoucna se nepředpokládá každoroční dosažení
této hodnoty. Záměr neznamená navýšení kapacity.
2. Hlukové zatížení je slyšitelné až v Dobříčkově.
Hluk z dopravy v Dobříčkově nepochybně bude pocházet ze silnic II/111 a II/112.
Z hlukové studie jednoznačně vyplývá, že hygienický limit z provozu kamenolomu (jako
stacionárního zdroje hluku) je a bude dodržen i u nejbližších chráněných venkovních
prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v Mladovicích a Postupicích.
3. Ohrožení vodního zdroje pro Mladovice
Hydrogeologické posouzení bylo zásadním způsobem dopracováno, údaje o vodních
zdrojích byly doplněny ve spolupráci se starostou obce Popovice i vodoprávním úřadem
při MěÚ Benešov.
4. Odlesnění přispívá k ohřívání zemského povrchu. Podloží bude holé dalších 20 let.
Z hlediska lokálního mikroklimatu v prostoru DP a odlesněné části ložiska lze očekávat
mírné změny ve smyslu větších teplotních výkyvů. tento vliv je však marginální a omezený
pouze na prostor aktivní těžby.
5. Je namítán nedostatek vody v Chotýšance pro protiprašná opatření
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viz reakce na vyjádření obce Postupice.
13. Vyjádření veřejnosti: Michal Hoch, Tereza Hochová
Je namítáno neposouzení vlivu na vodní zdroj pro obec Mladovice
Hydrogeologické posouzení bylo zásadním způsobem dopracováno, údaje o vodních
zdrojích byly doplněny ve spolupráci se starostou obce Popovice i vodoprávním úřadem
při MěÚ Benešov.
Jsou namítány negativní vlivy spojené s navýšením kapacity. Je vyžadováno zohlednění
dopravy kameniva na stavbu D3
Záměr neznamená navýšení kapacity. Ke směrům dopravy a případné dodávce na stavbu
dálnice D3 viz reakce na vyjádření obce Popovice.
14. Vyjádření veřejnosti: Jaroslav Formánek
Nesouhlasí s pokračováním těžby
Nesouhlas bez uvedení důvodů a připomínek k vlivům záměru nebo obsahu oznámení
záměru,.
15. Vyjádření veřejnosti: Radek Kozel, Jiřina Turková
Vyjádření namítá účelovost při hodnocení některých vlivů a polemizuje s mírou významnosti
či velikosti hodnocení některých vlivů (zejména spojených s dopravou
Konstatování o účelovosti jsou vesměs neodůvodněná a nepodložená konkrétními
argumenty, proto se reakce soustřeďuje na část vyjádření s názvem „Zhodnocení“
1. V oznámeném záměru se v podstatě tvrdí, že přestože se těžba a doprava prakticky
dvojnásobně zvýší, zatížení hlukem se nezmění. To, že naměřenými současnými hodnotami
nedochází k překročení hlukových a imisních limitů, je vykládáno jako důkaz, že nedojde ke
změně poměrů a tedy vlivu na lidské zdraví při plánovaném dvojnásobném zvýšení těžby.
Kapacita záměru byla oproti oznámení záměru snížena. Hluková studie neoperuje
s naměřenými hodnotami, ale s hodnotami z výpočtového modelu kalkulovaný pro různou
intenzitu dopravy. Z porovnání hodnot hluku v jednotlivých variantách pak vyplývá
hodnocení vlivů. Hodnocení je provedeno v souladu s platnými metodickými postupy a
nebylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozporováno, a to ani v opuštěné variantě
s kapacitou 350 000 t ročně.
2. Zcela chybí hodnocení vlivu dopravou vyvolané prašnosti a zplodin z dopravy. Není pochyb
o jejich navýšení, přesto není řešeno a nejsou řešena protiopatření! V těchto souvislostech musí
být brán ohled na vliv počasí - výrazný nárůst počtu a délky období se zhoršenými rozptylovými
podmínkami, méně četné deště.
Pro výpočty v rozptylové studii byla zakoupena od ČHMÚ aktuální větrná růžice, která
zohledňuje četnost směru a rychlosti větru v průběhu celého roku včetně výskytu bezvětří,
a tedy zhoršených rozptylových podmínek.
Rozptylová studie hodnotí i emise z dopravy a tedy odpovídající imisní zatížení.
Podrobněji viz reakce na vyjádření obce Popovice.
3. Je třeba doplnit chemický rozbor těžené horniny resp. prachu. Ve studii „Oznámení ..." není
vůbec řešeno. Důležité např. i proto, že oblast se nachází v oblasti s převážně střední kategorií
radonového indexu tedy i radonového rizika.
23

DOKUMENTACE
Pokračování těžby ložiska Mladovice

ČÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Není zřejmý důvod tohoto požadavku – podrobněji viz reakce na vyjádření obce
Postupice. Jedná se o přírodní kamenivo, které neobsahuje žádné nebezpečné látky.
Co se týká radonového indexu, střední kategorie radonového indexu je typická pro velkou
část území ČR. Tento index odráží zjednodušeně řečeno množství plynného radonu
v půdním vzduchu (spolu s plynopropustností půdy) a hodnota se používá při umisťování
staveb v území a určení způsobu izolace staveb proti plynnému radonu. Hodnota se nijak
nevztahuje k těžené hornině a možnostem jejího využití nebo obsahu jakýchkoliv škodlivin
v prachu.
4. Je třeba vytvořit trvalý systém kontroly imisí a hluku, který zajistí dodržování všech norem
a limitů. Dále i konkrétních opatření v okamžiku jejich překročení s maximálním ohledem na
lidské zdraví.
Z hlukové studie jednoznačně vyplývá dodržení hygienických limitů pro hluk. Přesto je
navrženo provést kontrolní měření hluku při zahájení realizace záměru, tj. při postupu do
nové plochy kamenolomu, kdy těžební mechanizace bude na úrovni terénu a zatížení
hlukem okolí tedy bude nejvyšší.
K monitoringu vlivu na ovzduší – viz reakce na vyjádření Želichov, z.s.
5. Je nutné stanovit těžební limity a kontrolovat jejich dodržování.
Kapacita posuzovaného záměru je 250 000 t ročně. Pro takovou kapacitu byly
vyhodnoceny vlivy.
6. Zcela chybí jakákoli zmínka natož uvažovaná opatření k zajištění bezpečnost obyvatel
přilehlých obcí. Zejména řešení dopravních bezpečnostních rizik a stavu komunikací (např.
dodržování pravidel řidiči, bezpečnost chodců, špatný současný technický stav komunikací v
obcích, jejich znečištění a možnost poškození,...).
Při průjezdu nákladních automobilů dochází dle zkušeností místních téměř každodenně
k negativním situacím. Ale nejen kvůli nekázni řidičů, ale i nedořešení dopravní situace.
Zejména jde o nedodržování rychlosti při vjezdu do obce od Mladovic, následné prudké brzdění
na křižovatce u Šplíchalů, nerespektování přednosti na přechodech pro chodce, omezování
automobilů jedoucích od pošty nedáním přednosti v jízdě, rozjezdy z nuly na křižovatce u
Šplíchalů a z obou směrů na autobusové zastávce u školy se všemi negativními důsledky
(bezpečnost, hluk, emise).
K dopravně bezpečnostním a dopravně technickým aspektům záměru – viz reakce na
vyjádření obcí Postupice a Popovice. Je nutno konstatovat, že doprava se odehrává na
veřejných komunikacích, převážně v majetku Středočeského kraje s možností přístupu
jakéhokoliv dopravce či občana a oznamovatel nemůže principiálně nést zodpovědnost
např. za nedodržování dopravních předpisů jednotlivými řidiči. Stejně tak nenese
zodpovědnost za stav komunikací.
Vzhledem k tomu, že velká část produkce je však expedována v režii oznamovatele do jeho
dalších provozoven či na jeho stavby, jedná se o příznivější situaci než v případě
provozovatele kamenolomu, který expedici a další zpracování nezajišťuje. Oznamovatel
může chování řidičů ovlivňovat.
Vlivy dopravy jsou v této dokumentaci vyhodnoceny s uvažováním stávajícího stavu
komunikací – trasování, sklonu apod. a samozřejmě za předpokladu respektování
dopravních předpisů, technologické kázně apod. Nerespektování nelze dopředu
předpokládat a postihy jsou v kompetenci příslušných orgánů ČR.
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7. Uvažovanou těžební činností je nepochybně ohrožen zdroj pitné vody pro Mladovice,
nepochopitelně to není ve studiích „Oznámení ..." vůbec řešeno. Ovšem ohrožena a také vůbec
neřešena je i osadní studna v Milovanicích. Nalézá se na východní straně od lomu cca 1200 m
od těžebního prostoru! Nejde jen o riziko vlivu na hladinu spodní vody, ale hlavně možnost
porušení pramenů odstřelovou činností. Závěr „Hydrogeologického posouzení", že „Ovlivnění
stávající vodních zdrojů v okolí ložiska lze vyloučit." je proto nedůvěryhodný.
Hydrogeologické posouzení bylo zásadním způsobem dopracováno, údaje o vodních
zdrojích byly doplněny ve spolupráci se starostou obce Popovice. – viz reakce
k problematice výše a vyhodnocení vlivu v kapitola D.IV.4.
16. Vyjádření veřejnosti: Ing. Miloš Pelikán, Mgr. Anna Pelikánová
1. V hydrogeologickém posouzení pokračování těžby na straně č. 8 odstavec 3.3 není ani
zmínka o naší kopané studni, jakožto jedinému zdroji pitné vody, která se nachází v
bezprostřední blízkosti lomu na pozemku st. p.č, 117/1 v k.ú. Postupice.
Hydrogeologické posouzení bylo zásadním způsobem dopracováno. Dosah vlivu je
graficky znázorněn v příloze č. 3 k tomuto posouzení. Vzhledem k tomu, že těžba se bude
od nemovitostí manželů Pelikánových vzdalovat, nebude studna negativně ovlivněna.
2. V akustické studii firmy GET s.r.o. není ani zmínka o naší nemovitosti.
V hlukové studii byl doplněn výpočtový bod pro hluk z dopravy do chráněného
venkovního prostoru stavby č.p. 119. Z hlediska hluku z provozu lomu jako stacionárního
zdroje je výpočtový bod umístěn na sousední zemědělské usedlosti č.p. 103, která je
k lomu o několik metrů blíže.
3. V příspěvkové rozptylové studii firmy Buček s.r.o. Brno, z listopadu 2019 nebyl vůbec
vyhodnocen vliv na naši nemovitost.
Výpočtový bod byl v aktualizované rozptylové studii k domu č.p. 119 doplněn.
4. V hodnocení vlivů na veřejné zdraví společnosti GET s.r.o, nebyla hodnocena naše
nemovitost,
Hodnocení vlivu na veřejné zdraví pracuje se statistickými údaji a hodnotí vliv na veřejné
zdraví dotčené okolní populace. Je provedeno standardními metodologickými postupy.
5. V biologickém posouzení záměru RNDr. Adama Véíe, Ph.D z října 2019 jsou nepravdivá
konstatování např. že se v dané lokalitě nevyskytuje a nehnízdí čáp černý apod.
Biologické posouzení neuvádí, že by v území nehnízdil čáp černý. Výskyt čápa černého
ale v území dotčeném těžbou ani výsypkou zjištěn nebyl. Byl proveden standardní
celosezónní biologický průzkum. Je velmi nepravděpodobné, že by nebylo zjištěno
hnízdění čápa černého v zájmovém území nebo v blízkém okolí, pokud by tam skutečně
hnízdil. Ve vyjádření nejsou bližší údaje, které by v tomto území hnízdění čápa černého
dokládaly.
17. Vyjádření veřejnosti: Hana Hudcová
Jako vlastník zemědělské usedlosti Mladovice č.p. 5 namítá zvýšenou seismickou aktivitu,
prašnost a velké množství nákladních aut. Požaduje posouzení v celém procesu EIA.
V dokumentaci EIA jsou vyhodnoceny vlivy na sídlo Mladovice včetně vlivů seismických
i vlivů dopravy. Kapacita záměru byla snížena, včetně mírného přehodnocení podílu
nákladních automobilů do směrů Popovice a Postupice, který více odpovídá budoucí
realitě.
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Dům č.p. 5 neleží u silnice III/1123 a jedná se o jeden z nejvíce vzdálených objektů od
lomu z hlediska sídla Popovice, proto se zde uplatní nižší vlivy než ty, které jsou
numericky vyčísleny bližších objektů v případě posouzení vlivu na hluk, na kvalitu
ovzduší i v případě seismického měření.
18. Vyjádření veřejnosti: rodina Kalouskova
Zvětšení dobývacího prostoru se negativně dotkne místních obyvatel a znemožní jim pohyb po
okolních pozemcích a omezí přístup po stávající lesní komunikaci k jejich lesním pozemkům.
Jedná se o lokalitu turisticky atraktivní a mnoho obyvatel tráví volné chvíle procházkami po
lese. Dále tato skutečnost negativně ovlivní pohyb zvěře a změní se trasy jejich přirozené
migrace mezí pozemky. Již nyní v prostorách lomu žije velká skupina divokých prasat, která je
větší než daná krajinná oblast dokáže beze škod uživit. Po celý rok páchají přemnožená divoká
prasata velké škody na okolních pozemcích.
Záměr neznamená zvětšení dobývacího prostoru, ale odehrává se pouze v hranicích již
schváleného dobývacího prostoru, tedy v území určeném k dobývaní nerostů na
výhradním ložisku nerostné suroviny.
Záměr se nachází pouze na pozemcích oznamovatele, přičemž i sousední pozemek ve
směru těžby (záměrem nedotčený) je ve vlastnictví oznamovatele. Dotčeny budou
pozemky hospodářského lesa. Nebude dotčena žádná lesní cesta ani žádná frekventovaná
cesta pro pěší. Samozřejmě nelze vyloučit občasné využití pro houbaření a procházky,
nicméně v kontextu lesnatého okolí se jedná o marginální využití, navíc ve stanoveném
dobývacím prostoru.
Současný aktivní lom nepředstavuje vhodný biotop pro prase divoké, těmi jsou spíše
okolní lesní porosty. Realizací záměru nedojde k zvětšení výskytu prasete divokého.
Ohrožení ptactva - výskyt hnízdiště ohroženého ptactva jako je Výr velký, Káně lesní,
Ledňáček, Žluva
Zmíněné druhy nebyly v rámci celosezónního biologického průzkumu (zahrnujícího i
blízké okolí záměru) zjištěny. Ve vyjádření veřejnosti nejsou žádné podrobnosti
k uvedenému výskytu.
Při návrhu plochy záměru byl záměrně omezen zásah do biotopu vrcholových skalek
s bučinou, kterou je možno považovat za mírně cennější než okolní porosty. Nicméně ani
zde nebyly zjištěny výskyty zvláště chráněných druhů.
Zvětšení hranice těžby. Pokud dojde k rozšíření hranice těžby, bude negativně ovlivněno
prostředí. Ve stávající lokalitě Mladovického potoka a mlýnské nádrže Buršíkova mlýna je
tradiční výskyt velkého počtu obojživelníků. Již nyní lze pozorovat s postupem těžby v
předmětném lomu snižování počtu pulců. Dále se zde vyskytují raci (s největší
pravděpodobnosti se jedná o raka kamenáče), Čolek obecný, užovka, zmije obecná, vydra
evropská a netopýr,
Postup těžby v kamenolomu Mladovice je velmi pomalý a směřuje opačným směrem než
je tok Chotýšanky. Plocha aktivní těžby se tedy vzdaluje od toku,. Zároveň jsou v lomu a
v rámci záměru dále budou realizována další protiprašná opatření. Do Chotýšanky
nejsou a v rámci realizace záměru ani nebudou vypouštěny žádné důlní vody. Lom je
v území dlouhodobě stabilizován a souvislost mezi činností lomu a zmíněnými jevy proto
lze vyloučit.
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Dobývací prostor. Práce v lomu mají negativní vliv na včelstva a hmyz na loukách blízko
dobývacího prostoru. Zásadně ovlivňují jejich životaschopnost a tím klesá opilování rostlin.
Negativně tak ovlivňuje složení tradičních lučních rostlin, které už tak postupně mizí.
Lom je a do budoucna bude obklopen lesními porosty. Souvislost mezi pracemi v lomu a
výskytem včel nebo jiného hmyzu na okolních loukách lze vyloučit. Z hlediska výskytu
některých druhů hmyzu se naopak jako vhodný biotop naskýtá rozhraní lomu a lesa jako
nový a zajímavý prvek v území, který nahrazuje přirozené skalní výchozy s roztroušenou
křovinnou a bylinnou vegetací.
Les přiléhající k Mladovickému potoku je částečně vzrostlý na původním odvalu. Pokračující
těžby má negativní vliv na stabilitu tohoto svahu. Dochází k drobným sesuvům kamene. Pokud
dojde k zvýšení těžby a rozšíření stávajícího těžebního prostoru bude docházet k větším
sesuvům. V případě, že dojde k takovému sesuvu v době velkého deště, může být ohrožen
průtok v Mladovickém potoku a následně dojde k ohrožení okolí vzestupující vodou.
Navrhovaná těžba je vedena jižním směrem mimo již zarostlou výsypku a její stabilitu
neohrozí.
Nadále se bude zvyšovat prašnost v okolí lomu.
K navýšení prašnosti nedojde, záměr naopak předpokládá modernizaci provozu s cílem
snížení prašnosti.
Za několik posledních let práce v lomu a jeho potup negativně ovlivnily stav podzemních vod.
V těsné blízkosti mlýna se nachází pramen, který v minulosti sloužil pro zásobování mlýna a
okolí vodou. Podle mého názoru dlouhodobě dochází k poškozování pramene těžbou, takže
pramen neustále ztrácí na vydatnosti. Další pokračující těžbou pramen pravděpodobně zcela
zanikne.
Příčinná souvislost mezi pracemi v lomu (stále probíhají nad hladinou podzemní vody a
postup těžby je veden od sídla Mladovice) a vydatností zmíněného zdroje vody je
nepravděpodobná. Podrobněji se vlivu na podzemní vody věnuje dopracované
hydrogeologické posouzení.
Akustický tlak, který způsobují odstřely negativně ovlivňuje okolní organizmy a při
prohlubování těžby bude k tomuto negativnímu ovlivňování nadále docházet.
Není specifikováno, které organizmy a jak budou negativně ovlivněny. Clonový odstřel je
občasná jednorázová událost s relativně nízkými akustickými účinky, na kterou se
živočichové dokážou bez problému adaptovat o čemž svědčí výskyt běžných živočichů
v těsném okolí lomu.
Seismicita výrazně ovlivňuje protější skalní útvar v blízkosti hlavní dopravní komunikace mezi
Mladovicemi a Postupicemi.
V rámci záměru se bude těžba od silnice Mladovice – Postupice vzdalovat. Z výsledků
měření seismických účinků clonových odstřelů vyplývá zanedbatelný vliv i na stabilitu
všech okolních budov.
Dalším negativním vlivem, který lom přináší na okolí je jeho prašnost a vibrace, které se šíří v
důsledku činnosti v lomu a negativně ovlivňují životní prostředí.
I tyto vlivy jsou v dokumentaci vyhodnoceny.
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19. Vyjádření veřejnosti: Jiří Sternberg
Ve vyjádření se namítá neuvedení kulturních památek v okolí, zejména v blízkosti komunikací
využívaných při expedici kameniva. Plánované navýšení těžby a související dopravy by mohlo
mít negativní vliv na stav těchto památek. Komunikace v blízkosti zámku Jemniště je v letní
sezóně velmi vytížena, navyšování dopravy by proto mohlo znamenat i navýšení dopravních
nehod.
Kapacita záměru byla oproti oznámení záměru snížena, s navýšením expedice se
nepočítá. Seismické zatížení budov (včetně kostela sv. Jakuba) bylo zjišťováno měření
s výsledkem minimálního vlivu na tyto objekty.
Památkově chráněné objekty byly doplněny do textu dokumentace.
Vyjádření navrhuje následující:
- omezit budoucí těžbu stanovením limitu, který bude pro oznamovatele závazný (nyní probíhá
těžba bez limitu), např. 250 000 t/rok;
- nezvýšit stávající dopravní zátěž trasy Lom Mladovice - Postupice - Jemniště;
- navrhnout a provést opatření ke zmírnění hluku v obci Jemniště a to jak ve směru
projíždějících plných, tak i prázdných nákladních automobilů pro přepravu kamene;
- navrhnout a provést opatření ke zmírnění zhoršení kvality života obyvatel a návštěvníků
zámku Jemniště;
- zajistit chemický rozbor prachu z provozu;
- navrhnout a zajistil opatření, která by vedla k větší bezpečnosti účastníků silničního provoze
jak v obci, tak i mimo ni.
Dokumentace posuzuje záměr s předpokládanou maximální kapacitou 250 000 t za rok,
intenzita dopravy nebude navýšena.
K ostatním bodům viz reakce na vyjádření obce Postupice.
Tímto zároveň žádá autor o zařazeni mezi dotčenou veřejnost. I přestože namítá výše uvedené
nedostatky, nepožaduje posuzováni v plném rozsahu velké E1A
Záměr je posuzován v plném rozsahu velké EIA.
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Obchodní firma
BES s.r.o.

2.

IČ
43792553

3.

Sídlo
Sukova 625
256 17 Benešov

4.

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
jméno:

Ing. Pavel Jiráček, závodní lomu

adresa pracoviště:

BES s.r.o. – kamenolom Mladovice, Mladovice 257 01, pošta
Postupice

telefon:

+ 420 702 240 608
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ÚDAJE O ZÁMĚRU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:
Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru
Mladovice a modernizace provozu
Zařazení záměru dle § 4 odst. (1) písmena a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen
zákon):
Bod 79: Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin
na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného
limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo
s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c).
Kategorie I. – záměry vždy podléhající posouzení: limit a = 25 ha, limit b = 1 mil. t/rok
Kategorie II. – záměry vyžadující zjišťovací řízení: limit a = 5 ha, limit b = 10 tis. t/rok
Nejedná se o stanovení nového dobývacího prostoru ani jeho změnu, proto se pro zařazení
použije 2. věta. Vzhledem k tomu, že těžba v dobývacím prostoru (DP) Mladovice již probíhá,
jedná se o změnu záměru.
Stávající kapacita záměru:



plocha těžby: cca 15,7 ha (nepřesahuje 25 ha)
kapacita (výše) těžby: dle současného povolení hornické činnosti není omezeno

Vlastní kapacita změny záměru je:


plocha rozšíření (těžba): 4,29 ha



plocha rozšíření (vnější výsypka): cca 2,93 ha



navrhovaná kapacita těžby: 250 000 t - maximální kapacita, na kterou je provedeno
posouzení, reálná může být dle poptávky i významně nižší

Doba těžby:



možnost těžby za stávajících podmínek ještě cca 1 rok
doba, na kterou je posuzován záměr: 20 let

Jedná se o záměr z kategorie II ve smyslu § 4 odst. (1) písmena c) zákona: „záměry
uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna
záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo
které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být
významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie,
řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů
záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení“.
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Předkládaný záměr má charakter změny záměru uvedeného v kategorii II, v bodě 79
a v souladu s § 4 odst. (1) písmena c) záměr podléhá zjišťovacímu řízení a spadá do kompetence
příslušného krajského úřadu.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Plošný rozsah:
Plocha stanoveného DP Mladovice: 471 780 m2 (47,178 ha – nedochází ke změně)
Plocha rozšíření hornické činnosti (těžby) v DP Mladovice: cca 42 883 m2 (4,29 ha)
Plocha nové vnější výsypky: cca 2,93 ha
Množství vytěžitelných zásob suroviny:
Posuzovaný návrh těžby uvažuje s objemem 5 000 000 t suroviny vytěžených během
20 let.
Výše těžby
Maximální roční kapacita těžby je předpokládaná ve výši 250 000 t suroviny.
Nepředpokládá se však, že tato kapacita bude běžně dosahována, pouze v letech s vysokou
poptávkou po kamenivu. V rámci konzervativního přístupu je však na tuto hodnotu provedeno
i posouzení vlivů. Podle současného povolení hornické činnosti není výše těžby limitována.
Reálná těžba v posledních letech bývala nižší než předpokládaných 250 000 t. V posledních 10
letech výše těžba značně kolísala podle aktuální poptávky a dosahovala hodnot v rozmezí 90
tis. až 250 tis. t za rok.
Časový rozsah:
Dokumentace EIA je zpracována pro období 20 let od začátku realizace záměru. Tedy
20 let od zahájení hornické činnosti podle pravomocného rozhodnutí o povolení hornické
činnosti, které bude vydáno v navazujícím řízení.
Záměr je tedy posuzován v souladu s Metodickým výkladem vybraných bodů přílohy
č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících ustanovení (MŽP
ze dne 1. října 2018, Č. j.: MZP/2018/710/3250). Vyhodnocení vlivů těžebního záměru
na životní prostředí je provedeno na reálně vyhodnotitelnou dobu, která je cca 20 let.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Okres:
Obec s rozšířenou působností:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský kraj (kód kraje NUTS3: CZ020)
Benešov (kód okresu: 3201, NUTS4: 0201)
Benešov (kód ORP: 27, kód podle ČSÚ: 2101)
Postupice (kód obce ČSÚ: 530450)
Postupice (kód KÚ: 625515)

Stanovený dobývací prostor je tvořen nepravidelným devítiúhelníkem. Je situován
při silnici III/1123 v úseku Mladovice – Postupice. Ložisko se nachází ve Vlašimské
pahorkatině jihovýchodně od zmiňované silnice III/1123 mezi obcemi Mladovice a Postupice.
Povrch ložiska mimo těžené území pokrývá převážně lesní porost. DP v místě rozšíření těžby
se nachází na pozemcích k plnění funkce lesa (PUPFL).
Plocha současné těžby je napojena krátkou komunikací na silnici III/1123, která
prochází severozápadním okrajem DP a která bude využívána pro expedici upravené suroviny.
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Záměr předpokládá využití již vybudovaných účelových komunikací a dále veřejné
komunikace III/1123.
Kartograficky je zájmové území zobrazeno v základních mapách měřítka:
 1 : 50 000 ZM na listu 13-33
 1 : 25 000 ZM na listu 13-33-3
 1 : 10 000 ZM na listu 13-33-22
 1 : 5 000 SMO na listu Vlašim 9-3
Seznam souřadnic vrcholových bodů DP Mladovice je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 1: DP Mladovice, souřadnice vrcholových bodů v souřadnicovém systému S-JTSK

Vrchol
1
2
3
4
5

X
723348
723482
723437
723747
724053

Y
1087287
1087727
1087937
1088285
1087873

Vrchol
7
8
9
10

X
723923
724041
723896
723561

Obrázek č. 1: Poloha DP Mladovice v širších vztazích (podklad ČUZK)
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Obrázek č. 2: Poloha DP Mladovice v ortofotomapě (podklad ČUZK)

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Záměrem je pokračování hornické činnosti na ložisku žuly granodioritu, migmatitu a ruly
Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a modernizace provozu.
Hornickou činností se rozumí průmyslové povrchové dobývání stavebního kamene na tomto
ložisku a jeho úprava.
Nejedná se o činnost v dobývacím prostoru novou. Jedná se o pokračování stávající těžby
a její postup jihovýchodním směrem mimo plochu aktuálně povolené hornické činnosti.
Bude použita stejná technologie těžby jako v současnosti.
Technologie úpravy je zároveň modernizována, v rámci realizace záměru bude
renovována technologická linka a počítá se i s ukládáním vyrobeného kameniva v nových
velkoobjemových silech. Dojde tak k výrazné redukci prašnosti při skladování kameniva a jeho
nakládce na expediční vozy oproti stavu, kdy je kamenivo ukládáno na zemní skládku. Zároveň
dojde ke snížení emisí a spotřeby pohonných hmot. Modernizace tedy znamená
environmentálně příznivější řešení.
Součástí záměru je i návrh nové vnější výsypky, kam budou ukládány skrývkové a
výklizové hmoty z plochy rozšíření těžby. Po ukončení těžby a prací souvisejících s těžbou
bude tento prostor rekultivován a zalesněn tak, aby plnil funkci hospodářského lesa.
Další podrobnosti k technickému řešení záměru jsou uvedeny v kapitole B.I.6.
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Obrázek č. 3: Vymezení jednotlivých ploch
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Kumulace vlivů
Tato kapitola, ačkoli je zařazena dle zákonné struktury dokumentace na začátek textu,
vychází z provedené identifikace a vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (viz
kapitola D této dokumentace). Přičemž při hodnocení každého vlivu je s eventuální kumulací
počítáno. Tato kapitola tedy představuje relevantní souhrn z celé kapitoly D.
Kumulace vlivů na životní prostředí je zvažována z hledisek:
1) prostorového – stanovení území, v němž je výskyt vlivů uvažován,
Území, v němž je kumulace vlivů hodnocena, je dáno potenciálním dosahem těch vlivů
souvisejících s realizací záměru, jejichž rozsah působení je takový, že přesahuje hranice
dobývacího prostoru a bezprostředního okolí.
2) časového – stanovení časového horizontu pro výskyt vlivů,
Některé vlivy působí bezprostředně, jiné s dlouhodobým zpožděním. Jako příklad
můžeme uvést krátkodobé, bezprostřední působení vlivu skrývkových prací na faunu
a flóru, na druhém konci pomyslné škály stojí např. vliv rekultivací po těžbě na krajinu,
jež se projeví až s odstupem mnoha let po těžbě (vzrůst nové zeleně). Časové hledisko
pro zvažování kumulace je tedy dáno minimálně dobou trvání realizace záměru plus
dobou nezbytnou pro provedení sanace a rekultivace. Lze hovořit o horizontu desítek let.
3) významnosti vlivů – stanovení významnosti u niž má smysl o kumulaci uvažovat.
Kumulace vlivů je zvažována pro ty vlivy, jejichž výskyt se v souvislosti s realizací
záměru předpokládá (tj. vlivy, které byly identifikovány a zároveň jsou považovány
za potenciálně významné).
Jako zdroj informací o připravovaných záměrech, které mohou mít významnější vliv
na životní prostředí a veřejné zdraví, lze použít Informační systém EIA, který je prakticky
jediným veřejně dostupným informačním zdrojem o těchto aktivitách.
Na území obce Postupice ani Popovice, ani v blízkém okolí není evidován žádný záměr.
O kumulaci vlivů je možno uvažovat v případě dopravy suroviny, kdy se vlivy vyvolané
nákladní automobilovou dopravou přepravující produkty z kamenolomu budou kumulovat
s vlivy z dopravy ostatní, způsobenými ostatními uživateli veřejných komunikací (uživatelé
osobních automobilů, přepravci). Kumulace vlivů spojených s dopravou je vzata v úvahu
v rámci akustického a imisního posouzení záměru, kdy je uvažováno i s ostatní dopravou
na pozemních komunikacích.

5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání
vlivů na životní prostředí
Zdůvodnění umístění záměru
Hlavním důvodem pro umístění záměru na danou lokalitu je ložiskové nahromadění
suroviny – stavebního kamene. Ložisko Mladovice (B 3026800) je ložiskem nevyhrazeného
nerostu (stavebního kamene), o kterém bylo rozhodnuto, že je vhodné pro potřeby národního
hospodářství a proto je ložiskem výhradním ve smyslu § 43a, odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Chráněné ložiskové území (dále jen CHLÚ) bylo stanoveno rozhodnutím OBÚ v kladně
č. j. 4119/91/Ha/St ze dne 26. 4. 1990. Rozloha CHLÚ je 172,148 ha a jeho hranice tvoří
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nepravidelný 13-ti úhelník. V uvedeném rozhodnutí jsou uvedeny podmínky pro stavební
a územně plánovací činnost.
Dobývací prostor pro dobývání ložiska ruly Mladovice byl stanoven rozhodnutím SKNV
Praha dne 15. 8. 1966. DP má název Mladovice a jeho plošný rozsah je 0,47178 km2. Hranice
DP Mladovice jsou na povrchu tvořeny mnohoúhelníkem s vrcholovými body 1-10 určenými
souřadnicemi v platném souřadnicovém systému JTSK a jsou navrženy vně hranic
geologických bloků zásob, takže je zde umožněno řádné vydobytí celého ložiska. DP je
v evidenci dobývacích prostorů při ČBÚ a zaznamenán v evidenční knize „ložiska
nevyhrazených nerostů hodící se k průmyslovému dobývání“, díl 7, folio 0413. Těžařem
a správcem ložiska je společnost BES s. r. o.
Zdůvodnění umístění záměru lze dále chápat v kontextu celé obchodní činnosti
oznamovatele. BES s.r.o. je tradiční a silná společnost působící ve Středočeském kraji na
Benešovsku a Příbramsku v oboru silničního stavitelství. Mezi hlavní činnosti se řadí zejména
výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací a mostů. Dalšími činnostmi jsou těžba kamene,
výroba a prodej drceného kameniva, výroba a prodej asfaltových směsí. Celoročně je prováděna
také údržba silnic. I., II. a III. třídy. Významným zákazníkem (případně konečným příjemcem
služeb oznamovatele) je Ředitelství silnic a dálnic a zejména Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje. Těžba kameniva v lomu Mladovice je tak významná z hlediska umístění
v regionu Středočeského kraje se stálou poptávkou po kvalitním kamenivu do silničních staveb.
Středočeský kraj vlastní velmi hustou síť silnic II. a III. třídy a jejich modernizace, výstavba a
údržba je jednou z prioritních krajských činností.
Stávající hornická činnost byla povolena Obvodním báňským úřadem (OBÚ) v Kladně,
který vydal dne 12. 12. 1997 rozhodnutí o povolení hornické činnosti a trhacích pracích velkého
a malého rozsahu pod značkou 4695/97/511.4/Vč/St, kterým povolil hornickou činnost
pro otvírku, přípravu a dobývání ložiska stavebního kamene – rula Mladovice (3026800)
za použití trhacích prací velkého a malého rozsahu.
Původní plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) z roku 1998 řešil otvírku, přípravu
a dobývání dobývacího prostoru na období let 1999 - 2036. Tento POPD uvažoval s těžbou
90 tis. tun ročně, přičemž při této úrovni těžby měly být všechny vytěžitelné zásoby v plánem
uvažované části ložiska vydobyty do konce roku 2036. Reálná těžba se však pohybovala
v rozmezí 90 - 250 tis. t. Výše těžby přitom nebyla rozhodnutím OBÚ nikterak limitována.
Jelikož v současné době dochází k dotěžování zásob v plošném rozsahu platného POPD
resp. v rámci stávající povolené hornické činnosti, zpracovává těžební organizace nový
navrhovaný POPD, kde je projektováno plošné rozšíření těžby JV směrem. Navrhovaný postup
těžby na ložisku podle nového POPD vychází ze současného stavu rozfárání ložiska a
zachovává generální směr těžby k JJV za dodržení stávající úrovně báze lomu tzn. 428 m n. m.
Záměr pokračování těžby blíže specifikuje těžební studie zpracovaná společností Báňské
a měřičské služby Blatná, v. o. s. (Krotký, 2019).
Při zpracování těžební studie se vycházelo z polohy a vlastností výhradního ložiska,
z předpokládané kapacity výroby a prodeje kameniva a respektován byl i požadavek MŽP
vyjádřený Metodickým výkladem vybraných bodů přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů
na životní prostředí a souvisejících ustanovení (č. j.: MZP/2018/710/3250, MŽP ze dne 1. října
2018, Vyhodnocení vlivů těžebního záměru na životní prostředí je provedeno na reálně
vyhodnotitelnou dobu, která je cca 20 let. Nepředpokládá se, že posuzovaný stav je však stavem
konečným, v dobývacím prostoru budou zbývat další zásoby výhradního ložiska a proto není
vyloučeno další pokračování těžby. Při plošném rozsahu záboru 4,29 ha a roční těžbě 250 000 t
36

DOKUMENTACE
Pokračování těžby ložiska Mladovice

ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU

bude po 20 roce stav v lomu takový, že dle citované těžební studie bude odtěžena v plném
rozsahu 1. – 4. etáž a pátá etáž bude roztěžena z cca 70 % plochy, těžba na nižších etážích (6.
a 7. ještě nezačne).
Popis oznamovatelem zvažovaných variant
Lokalizace záměru vychází z polohy ložiska nerostné suroviny a existence stanoveného
dobývacího prostoru. Poloha záměru je tedy z tohoto hlediska invariantní. Variantně lze řešit
pouze dílčí parametry záměry, zejména přesné vymezení plochy těžby. Technologické řešení
je totiž také dané stávajícím stavem provozovny.
Dle zadání těžební organizace byla nejprve zpracována tzv. maximální varianta těžby,
která řeší komplexní vydobytí zásob v rozsahu celého dobývacího prostoru včetně zahloubení
lomu pod stávající těžební bázi. Tato varianta však jednak přesahuje požadovaných 20 let těžby,
ale zároveň by s sebou mohla přinášet i některé nepříznivé vlivy na životní prostředí. Vzhledem
k nemožnosti vyhodnotit tyto vlivu v reálně vyhodnotitelné době byla formulována
projektována varianta v omezeném plošném rozsahu. Při zpracování této varianty byly zároveň
respektovány zájmy ochrany přírody, veřejného zdraví a hmotného majetku
a konkrétní těžební záměr je tedy navržen s ohledem na minimalizaci souvisejících
environmentálních vlivů.
Maximální varianta těžby je tedy variantou odmítnutou.
Obrázek č. 4: 3D znázornění pokračování těžby v DP Mladovice – varianta maximální
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Obrázek č. 5: Pokračování těžby v DP Mladovice – varianta maximální (Krotký 2019)

Plošný rozsah lomu ve variantě projektové byl navržen se zohledněním minimalizace
vlivů na lesní porosty faunu a flóru, krajinný ráz i obyvatelstvo. Zároveň však musí být
zohledněny ekonomické zájmy oznamovatele a také požadavek na hospodárné využití
výhradního ložiska (v majetku státu), který ukládá horní zákon.
Nová část ložiska nebude otevřena novou otvírkou, ale těžba plynule naváže
na stávající lom. Na povrchu tedy budou provedeny jen skrývkové práce a po odstřelu horní
etáže již bude vlastní těžba z rozvalu prováděna ve stávajícím stěnovém lomu. Vzhledem
k redukci předpokládané roční kapacity záměru z 350 000 t na 250 000 t ročně (mezi
oznámením záměru a touto dokumentací) odpovídá projektová varianta ve stavu po 20 letech
(období posuzování záměru) cca tomuto stavu roztěžení:



Z 1. – 4. etáže odtěženo cca 4 100 000 t kameniva (tyto etáže kompletně dotěženy dle
následujících schémat)
Z 5. etáže odtěženo cca 900 000 t kameniva (70 % objemu)
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Těžba na 6. a 7. etáži dosud nezahájena

Obrázek č. 6: Pokračování těžby v DP Mladovice – varianta projektová (Krotký 2019), stav po 20. letech
viz text výše, umístění, tvar a objem vnější deponie viz dále
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Obrázek č. 7: 3D znázornění pokračování těžby v DP Mladovice – varianta projektová

Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí se dále uvažuje tzv. varianta nulová –
při níž nedojde k uskutečnění záměru. Celkem tedy lze identifikovat 3 varianty, z nichž však
pouze varianta projektová, je varianta skutečně oznamovatelem uvažovaná k realizaci, ostatní
je možno charakterizovat jako teoretické, referenční varianty.
Shrnutí variant
Maximální varianta (varianta VMAX) je teoretická maximální varianta sledující cíl
vydobytí veškerých zásob suroviny v DP (odůvodnění viz výše). Varianta je oznamovatelem
odmítnutá, nejedná se o variantu, která je předmětem posuzování v této dokumentaci.
Základní parametry varianty VMAX:

plošný rozsah rozšíření těžby: cca 7,9 ha
množství vytěžitelných zásob: 16 094 000 t

Projektová varianta (varianta VP) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude
probíhat těžba s dále popsaným průběhem realizace a technologickým řešením. Popis
projektové varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této
dokumentace.
Základní parametry varianty VP:

plošný rozsah rozšíření těžby: cca 4,29 ha
množství vytěžitelných zásob: 5 000 000 t
roční výše těžby a expedice: 250 000 t

Nulová varianta (varianta V0) je referenční variantou (nikoli variantou záměru).
Popisuje stav v případě, že nedojde k povolení hornické činnosti způsobem, jak je popisováno
ve variantě projektové a ložisko bude dotěženo podle současného POPD a nebude pokračováno
v těžbě. Varianta slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, znečištění
ovzduší, doprava, krajinný ráz atd.), resp. pro stanovení jejich kvalitativních a kvantitativních
rozdílů a vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty projektové.
Základní parametry varianty V0:

plošný rozsah rozšíření těžby: 0 ha
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množství vytěžitelných zásob: cca 600 000 t
roční výše těžby a expedice: 250 000 t
(maximální), 165 000 t (průměr z posledních let)
Úplné dotěžení lomu dle varianty V0 (dotěžení dle stávajícího POPD) by však již
v budoucnu značně ztížilo nebo přímo znemožnilo z báňsko technických důvodů pokračování
těžby na ložisku. Reálné disponibilní množství je tedy ještě nižší.
Obrázek č. 8: 3D znázornění pokračování těžby v DP Mladovice – varianta nulová (současné POPD)

Jak již bylo uvedeno výše, kamenolom nemá striktně omezenou roční výši těžby. Ta se
doposud řídila spíše podle poptávky. Proto není jednoznačně možno stanovit roční kapacitu
těžby u varianty nulové. V rámci popisu stávajícího zatížení území, respektive výběru roční
kapacity nulové varianty, je v dokumentaci určitá disproporce, kterou je nutno vysvětlit.
Z hlediska posouzení vlivu na ovzduší je jako nulová varianta, tedy stávající stav, uvedena
roční kapacita 250 000 t. Hodnota 250 000 t za rok je totiž zahrnuta v platném závazném
stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚ) ze dne 8.10.2019, kterým byl vydán
souhlas s umístěním a provedením stavby zdroje znečišťování ovzduší pro záměr
„Rekonstrukce linky na drcení kameniva se skladováním finálních produktů v silech v lomu
Mladovice u Postupic, k.ú. Postupice, parc. č. 1345. Tuto hodnotu proto lze chápat jako
povolenou ve vztahu k provozu zdroje znečišťování ovzduší. Pro hodnocení vlivu na kvalitu
ovzduší je tak posouzen stav těžby 250 000 t ročně, který odpovídá nulové i projektové variantě.
Z hlediska posouzení kvality ovzduší je rozhodující splnění imisních limitů, což je provedeno
pomocí projektové varianty, která počítá emise z těžby ve výši 250 000 t ročně.
Stávající znečištění ovzduší je přitom velmi dobře popsáno daty ČHMÚ, které jsou
tvořeny klouzavými 5letými průměry koncentrací škodlivin, v nich je zahrnuta i činnost
kamenolomu.
Z hlediska ovlivnění akustické situace byl zvolen mírně odlišný přístup. Pro posouzení
hluku z dopravy je jako roční kapacita uvažována hodnota expedice 165 000 t materiálu, jedná
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se o průměrnou hodnotu za posledních 5 let provozu. Hodnocení hluku z dopravy je totiž
založeno zejména na srovnání současného a plánovaného provozu. Byl proto použit
konzervativní přístup a kalkulována reálná průměrná hodnota výše expedice. I proto, že
z hlediska hluku z dopravy orgán ochrany veřejného zdraví žádnou „povolenou“ výši těžby
nebo expedice v minulosti nestanovil. Projektová varianta pak samozřejmě uvažuje
s maximální výší expedice 250 000 t suroviny ročně, i když ani ta nemusí být běžně
dosahována.
Z hlediska hluku z vlastního provozu kamenolomu, je pak nulová varianta de facto
irelevantní, hodnocení se zaměřuje na splnění hygienických limitů při variantě projektové, což
v podstatě znamená provoz záměru po celou pracovní dobu.

6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s
nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími
parametry
Z technologického
technologických celků:
1)
2)
3)
4)
5)

hlediska

je

posuzovaný

záměr

složen

z dále

popsaných

Otvírka a příprava ložiska
Dobývání
Úprava
Expedice
Sanace a rekultivace
1) Otvírka a příprava

V ploše záměru se nachází pouze lesní pozemky. Po odlesnění potřebných ploch budou
zahájeny skrývkové práce. Celkové množství skrývek v místě záměru rozšíření těžby bylo
vyčísleno na 162 300 m3 (cca 300 000 t). Odděleně budou odstraněny kulturní vrstvy půdy
(lesní hrabanka) v tloušťce cca 20 – 30 cm. Tyto hmoty mohou být z části deponovány
pro účely budoucí biologické rekultivace.
Odstranění dřevin i skrývka humózních vrstev bude prováděna pouze v mimohnízdním
období tj. od konce září do konce února.
Skrývkové práce bude subdodavatelsky zajišťovat sestava mechanismů: buldozer,
nakladač, případně rypadlo. Pro převoz skrývkového materiálu budou také subdodavatelsky
použity nákladní automobily.
Předpokládaný denní výkon skrývání je předběžně stanoven na 1000 m3, doba skrývaní
tedy cca 163 dní. Skrývka bude prováděna kampaňovitě na max. 3. etapy. V roce skrývek tedy
bude tato činnost probíhat cca 55 dní (3 měsíce).
Pro uložení skrývkových hmot je nově vymezeno území o plošné výměře cca 2,9 ha
v severní části DP mezi zázemím lomu a tokem Chotýšanky. Bude tak vytvořena nová vnější
výsypka (deponie). V současné době se jedná o lesní pozemek. Pro část tohoto území (p. č.
1343/3) o ploše 1 ha již orgán ochrany lesa vydal souhlas k dotčení lesního pozemku podle §14
odst. (2) zákona č. 289/1995 Sb.
Plocha pro vnější výsypku byla v období mezi zjišťovacím řízení a zpracování
dokumentace zredukována o cca 0,2 ha, tak aby nekolidovala se záplavovým územím toku
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Chotýšanka. Výsledné umístění deponie, její tvar a způsob rekultivace byl odsouhlasen
správcem toku, jímž je Povodí Vltavy, státní podnik. Deponie bude provedena a rekultivována
podle dokumentu Plán sanace a rekultivace na deponii v severní části DP (Krotký, 6/2020)
Po provedené skrývce lesní hrabanky bude zahájeno ukládání zemin na deponii ve třech
lávkách o mocnosti cca 10 m. Mezi jednotlivými lávkami bude ponechán mezistupeň o šířce
cca 5 m. Hutnění materiálu bude prováděno pojezdem mechanizace navážejícím zeminy na
deponii. Pata deponie bude vzdálena od hranice záplavového území potoka Chotýšanka min. 5
m. Závěrné svahy deponie budou upraveny do bezpečného sklonu v max. poměru 1 : 2 a méně,
což představuje úhel menší jak 27°. V závěrečné fázi sypání zemního tělesa bude na deponii
ukládán do svrchní vrstvy o mocnosti 0,5 m zúrodnitelný materiál z vrchních partií skrývek,
který bude následně překryt lesní hrabankou o mocnosti 0,15 m. Spodní část deponie přiléhající
k potoku bude pokryta vrstvou lomového kamene (vybraná větší kusovitost z rozvalu odstřelu)
o mocnosti cca 1m do výšky cca 3 m, čímž bude zabráněno případným splachům materiálu z
deponie do potoka Chotýšanka.
Obrázek č. 9: Plánovaný konečný stav deponie (Krotký, 2020)

Celkový objem deponie je cca 336 000 m3 a její naplnění se předpokládá v období cca
20 let. Kromě skrývkových hmot zde bude možno ukládat i nejakostní (neprodejný) materiál
z lomu, tzv. výkliz.
2) Dobývání
Obecně se jedná o metodu průmyslového povrchového dobývání v lomu o více etážích.
Navrhovaný postup a dobývací metoda pro těžbu na výhradním ložisku vycházejí z místních
úložních / geologických a báňských podmínek, které zahrnují faktory jako: geologickou stavbu,
výšku jednotlivých těžebních řezů, geomechanické vlastnosti zemin, příp. výšku zvodnělého
horizontu, průběh plánovaných účelových komunikací, apod. Surovina bude rozpojována
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trhacími pracemi. Organizace provádějící trhací práce bude dopravovat výbušniny přímo
v nabíjecích vozech.
Dobývání ložiska bude probíhat stejným způsobem jako dosud. Primární rozpojování
skalního masivu je prováděno pomocí trhacích prací velkého rozsahu (dále TPVR) – clonovými
odstřely (CO). Postup těžebních prací bude veden jižním a jihovýchodním směrem.
Vrty pro umístění náloží budou vrtány vrtnými soupravami podle parametrů stanovených
projektem odstřelu. V areálu lomu není používán sklad výbušnin. Subdodavatelská organizace
provádějící trhací práce bude dopravovat trhaviny přímo v nabíjecích vozech, ze kterých je
trhavina čerpána přímo do vrtu. Nespotřebovaná trhavina je odvážena zpět.
Předběžný odhad počtu clonových odstřelů při maximální kapacitě těžby je do 20 za rok.
Při realizaci clonových odstřelů se trhavina umisťuje do záhlavních vrtů umístěných na
etáži v několika (většinou 3) řadách. Pro přípravu a realizaci CO budou používány pouze
trhaviny, které povolil ČBÚ. V současné době jsou častěji používány emulzní trhaviny.
Trhaviny se čerpají v kašovitém stavu přímo do vrtů z nabíjecích vozů dodavatele, vlastní
nabíjení provádějí pracovníci externí firmy pod stálým dohledem příslušného technického
vedoucího odstřelů (TVO). Nabíjecí vozy jsou vybaveny počítadly, které sledují nabíjené
množství do každého vrtu i konečnou celkovou spotřebu na clonový odstřel. Nespotřebovanou
trhavinu resp. nespotřebované komponenty pro její výrobu dodavatelská firma odveze zpět do
výrobního podniku. Jako počinové nálože pro emulzní trhaviny jsou používány brizantnější
trhaviny s detonační rychlostí nejméně 6 000 m/s.
Pro iniciací trhavin kromě tradičního způsobu pomocí elektrických rozbušek řady DeMS v případné kombinaci s bleskovicí se používá zejména neelektrický roznět INDETSHOCK.
Pro počin náloží se používají rozbušky INDETSHOCK MS 25/50 s délkou detonačních
trubiček odpovídající délce vrtu. K sestavení povrchové iniciační časové sítě a přenosu iniciace
na rozbušky ve vrtech se používají rozbušky INDETSHOCK Surface. Mají velmi přesné
nominální zpoždění s časy 0 , 9, 17 , 25 , 42 , 67 , 109 a 176 ms. Použitím tohoto typu rozbušek
lze odčasovat odstřel s minimální dílčí náloží - tzn. každý vrt detonuje samostatně.
Výše uvedený systém se samostatným odpálením každého vrtu značně redukuje
seismické účinky odstřelu.
Trhací práce velkého a malého rozsahu v kamenolomu Mladovice byly nově povoleny
rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského ze dne 17.4.2020, č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/7. Prováděny jsou Generálního
projektu trhacích prací – kamenolom Mladovice“, zpracovaným Vladimírem Pravdou,
technickým vedoucím odstřelů, a Ing. Jaromírem Augustou, zástupcem technického vedoucího
odstřelů, dne 31.10.2019.
Těžba rubaniny z rozvalu probíhá rypadlem a přeprava suroviny do technologické linky
je uskutečňována 2 nákladními vozy (v současnosti typy Tatra Jamal a Tatra Phoenix).
3) Úprava suroviny
Úprava suroviny probíhá na drtící a třídící lince kameniva. Zařízení je určeno k drcení
a třídění lomového kamene na jednotlivé frakce určené ke stavebním účelům. Zařízení
pro příjem, drcení třídění a skladování materiálu se nachází pod širým nebem bez zastřešení.
Jednotlivá zařízení jsou umístěna na betonových základech nebo panelech dle zatížení.
Pro mezioperační transport jsou určeny pásové dopravníky. Pro snížení prašnosti a pro ochranu
materiálu proti dešti a sněhu jsou dopravníky a třídiče opatřeny zakrytováním. Odebírání
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hotového produktu je zabezpečeno pomocí zásobníků s výsypy na nákladní auta. Pro zvedací
práce při servisních opravách a výměně drtících elementů se využívá autojeřáb provozovatele.
V současné době je celá úpravárenská linka modernizována. Modernizace linky probíhá
nezávisle na procesu přípravy pokračování těžby dle této dokumentace. Pro modernizaci
technologické linky bylo dne 8.10.2019 vydáno závazné stanovisko Krajského úřadu
Středočeského kraje č.j. 124914/2019/KUSK podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“) na ochranu ovzduší. V rámci tohoto závazného stanoviska orgán ochrany ovzduší
souhlasí s umístěním a provedením stavby zdroje znečišťování ovzduší pro záměr
„Rekonstrukce linky na drcení kameniva se skladováním finálních produktů v silech v lomu
Mladovice u Postupic, k.ú. Postupice, parc. č. 1345“.
KÚSK uvádí, že z předložené dokumentace vyplývá, že společnost B E S s.r.o. plánuje
celkovou obnovu technologického zařízení za účelem snížení prašnosti v kamenolomu
Mladovice, který se nachází v katastrálním území obce Postupice. Záměrem dotčené pozemky
jsou parc. č. 1345, pozemky v rámci kamenolomu par. č. st. 350, st. 351, st. 352, st. 353, st.
354, st. 355, st. 356, st. 357, st. 358, st. 359, st. 457, st. 395, 1356, 1344, 1345, 1347, 120/4, k.
ú. Postupice. Cílem navrhované stavby je rekonstrukce stávající technologie bez navýšení
těžby, která činí průměrně 250 000 tun za rok. Zpracovávanou surovinou je Mladovický
migmatit.
Dne 4.10.2019 se k předloženému záměru vyjádřil také KÚSK, oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí. Ve vyjádření je uvedeno: „Na základě předložených podkladových
materiálů, KÚSK z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. sděluje, že záměr „Rekonstrukce linky na
drcení kameniva se skladováním finálních produktů v silech v lomu Mladovice u Postupic, k.
ú. Postupice, parc. č. 1345“ není významnou změnou záměru. Změnou dojde k úpravě a obnově
technologické linky na zpracování vytěženého materiálu v lomu Mladovice. V souvislosti s
úpravou technologické linky nedojde ke změně technického provozu ani k navýšení maximální
těžené kapacity. Lze předpokládat, že úpravou technologické linky dojde ke zlepšení imisní
situace v okolí jejího umístění. Záměr nebude podroben zjišťovacímu řízení dle zákona č.
100/2001 Sb.“.
Vlastní rekonstrukce technologické linky tedy de facto není předmětem posuzování
v rámci zpracování této dokumentace EIA. Nicméně pro komplexní posouzení vlivu všech
činností v kamenolomu musí být i provoz úpravárenské linky detailněji popsán v této
dokumentaci a vyhodnoceny jeho vlivy kumulativně s vlivy vlastní těžby. V době zpracování
dokumentace probíhají detailní projekční práce pro modernizaci technologické linky a
přípravné stavební práce pro její montáž. Aktuálně je tedy čerpáno z rozpracované projektové
dokumentace (Daďa, Vanek červenec 2020), viz další text:
Technologická linka je určena k drcení a třídění těžené ruly a žuly na jemné a hrubé drtě
určené ke stavebním účelům. Jednotlivé uzly technologického zařízení jsou navrženy v
semimobilním provedení. Doprava suroviny mezi technologickými jednotkami je dopravními
pasy příhradové konstrukce.
Modernizovaná technologická linka zajišťuje příjem suroviny těžené v lomu, její
odhlinění ve dvou stupních, primární drcení, sekundární drcení a třídění po sekundárním drcení.
Při požadavku na výrobu kameniva 32/63mm je tato frakce skladovaná na volné zemní skládce
bez zastřešení. Rovněž zahliněné kamenivo před primárním drcení 0/32mm je skladováno na
zemní skládce bez zastřešení. Expedice je kolovými nakladači na nákladní auta. Při výrobě
štěrků zrnitosti do 22 mm je podrcené kamenivo od sekundárního drcení a třídění dále drceno
ve 3. a 4. stupni drcení, tříděno (technologické třídění) a následně finální produkt roztříděn na
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finálním stupni třídění. Jednotlivé zrnitosti kameniva jsou skladovány v ocelových zásobnících.
Expedice kameniva ze zásobníků je hydraulicky ovládanými segmentovými uzávěry na
nákladní auta.
Linka obsahuje tyto technologické uzly:
01 Zavážení a dávkování suroviny
02 Odhliňovací hrubotřídění
03 Odhliňovací třídění
04 Primární drcení
07 Sekundární drcení
08 Technologické třídění
10 Terciární drcení
12 Kvartální drcení
15 Technologické třídění
13 Třídění finálních frakcí
16 Skladování a expedice
17 Skladování a expedice
B Dopravníky
Obrázek č. 10: Technologické schéma úpravárenské linky po modernizaci (Daďa, Vanek, červenec 2020)

Odhlinění lomového kameniva a primární drcení
Lomový kámen o velikosti (0-800) mm je z lomu dovážen nákladními auty do vstupní
násypky primární drtírny. Z násypky je dávkován vibračním podavačem, který tvoří dno
násypky, na vibrační hrubotřídič. Na vibračním hrubotřídiči se odtřídí zahliněná zrna do
velikosti 100 mm. Tato zrna jsou dopravním pasem dopravena na dvousítný vibrační třídič,
který je vybaven třídicími plochami o velikosti #32 a #40 mm. Podsítná zrna velikosti (0-32)
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mm jsou dopravním pasem dopravována na zemní skládku. Mezisítná a nadsítná zrna jsou
dopravním pasem dopravena zpět do technologické linky k dalšímu zpracování. Nadsítná zrna
> 100 mm se z vibračního třídiče usměrňují skluzem na vstup jednočelisťového drtiče, kde jsou
drcena na výstupní zrna o velikosti cca (0-230) mm. Podrcená zrna od výstupní štěrbiny
čelisťového drtiče pokračují skluzem na dopravní pas a spolu se zrny (32-100) mm, od druhého
stupně vibračního třídiče, jsou dopravními pasy dopravována do ocelového zásobníku
umístěného nad druhým stupněm drcení.
Sekundární drcení a třídění
Podrcená surovina z ocelového zásobníku je vibračním podavačem dávkovaná na vstup
kuželového hydraulického drtiče, kde dochází k sekundárnímu drcení kameniva na výstupní
zrnitost cca (0-60) mm. Od kuželového drtiče jsou podrcená zrna dopravena dopravním pasem
na vibrační třísitný třídič. Třídicí plochy vibračního třídiče jsou osazeny síty o velikosti #5, #16
a #45 mm (při výrobě kameniva 32/63 mm) síty-podsítná #bez sítové plochy, #32 a #63 mm).
Výroba kameniva (0 - 22) mm
Nadsítná zrna od vibračního třídiče jsou dopravním pasem vracena zpět na vstup
ocelového zásobníku před sekundární drcení. Mezisítná zrna velikosti (4-45) mm jsou skluzem
usměrněna na dopravní pas, který tuto podrcenou surovinu dopravuje do ocelového zásobníku,
odkud je dávkovaná do dalšího stupně drcení. Podsítná zrna od vibračního třídiče jsou skluzem
usměrňována na dopravní pas, kterým jsou dopravována na zemní skládku.
Výroba kameniva 32/63 mm
Při požadavku na výrobu kameniva 32/63 mm se vibrační třídič umístěný za sekundárním
drcením opatří třídicími plochami o následující okatosti: spodní třídicí plocha nebude mít
sítovou plochu, #32 mm, # 63mm. Při tomto sítování třídicích ploch bude doprava jednotlivých
frakcí následující. Podsítná zrna velikosti (0-32) mm se dopravním pasem dopraví na zemní
skládku. Mezisítná zrna velikosti (32-63) mm budou dopravním pasem dopravována na další
zemní skládku. Nadsítná zrna větší >45mm se dopraví dopravním pasem zpět do zásobníku
umístěného před sekundárním drtičem a následně drcena.
Terciární drcení a technologické třídění
Surovina ze zásobníku, který je společný jak pro terciární, tak kvartální drtič, je pasovým
podavačem dávkována na vstup kuželového hydraulického drtiče, kde je drcena na výstupní
zrna cca (0-37) mm. Tento kuželový drtič zajišťuje, jak drcení dávkovaného kameniva, tak
tvarovou hodnotu výstupních zrn, která je požadována. Podrcená surovina je od kuželového
drtiče dopravována dopravním pasem na vibrační třísitný třídič, který zajišťuje technologické
odtřídění podrcených zrn. Nadsítná zrna z vibračního třídiče velikosti >22mm jsou dopravním
pasem dopravována zpět do ocelového zásobníku a to do jeho druhé poloviny, odkud je
surovina dávkována na vstup kvartálního stupně drcení. Zásobník je uvnitř rozdělen ocelovou
stěnou na dvě poloviny. Ocelová stěna není zhotovena v celé výšce zásobníku. Toto řešení
umožní přesyp frakce >22 mm do jeho první poloviny a to v případě, že se tato polovina
zásobníku začne zaplňovat. Mezisítná zrna (11-22)mm jsou od vibračního třídiče skluzem
dopravena na reverzní dopravní pas. Reverzním pasem je dopravována zpět do zásobníku ke
kvartálnímu stupni drcení spolu s nadsítnou frakcí >22mm od třídiče. Při reverzaci dopravního
pasu je zrno (11-22)mm dávkováno na dopravní pas, který dopravuje frakci (4-11)mm z
druhého mezisítného síta na třídič umístěný na ocelových zásobnících.
Linka ve standartním provozu pracuje v automatickém režimu a je řízena operátorem
z řídícího pultu. Zde jsou evidovány všechny informace o provozu linky a jejich závadách.
Práce jednotlivých uzlů je vzájemně blokována, to znamená, že při poruše jednoho je
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automaticky zastaveno podávání z předchozí části linky. Zařízení v lince může pracovat i v
režimu DEBLOK. Tento režim, kdy jsou vyrušeny vzájemné vazby a blokace jednotlivých uzlů,
se používá zejména v době servisu a údržby, kdy je možné jednotlivé zařízeni pustit přímo z
místa nasazení.
Výkon linky se pohybuje: 250 t/h při výrobě frakce 32/63 mm po sekundárním drcení
a 190 t/h při předrcování frakce 32/63 mm po sekundárním drcení na jemnější frakce.
Obsluhující personál
Pro obsluhu linky je dostatečný personál 3 odborně zaškolených pracovníků.
1- jako operátor reguluje plynulost podávání suroviny do linky
2- pracují přímo na lince, kde kontrolují jednotlivé uzly, provádí údržbu, regulaci a úklid
Protiprašná opatření
K potlačování prašnosti vznikající při drcení a třídění jsou stroje i vynášecí pásy
zakrytované a místa vzniku prašnosti (přesypy) jsou zkrápěny vodou. K tomu slouží potrubí
s tryskami. Napájení sprch je prováděno z přistavené cisterny doplňované čerpáním
z povrchového toku (Chotýšanka), dle platného povolení k odběru povrchových vod. Počítá se
i s větším využitím srážkové vody z lomu.
Součástí modernizace provozu jsou i opatření k snížení prašnosti. Do lomu Mladovice
jsou navrženy nové prvky kombinované s některými stávajícími zařízeními tak, aby bylo
zamezeno znečištění ovzduší polétavým prachem. Veškerá kritická místa a dopravní cesty
budou zakrytovány a skrápěny nebo mlženy. Na nová i stávající zařízení budou namontovány
doplňky a zařízení zamezující v maximální míře prašnosti:






ocelové skluzy pro dopravu surovin mezi technologickým zařízením jsou navrženy v
uzavřeném provedení,
dopravní pasy jsou po celé délce opatřeny kryty a výsypné skluzy z dopravních pasů
jsou uzavřeného provedení,
vibrační třídiče jsou opatřeny zakrytováním,
ocelové zásobníky, pro skladování surovin, mají na horní úrovni prachotěsná víka,
bude realizováno mlžení nebo zkrápění dopravovaných produktů před uložením do
zásobníků a na venkovní skládky.

Omezení emisí TZL při zpracování kameniva na modernizované technologické lince a při
následné expedici bude zajištěno následujícím způsobem:



pravidelné provádění úklidu pod dopravními pásy a zařízením,
pravidelné čištění komunikací a zpevněných ploch.
4) Expedice

V rámci modernizace provozu budou instalována 3 nová velkokapacitní expediční sila.
Objem těchto sil je 200 m3 (frakce 8/11), 200 m3 (frakce 11/ 22) 260 m3 (frakce 4/8), a dále
nově i silo o objemu 73 m3 pro frakci 0/ 4 vznikající po terciálním stupni úpravy. Dle nových
projektových prací z roku 2020 budou zrušena stará nízkokapacitní otevřená sila (4 x 30 m3).
Sila budou mít prachotěsná víka.
Z expedičních sil bude vyrobené kamenivo dávkováno přímo na nákladní automobily
pomocí hydraulicky ovládaných segmentových uzávěrů. Odpadá tak druhotná manipulace
pomocí nakladače, což povede k redukci prašnosti i spotřeby pohonných hmot.
Na zemních skládkách bude nadále skladováno kamenivo frakcí 32/63, 0/4 a 0/32.
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Kamenivo bude expedováno těžkými nákladními automobily (TNA), přičemž budou
převažovat velkokapacitní návěsové soupravy s nosností 30 t (cca 70 %). Zbývajících cca 30 %
výrobků bude expedováno TNA s nosností cca 12,5 t. Průměrné vytížení jednoho nákladního
automobilu tedy bude cca 25 t.
Z provozovny budou nákladní automobily vyjíždět přímo na silnici III/1123 a dále buď
ve směru na Mladovice (předpoklad cca 30 %) nebo ve směru na Postupice (předpoklad cca
70 %).
Pro omezení emisí TZL při zpracování kameniva budou nákladní auta zabezpečena proti
úsypům kameniva a v případě převozu prašné frakce budou zaplachtována proti úletům prachu.
Prostor nakládky, vjezdu do lomu a navazující úseky veřejné komunikace III. třídy budou
pravidelně mechanicky čištěny a v případě podmínek pro vznik resuspendované prašnosti zkrápěny
vodou. Znečištěná kola nákladních automobilů budou před výjezdem na veřejnou komunikaci
čištěna.
5) Sanace a rekultivace
Součástí stávajícího POPD je jako povinná kapitola 1.6 zařazen plán sanace a rekultivace
lomu. Následující stať čerpá z tohoto platného dokumentu:
„Účelem návrhu sanace a rekultivace dobývacího prostoru Mladovice je nalezení shody
v pohledu na základní koncepci sanace a rekultivace vytěženého prostoru mezi těžební firmou,
majiteli pozemků, zpracovatelem SPSR a zainteresovanými orgány státní správy.
Navržené řešení vychází jednak ze stávajícího stavu a využití dotčeného území a ze stavu
území po ukončení povrchové těžby. Cílem sanačních a rekultivačních prací je vytvoření
podmínek pro návrat území dotčeného hornickou činností zpět do přírodního stavu ve formě
trvalých travních porostů, lesních porostů, plochy nelesní zeleně a ploch ponechaných
přirozené sukcesi.
Předpokládá se, že těžbou dotčená část pozemku PUPFL p. č. 1343/2 bude odňata trvale,
návrh rekultivace tedy není vázán povinností lesnické rekultivace a bude možno upřednostnit
přirozenou formu rekultivace před návratem k původnímu hospodaření, které znemožní i nová
morfologie terénu s těžebními stěnami.
V rámci těžební studie (Krotký, 2019) byl proveden i návrh sanace a rekultivace lomu.
K novému POPD pak bude na základě této studie zpracován Plán sanace a rekultivace, který
bude vycházet z následujících zásad:


Cílovým stavem rekultivovaného lomu bude pestrá mozaika skalní, travinné, křovinné
a lesní vegetace.



Větší plocha lomu a těžební lomové stěny (cca 14,6 ha) budou ponechány přírodním
procesům spontánní sukcese



Lokálně budou ponechány pod stěnami suťové kužely a osypy z místní horniny.



V části dna lomu budou vytvořeny kamenité hromady



Na bermách etáží budou vytvořeny (zejména u pat suťových kuželů) mělké terénní
deprese umožňující dočasné zachycení srážkové vody.



Budou vytvořeny podmínky pro další přirozené zvětrávání skalních stěn.



Na bermách etáží a v ploše zázemí lomu, deponiích a manipulačních plochách bude
lokálně (ostrůvkovitě) provedena skupinová výsadba dřevin.
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Pro skupinovou výsadbu dřevin volit vhodné druhy dřevin z přirozené původní
vegetace - dub zimní (Quercus petraea), bříza bělokorá (Betula pendula), habr obecný
(Carpinus betulus, buku lesní (Fagus sylvatica), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), lípa
srdčitá (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris).



Současné odvaly v DP mimo vlastní lom (pokud nebudou přemístěny z důvodu
pokračující těžby) budou ponechané přírodním procesům spontánní sukcese.



V severní až severovýchodní části bude vytvořena deponie skrývky o rozloze 3,1 ha,
která bude zalesněná a bude plnit hospodářskou funkci lesa.



Ochranný val v jižní části lomu bude taktéž ponechaný přírodním procesům spontánní
sukcese.



Zděná provozní budova a okolní zpevněné plochy (0,83 ha) budou ponechány
a o jejím využití bude rozhodnuto v rámci zpracování plánů likvidace kamenolomu
po dotěžení zásob.



Budou ponechány přístupové cesty – vjezd, kratší cesta do vnitřní části lomu a páteřní
lomová cesta od vjezdu do lomu po jeho severní straně na východ až po nejvyšší etáž
ke hranici platného POPD.



Před ukončením těžby bude aktualizován Plán sanace a rekultivace zejména
s ohledem na aktuální data o hydrologických, hydrogeologických poměrech
a biologickém stavu území.

Nová deponie bude sanována a lesnicky rekultivována podle aktualizovaného Plánu
sanace a rekultivace (Krotký, 2020). Návrh druhové skladby pro výsadbu se opírá o druhovou
skladbu přirozených společenstev na místech s podobnými přírodními podmínkami a o
druhovou skladbu porostů v nejbližším okolí. Cílem by mělo být postupné zvyšování podílu
listnáčů, hlavně dubu, a to především na úkor smrku a nepůvodních druhů jehličnanů a listnáčů.
Prostorová skladba jednotlivých druhů bude vycházet z přírodních stanovišť v místě výsadby
dřevin a také z funkcí, kterou mají v daném prostoru zastávat. Plošné zalesnění bude kromě
funkce hospodářské plnit i funkci krajinotvornou a přispěje ke zpětnému začlenění tělesa
deponie do okolního rázu krajiny.
Pro deponii je předběžně plánována následující druhová skladba: borovice lesní (Pinus
sylvestris) 20 %, dub letní (Quercus robur) 25 %, smrk ztepilý (Picea abies) 20 %, buk lesní
(Fagus sylvatica) 10 %, lípa malolistá (Tilia cordata) 10 %, bříza bělokorá (Betula pendula)
5 %, osika obecná (Populos tremola) 5 %, jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 5%. Druhová skladba
bude před vlastní výsadbou konzultována s odborným lesním hospodářem. Před vlastní
výsadbou se doporučuje provést typologický průzkum, ze kterého vzejde návrh druhové
skladby.
Vlastní výsadbu dřevin se doporučuje provést na podzim nebo v brzkém jaru, čímž by se
měly výrazně snížit ztráty vzniklé přísuškem v letních měsících a pokud možno co nejdříve po
ukončení terénních úprav a konsolidaci rozprostřených zemin, a to z důvodu omezeného
výskytu nežádoucí buřeně. Těleso deponie bude zalesňované průběžně, tzn., že tam, kde již
bude zemní těleso nasypáno do konečné figury bude plocha deponie zalesněna.
Výsadba sazenic na svazích zemního tělesa bude z bezpečnostních důvodů provedena
ručně. Sazenice budou při výsadbě přihnojeny hnojivem ve formě tablet, které zaručují
podstatně lepší využití dodávaných živin, než při plošné aplikaci běžných průmyslových hnojiv.
Ochrana proti okusu u borovice a smrku bude prováděna aplikací nátěru Morsuvin nebo
obdobným schváleným repelentem v dávce 5 kg/1 000 sazenic, a to bezprostředně po zalesnění
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a druhým a třetím rokem. Ochrana proti okusu a vytloukání listnatých dřevin bude zajištěna
mechanickou ochranou – oplůtky, plast. chránič, oplocenky. Ochrana proti buřeni bude
provedena během pětiletého pěstebního období v případě potřeby, v okruhu 0,3 m okolo
sazenic. Ožnutá tráva bude ponechána na ploše okolo sazenic (omezuje výpar v době sucha).
Potřeba vylepšení (nezdar zalesnění) se předpokládá s ohledem na nově zalesňované pozemky
cca 20 %.
Zázemí lomu
V rámci plochy pro zázemí lomu umístěné při jihovýchodním okraji silnice III/1123 je
vybudováno administrativní a sociálně – technické zázemí. Toto zázemí zůstane zachováno,
realizace záměru neznamená žádnou zásadní změnu.
Zázemí tvoří:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Sociální budova s uložením havarijní soupravy u kanceláře vedoucího (součástí je
i šatna, jídelna, sprchy, WC). Splašková odpadní voda z této budovy zařízení je
vyvedena do vlastní jímky.
Studna pro sociální budovu
Vážní domek
Váha na nákladní automobily
Trafostanice
Čerpací stanice motorové nafty (nadzemní dvouplášťová nádrž typu BENCALOR
o objemu 16 m3)
Sklad ropných látek a sorpčních prostředků včetně shromažďovacích nádob na N
odpady
Skladový kontejner pro uložení autogenní soupravy
Ocelokolna pro skladování drtí
Drtící linka se sily včetně odsávacího zařízení (viz výše), dílny a elektrorozvodny NN
Jímka u sociální budovy
Sklad trhavin na pozemku p. č. 1344 – ( pro příležitostné uložení malého množství
pevných výbušnin – nyní se nevyužívá )
Odstavné plochy pro mechanismy
Počet pracovních sil, směnnost, kapacita

Těžbu a úpravu suroviny zajišťuje 7 pracovníků (strojníci), 1 zámečník, 1 pracovník
expedice, 1 obchodník a 1 vedoucí provozu.
Provoz kamenolomu je a dále bude celoroční s výjimkou odstávky v období léto 14 dní
a zima 14 dní. Pracovní doba se předpokládá v jedné směně s 8 h pracovní dobou (6:00 – 14:30),
expedice může být v provozu v případě potřeby až do 16:30. Standardně se očekává 5
pracovnách dní v týdnu (po – pá). Lom tedy bude v provozu cca 240 dní v roce osm hodin
denně. U vlastní technologické linky je však uvažován průměrný čistý čas provozu 6 hodin
denně.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:

Po vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti příslušným Obvodním
báňským úřadem pro území kraje Středočeského. Toto rozhodnutí bude
získáno dle zkušeností s obdobnými záměry v časovém horizontu
min. 1 roku, tedy rok 2021 - 2022
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Po uplynutí předpokládané doby těžby, která je předmětem posuzování,
tj. po 20 letech od zahájení těžby. Nedojde tím však k dotěžení veškerých
zásob ložiska.

8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Kraj:

Středočeský kraj (kód kraje NUTS3: CZ 020)

Obec:

Postupice (kód obce ČSÚ: 530450)
Popovice (kód obce ČSÚ: 532649)

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Navazujícími řízeními podle § 9a odst. 3 ve smyslu §3 písm. g) zákona, ve kterých budou
vydána navazující rozhodnutí budou:
bod 6. řízení o povolení hornické činnosti (jeho změně),
bod 11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje (jeho změně),
Tabulka č. 2: Výčet navazujících rozhodnutí ve smyslu §9a odst. 3 zákona

Rozhodnutí
Rozhodnutí o povolení hornické
činnosti (jeho změně)

Zákonná úprava
61/1988 Sb. §17

Rozhodnutí o vydání povolení provozu
stacionárního zdroje (jeho změně)

201/2012 Sb. §11
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1. Půda (např. druh, třída ochrany, velikost záboru)
Rozšíření těžby na ložisku Mladovice bude probíhat na pozemcích k plnění funkce lesa
(PUPFL).
PUPFL
Tabulka č. 3: Přehled záměrem dotčených pozemků PUPFL (k. ú. Postupice).

p. č.
pozemku

druh
pozemku

ochrana

druh
záboru

zábor těžbou
[ha]

1343/3
1343/2
celkem

lesní
lesní

PUPFL
PUPFL

dočasný
trvalý

0
4,2883

zábor výsypkou
[ha]
2,93
0
7,22

Z výše uvedené tabulky je patrné, že faktický zábor lesa bude cca 7,22 ha. Pro realizaci
záměru bude potřeba zažádat orgán ochrany PUPFL o rozhodnutí o odnětí lesních pozemků
z PUPFL pro plochu cca 7,22 ha. Předpokládá se, že zábor pro vnější výsypku bude dočasný,
bude provedena lesnická rekultivace a návrat do PUPFL.
Pozemek p.č. 1343/2 již byl rozdělen, výměra pozemku odpovídá přesně požadovanému
záboru pro POPD. Zbývající část původního lesního pozemku p.č. 1343/2 je nyní lesním
pozemkem p.č. 1343/4 a nebude záměrem dotčena, přestože leží v dobývacím prostoru.
U pozemku p.č. 1343/3 je plocha záboru daná projektovou dokumentací deponie (Krotký,
2020), podrobněji viz B.I.6. - 1) Otvírka a příprava.
Oba dotčené pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele.
Aktuálně již byl dne 17.10.2019 vydán formou závazného stanoviska souhlas dle §14
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. ve věci „Rozšíření lomu Mladovice“ k návrhu dotčení lesního
pozemku p.č. 1343/3 a dotčení pozemků blíže jak 50 m od kraje okolních lesů. Jedná se o zábor
pro deponii, prozatím v části pozemku o ploše 1 ha.
ZPF
Rozšíření těžby na ložisku Mladovice nebude probíhat na pozemcích ZPF.
Ostatní plocha
Rozšíření těžby na ložisku Mladovice nebude probíhat na pozemcích určených jako
ostatní plocha.

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Pitná voda
Pro zaměstnance je k dispozici voda balená. Nedojde ke změně spotřeby vody.
Voda pro sociální účely
Pro potřebu vody za účelem osobní hygieny zaměstnanců bude využívána voda z vlastní
studny jako v současnosti. Nedojde ke změně spotřeby vody. Stavba kopané studny je umístěna
na pozemku parc. č. 345/1 v k.ú. Postupice. Hloubka studny je 8,5 m, průměr studny 1 m,
studny je vyskládána z betonových skruží.
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Povolení k odběru podzemních vod bylo vydáno dne 8. srpna 2007 rozhodnutím
Městského úřadu (MěÚ) Benešov, odborem životního prostředí (OŽP) č.j. Vod.23520872/2007 na dobu 25 let v tomto množství:
denní:

Qd = 2,5 m3 (tj. 0,03 l/s)

měsíční: Qm = 50 m3
roční:

Qr = 600 m3

Technologická voda
Technologická voda se při těžbě a zpracování suroviny bude používat jako doposud pouze
pro omezení prašnosti, a to:


pro skrápění a mlžení při provozu technologických linek,



kropení ploch a komunikací.

Tato protiprašná opatření jsou provozována v souladu se schválenými provozními řády
zdrojů znečišťování ovzduší.
Nedojde ke změně spotřeby technologické vody. Ta je odebírána z toku Chotýšanka, který
protéká v bezprostřední blízkosti DP na základě rozhodnutí MěÚ Benešov, OŽP č.j. Vod.23148426/2017 na dobu 10 let v tomto množství:
denní:

Qd = 10 m3

měsíční: Qm = 200 m3
roční:

Qr = 2000 m3

Záměrem oznamovatele je v rámci modernizace provozu více využít srážkovou vodu. Ta
nyní není využívána ani odváděna z lomu pryč. Shromažďuje se v lomu, kde se vypaří nebo
vsakuje do podloží. V období větších srážek lokálně zhoršuje stav lomových komunikací a
ploch. Předpokládá se tedy vyhloubení jímky v nejnižším místě lomu na spodní etáži. Zde bude
srážková voda zadržována a následně bude čerpána a využívána pro protiprašná opatření
v lomu. Dojde tak k nižší potřebě čerpání vody z toku Chotýšanky.

3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Ložisko Mladovice
Horniny na ložisku lze rozdělit z hlediska její genetické příslušnosti na dva větší celky.
a) Horniny popovického komplexu
b) Leukokratní žuly až granodiority
Horniny popovického komplexu jsou zastoupeny především pokročilými biotitickými
migmatity flebit-stromatitového typu, které tvoří hlavní náplň ložiska. Jde o světle šedé až
šedomodré zřetelně páskované horniny středního zrna. Jsou obvykle kompaktní a nesnadno
rozpojitelné. Střídají se v nich polohy křemenoživcového složení s polohami tmavými,
tvořenými především biotitem. Průběh pásku je často téměř rovinný, jindy jsou migmatity
intenzivně zvrásněny.
Obecně mají okrsky metateku tvar velmi plochých čoček a horninu proto nelze považovat
za jednoduchý produkt metatexe infiltrací nebo injekcemi kyselého chloru z vnějšího zdroje.
Leukokratní žuly až granodiority jsou rovněž důležitou ložiskovou komponentou. Tvoří
na ložisku řadu těles s charakterem pravých žil, prostupujících horninami popovického
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komplexu převážně ve směru SZ-JV až S-J. Mají většinou příkrý úklon k západu a s okolními
horninami se velmi intimně prolínají. Hornina svým složením odpovídá žulám a granodioritům
středočeského plutonu. Jde o světle šedé až bělošedé migmatity, drobnozrnné až středně zrnité.
Lokálně jsou hrubozrnné a místy mají vzhled pegmatitů. Žuly a granodiority jeví vesměs stopy
tektonického porušení, patrného zejména z mikroskopických rozborů. Technologicky jde
o kvalitní surovinu, která odpovídá technickým požadavkům norem:





ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu
ČSN EN 13043 změny Z2 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních cest
ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13285 Nestmelené směsi –Specifikace
Základní technologické vlastnosti těžené suroviny jsou:







Ohladitelnost kameniva PSV = 53(podle ČSN 1097-8:2011
Rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi střední podle TP l37, změna 1 (zkouška
podle ASTM C 1260-94 prům. prodloužení trámce 0,076 % délky po 16 dnech)
Rizikovost dilatometrického rozpínání cementové malty s alkáliemi minimální podle ČSN
72 1179, kap. B, Změna Z1 (prům. prodloužení trámce po 6 měsících 0,48 % délky)
Výsledky technologické zkoušky na mrazuvzdornost dle ČSN EN 1367-1:2007 v 0,4 % hm.
Výsledky technologické zkoušky na nasákavost dle ČSN EN 1097-6:2014 v rozmezí 0,2 až
0,8 % hm.

4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Pohonné hmoty a mazadla
Při skrývkových pracích a při těžbě a manipulaci se surovinou a s kamenivem bude
využívána mechanizace vybavená spalovacími (vznětovými) motory. Provoz této mechanizace
bude znamenat spotřebu pohonných hmot (PHM) a olejů (nafta, motorové oleje, oleje
hydraulické, převodové, ad.). Nafta bude dovážena, v lomu je v prostoru zázemí umístěn sklad
pohonných hmot – nadzemní dvouplášťová nádrž je typu BENCALOR o objemu 16 m3. Palivo
bude pravidelně doplňováno autocisternou.
Motorová nafta se bude používat jako palivo pro rypadlo a nákladní automobily pro těžbu.
Dále pro vrtací soupravu pro přípravu clonových odstřelů. Roční těžbě 250 000 t odpovídá
teoretická spotřeba nafty cca 90 tis. l/rok.
V době provádění skrývek (cca 163 dnů v rámci příštích 20 let) bude nafta používána též
pro pohon skrývkových mechanismů (nákladní automobily, rypadlo nebo nakladač, omezeně
dozer). Předpokládaná spotřeba je cca 200 l/den, tedy cca 11 tis. l v roce provádění skrývek.
Pro nakládku výrobků ze zemních skládek v lomu bude využíván nakladač. Vzhledem
k instalaci nových velkoobjemových sil se počítá s provozem nakladače pouze do 2 hod denně.
Spotřeba nafty pro nakladač bude cca 7 000 l za rok.
Výměna olejů u strojového parku bude prováděna pouze na k tomu vyhrazených plochách
odbornou firmou, která provádí servis a údržbu těžebních mechanismů. Při doplňování bude
použita záchytná vana pro zachycení případných úkapů.
Pro provozovnu je zpracován havarijní plán (Stránský 2019). Tento dokument komplexně
řeší rizika spojená s případným únikem ropných látek do prostředí.
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Elektrická energie
Zásobování el. proudem je zajišťováno z venkovního vedení VN 22 kV přes trafostanici
v závodě. Jedná se o zděnou budovu, ve které je osazen suchý transformátor 630 kVA.
Elektřinou jsou zásobovány provozní budovy a zejména celá technologická linka, ta je
v současnosti modernizována.
Maximální příkon zařízení se předpokládá cca 500 kW, roční spotřeba se bude pohybovat
okolo 500 MWh.
Plyn
Lom není a nebude plynofikován.

5. Biologická rozmanitost
Ve vegetační sezóně byl proveden v zájmové území biologický průzkum zaměřený
na zmapování biotopů a na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Biodiverzita
území není vysoká a je daná výskytem hospodářského lesa na ploše záměru. Cennější je porost
v ploše pokračování těžby, kde byl na části území zjištěn výskyt přírodního biotopu L5.4
Acidofilní bučiny. Dále se vyskytují už pouze člověkem silně ovlivněné biotopy X9A Lesní
kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami, X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými
kulturami X10 Lesní paseky a holiny.
Podrobnosti k výskytu cenných a zvláště chráněných druhů organismů a k vlivu
na biodiverzitu jsou uvedeny v částech C a D.

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících
staveb)
Nakládání finálních výrobků bude prováděno především ze sil hotových výrobků. V rámci
modernizace provozu budou instalována 4 nová expediční sila. Pod sila budou najíždět přímo
nákladní automobily odběratelů. Zachována bude i expedice ze zemních skládek na nákladní
automobily pomocí kolového nakladače.
Expedice hotových výrobků bude jako doposud zajišťována nákladními automobily
odběratelů i vlastními automobily oznamovatele. Pro vážení kameniva bude využita stávající
mostová váha umístěná u vstupu do areálu.
Kamenivo bude expedováno těžkými nákladními automobily (TNA), přičemž budou
převažovat velkokapacitní návěsové soupravy s nosností 30 t (cca 70 %). Zbývajících
cca 30 % výrobků bude expedováno TNA s nosností cca 12,5 t. Průměrné vytížení jednoho
nákladního automobilu tedy bude 25 t.
Z provozovny budou nákladní automobily vyjíždět přímo na silnici III/1123 a dále buď
ve směru na Mladovice (cca 30 %) nebo ve směru na Postupice (cca 70 %).
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Obrázek č. 11: Mapa expedičních tras

Výpočet je proveden pro plánované maximum expedované suroviny 250 000 t za rok.
Při uvažování průměrné nosnosti jednoho nákladního automobilu (25 t) a 250 000 t
expedovaného kameniva ročně bude při 240 expedičních dnech zapotřebí 42 nákladních
automobilů. Při započítání jízdy tam i zpět se jedná o 84 jízd nákladních automobilů, které
budou rozděleny takto:


Postupice:

58 jízd



Mladovice:

26 jízd

Vzhledem k tomu, že pro komunikaci III/1123 nejsou data o intenzitách dopravy sčítána
ŘSD v pravidelném celostátním sčítání, bylo zpracovatelem dokumentace provedeno vlastní
sčítání na křižovatce komunikací III/1123 a III/1124 v Postupicích v době od 7 do 11 hodin.
Sledovány byly úseky komunikací Votické (III/1123), Benešovské (III/1123) a Blanické
(III/1124). Získaná data byla dále upravena dle podkladů ŘSD: TP 189 a TP 219.
Tabulka č. 4: Výsledky zkráceného sčítání dopravy
komunikace

Úsek

LN

SN

TN

TNP

NSN

A

TR

TRP

O

M

S

III/1123

Votická

23

6

41

0

1

2

4

2

187

1

267

III/1123

Benešovská

32

10

45

1

2

5

8

6

394

0

503

III/1124

Blanická

24

7

4

1

1

3

8

4

314

1

367

Vysvětlivky k tabulce:
LN
Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
SN
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
TN, TNP
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů, s přívěsy
NSN
Návěsové soupravy nákladních vozidel
A
Autobusy
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Traktory bez přívěsů, s přívěsy
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
Jednostopá motorová vozidla

V době sčítání byla také sledována expediční doprava, kdy sledovaným úsekem projelo
41 TN, 2 SN a 1 NSN z lomu.
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1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Znečištění ovzduší
Pro výpočet produkce emisí do ovzduší a pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší
v okolí lomu byla zpracována rozptylová studie – příloha č. 2 dokumenatce (Bucek, Fogašová,
2020).
Zařazení zdroje a podmínky provozu
Posuzovaný záměr je dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
vyjmenovaný stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.
Jedná se o zdroj s kódem 5.11: Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných
nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především
těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky
stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.
Dle citované přílohy č. 2 jsou pro povolení tohoto zdroje vyžadovány:
1.
2.

Sloupec A - rozptylová studie podle § 11 odst. 9
Sloupec C - provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)

Ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., v příloze č. 8, jsou v bodě 4.5.1 (Kamenolomy a zpracování
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva – přírodního
i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den) stanoveny technické podmínky
provozu:
Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kdy
dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povaze procesu,
například:
a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,
b) instalací zařízení k omezování emisí – odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení
c) opatřením pro skladování prašných materiálů – uzavřené skladovací prostory,
umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn,
d) opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací
a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání
nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků
Pro část záměru, tedy modernizaci provozu, již vydal orgán ochrany ovzduší souhlasné
závazné stanovisko. KÚ Středočeského kraje vydal dne 8.10.2019 pod č.j. 124914/2019/KUSK
souhlas podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší souhlas s umístěním a
provedením stavby zdroje znečišťování ovzduší pro záměr „Rekonstrukce linky na drcení
kameniva se skladováním finálních produktů v silech v lomu Mladovice u Postupic, k.ú.
Postupice, parc. č. 1345“.
Zdroje emisí
Výpočet byl proveden pouze v jedné výpočtové variantě, která představuje navrhovaný
stav. Oznamovatel nepředložil varianty projektu. Výpočtová varianta 1 představuje
vyhodnocení příspěvku liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší za budoucích
podmínek ve nově otevřeném území. Objem těžby byl uvažován na úrovni 250 000 tun
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materiálu za rok. Výpočtová varianta v sobě zahrnuje odtěžení skrývek v novém prostoru.
Rozptylová studie byla zpracována pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na
průměrný provoz.
Za stávajících podmínek i za podmínek realizace záměru budou využívány běžné zdroje
znečištění ovzduší z povrchové těžby nerostů, tj. skrývkové práce, deponie sypkých materiálů
a manipulace s nimi, emise výfukových plynů ze stavebních mechanismů a nákladních vozů.
Před porovnáním vypočtených hodnot s hodnotou imisního pozadí je též vhodné poznamenat,
že z důvodu současného provozu kamenolomu je část vypočtených koncentrací již součástí
stávajícího imisního pozadí. Realizací záměru se nerozšíří plocha aktivní těžby, a tedy ani
plocha vystavenou větrné erozi. Současně nedochází k navýšení roční projektované kapacity
výroby a stejně tak ani navýšení hodinového maxima výroby
Bodový zdroj: Na základě § 4 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a § 3
odst. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb., se namísto měření provádí zjišťování úrovně znečišťování
výpočtem. Podle § 12 odst. 1 písm. b) se k výpočtu tu použijí emisní faktory obsažené v tomto
sdělení, zveřejněném ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Výpočet se provede jako
součin emisního faktoru a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji
v požadovaném časovém úseku. Pro výpočet emisí za stávajících podmínek z technologické
linky vyšel zpracovatel ze souhrnné provozní evidence. Současně s realizací záměru dojde
k úpravě technologické linky s tím, že drtivá většina operací na lince bude probíhat při mlžení
nebo zkrápění, vše na zakrytovaných technologických celcích. Pokud dojde k realizaci těchto
opatření, pak budou emise z technologické linky při projektované kapacitě 250 000 t za rok
následující.
Tabulka č. 5: Emise technologická linka – budoucí stav při maximální kapacitě 250 000 tun za rok
(k výpočtu použita vybarvená pole)
budoucí stav
množství vytěžené suroviny bez odlučovače mlžení
textilní filtry Množství emisí TZL
Technologický proces - zařízení
[t/rok]
[g/t]
[kg/rok]
Vrtací práce
250000
10
10
0.3
75
Nakládka a vykládka rubaniny a kameniva
250000
0.1
0.1
0.1
25
Primární drcení (PD)
250000
10
4
2.5
1000
Primární drcení
250000
10
4
2.5
1000
Přesypy dopravníků za PD
250000
5
3
2
750
Sekundární drcení
211750
13
5
5
1058.75
Sekundární třídění
211750
12
4
2.5
847
Přesypy dopravníků za sekundárním drcením
211750
8
3
2
635.25
Terciální drcení 1
117500
56
28
10
3290
Terciální drcení 2
66750
56
28
10
1869
Terciální třídění
184250
12
4
2.5
737
Přesypy dopravníků za terciálním tříděním
184250
8
3
2
552.75
suma
11839.75

Plošný zdroj: Emise TZL jsou v případě posuzované těžby fugitivního charakteru a
vznikají vlivem řady operací jako je transport suroviny, manipulace (nakládka/vykládka), tak
při samotném skladování suroviny působením větru. Dalším významným faktorem je provoz
manipulační techniky a těžebního stroje, včetně dopravy prostřednictvím nákladních vozidel.
Dále byly vypočteny emise ze sekundární prašnosti a z nakládky materiálu.
Tabulka č. 6: Emise, sekundární prašnost – expedice při projektované kapacitě
Emise
Nakládka materiálu při expedici
Pojezd nákladních vozidel v prostoru expedice

TZL
[g/s]
[kg/rok]
0.106 1235.400
0.960 11231.916
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PM10
[g/s]
[kg/rok]
0.013 148.248
0.272 3180.516

PM2,5
[g/s]
[kg/rok]
0.007
86.478
0.144 1684.830
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Tabulka č. 7: Emise, sekundární prašnost – větrná eroze
TZL
[g/s]
[kg/rok]
0.426 4784.832

Emise
Větrná eroze

PM10
[g/s]
[kg/rok]
0.21726 2440.128

PM2,5
[g/s]
[kg/rok]
0.0639
717.81

Dále jsou vypočtené emise z dalších zdrojů souvisejících s provozem záměru (emise ze
spalování nafty a z pojezdů vozidel v areálu včetně víceemisí). Podrobnosti jsou uvedeny
v rozptylové studii.
Tabulka č. 8: Celkové roční emise ze spotřeby nafty v těžebně
benzo(a)pyren
Znečišťující látka
Emise [kg/rok]

NOx
4291.2

CO
1780.4

PM10
428.8

benzen
16.5

(*1000)

6.4

Tabulka č. 9:: Emisní charakteristika zdroje, pojezd nákladních vozidel v areálu
Znečišťující látka
Emise [g/den] 1)
Emise [kg/rok] 2)
1)

emise BaP v mg/den

NOx
63.0
13.3
2)

PM10
197.7
41.5

benzen
0.3
0.1

BaP
2.6
0.5

PM2,5
53.2
11.2

emise BaP v g/rok

Emise z dopravy na okolní komunikační síti: Při těžbě je za stávajících podmínek
uvažováno se 42 těžkými nákladními automobily za den (tj. 84 pohybů těžkých nákladních
automobilů za den) a s 10 osobními automobily (tj. 20 pohybů za den).
Z provozovny budou nákladní automobily vyjíždět přímo na silnici III/1123 a dále buď
ve směru na Mladovice (předpoklad cca 30 %) nebo ve směru na Postupice (předpoklad cca 70
%).
Na každém úseku posuzovaných dopravních zdrojů byl vypočítán emisní tok pro
stanovené škodliviny. Jako vstupní údaje pro výpočet emisního toku stanovených škodlivin
byly použity emisní faktory v programu MEFA 13. Program umožňuje vyčíslit emise z běžného
provozu, víceemise vznikající při startu studených motorů a zahrnuje též otěry brzd a pneumatik
a resuspenzi prachových částic z vozovky. Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího
ovzduší byly výpočty zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční
dopravy, které mají vyhlášený imisní limity z hlediska ochrany zdraví lidí NO2, PM10, PM2,5,
BZN a B(a)P. Emise jsou vyčíslovaná pro definované úseky silničních komunikací podle typů
vozidel, druhu paliva a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost jízdy, podélný
sklon vozovky, klimatické charakteristiky apod.) podle předdefinované schémy vozového
parku pro města a ostatní silnice pro rok 2020 pomocí programu MEFA 13 – výpočet emisí a
víceemisí z liniových zdrojů (z databáze).
Dále jsou zahrnuty i emise ze skrývek, které však budou realizovány na plošně nevelkém
území pouze ve 3 letech z celkových 20.
Výsledky výpočtů z rozptylové studie a vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší jsou
uvedeny v kapitole D.I.3.
Skleníkové plyny
V rámci hodnocení vlivu záměru na změnu klimatu je přímým producentem skleníkových
plynů (CO2) mechanizace v lomu a expediční doprava. Záměr je však zcela závislý na odbytu
vyrobeného kameniva, které bude nutno použít k určeným účelům (stavbám či jiným), ať již
z tohoto nebo z kteréhokoliv jiného dostupného zdroje. Realizace záměru samotná negeneruje
nové zdroje skleníkových plynů, ale pouze prodlužuje stávající stav. Při zvýšeném odbytu
produkci emisí navyšuje. Pokud však nastane nedostatek dostupných zdrojů suroviny pro
odběratele, bude nutné jejich dovážení ze vzdálenějších zdrojů, což generuje vyšší produkci
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skleníkových plynů v důsledku delších tras prostředků. Z hlediska úplnosti posouzení je
proveden výpočet emisí CO2.
Orientační výpočet emisí CO2 při použití dané mechanizace lze provést např. s použitím
odhadu celkové roční spotřeby PHM a el. energie a emisních faktorů dle aktualizace Směrnice
o emisích znečišťujících látek znečišťujících ovzduší European Environment Agency (EEA)
z roku 2016. V případě zdrojů na el. energii lze pro jednoduchost vycházet např. z všeobecného
emisního faktoru pro el. energii dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu
a energetickém posudku. Ten však vychází výrazně vyšší, než např. zatím poslední zjištěné, ale
již poměrně zastaralé statistické údaje EEA o emisích CO2 z výroby el. energie v ČR z roku
2009. Výpočet produkce CO2 je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 10: Emise CO2

Zdroj energie

Nafta (veškerá mechanizace)
Elektřina (úprava,
administrativa…)

Spotřeba
cca 100 tis l/rok
500 MWh/rok

Emisní faktor
3160 kg CO2/t
281 kg CO2/GJ1)
cca 630 g CO2/kWh2)

Emise CO2
190 t CO2/rok
30 t CO2/rok1)
19 t CO2/rok2)

Vysvětlivky:
1) Dle emisního faktoru vyhlášky č. 480/2012 Sb.
2) Dle statistických údajů o emisích CO2 z výroby el. energie na kWh v České republice v roce 2009 dle EEA.

Jak již bylo výše uvedeno, oznamovatel neustále modernizuje strojní a vozový park s cílem
úspor pohonných hmot, což s sebou přináší i redukci emisí CO2.
Znečištění vody
Součástí záměru není cílené emitování žádných škodlivin do vody ani vypouštění
odpadních vod.
Případné havarijní úniky škodlivin a rizika z nich vyplývající jsou řešeny v příslušných
kapitolách dokumentace.
Znečištění půdy
Součástí záměru není cílené emitování žádných škodlivin do půdy.
Případné havarijní úniky škodlivin a rizika z nich vyplývající jsou řešeny v příslušných
kapitolách dokumentace.

2. Odpadní vody
Odpadní vody typu městských odpadních vod (splaškové vody)
Splaškové odpadní vody (WC, sociální zařízení) budou zachytávány v nepropustné jímce
a pravidelně budou vyváženy na ČOV. Zde nedochází k žádné změně.
Odpadní vody technologické
Žádné technologické ani průmyslové odpadní vody ve smyslu zákona o vodách nebudou
v těžebně ani v prostoru zázemí vznikat.
Pro technologické účely bude používaná pouze voda pro omezení prašnosti a to v systému
skrápění a mlžení provozu technologické linky a skrápěním komunikací. Tato voda po použití
volně infiltruje do terénu, případně se odpaří z povrchu.
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Důlní vody
Důlními vodami jsou dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, 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
vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo
podzemními vodami. Organizace je ze zákona při hornické činnosti oprávněna bezplatně užívat
důlní vody pro vlastní potřebu a může je odvádět i přes cizí pozemky a vypouštět
do povrchových vod způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem
a orgány hygienické služby.
Podle §8 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách) není k užívání důlních vod organizací
při hornické činnosti pro její vlastní potřebu nebo k vypouštění důlních vod organizací zapotřebí
povolení. Krajský úřad však stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod
povrchových nebo podzemních (§ 107, odst. 1, písm. i zákona o vodách).
Důlní vody, které by bylo zapotřebí v kamenolomu shromažďovat, čerpat nebo odvádět,
v současnosti nevznikají. Lom se nachází nad hladinou podzemní vody a proto zde nejsou žádné
stálé přítoky z podzemních vod. Srážkové vody se v současnosti vypařují nebo infiltrují
do horninového podloží. Vzhledem k výškovým poměrům nedochází k samovolnému odtoku
srážkových vod z lomu do Chotýšanky.
Rozšířením kamenolomu o necelých 4,3 ha a realizací výsypky na ploše 2,9 ha nedojde
ke zvýšení produkce důlních vod, kamenolom nebude zahlouben.
V rámci modernizace provozu se předpokládá využití srážkových vod z lomu k realizaci
protiprašných opatření. Dojde tak k nižší potřebě čerpání vody z toku Chotýšanka. Podrobněji
viz kapitola B.II.2.

3. Odpady
Odpady vznikající při hornické činnosti
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech se vztahuje na nakládání s těžebním odpadem, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Zvláštním právním předpisem je v tomto případě zákon
č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem.
Dle zákona č. 157/2009 Sb. se rozumí těžebním odpadem odpad, kterého se provozovatel
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, a který vzniká při ložiskovém průzkumu,
těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a který podle zákona o odpadech náleží mezi odpad
z těžby nebo úpravy nerostů.
V případě pokračování těžby na ložisku Mladovice budou nejprve těženy skrývkové
hmoty, které budou uloženy na samostatné vnější deponii. Další hmoty vzniknou z výklizů
a zahliněného neprodejného odpadu.
Dle § 1, odst. 2, písm. d) se zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
nevztahuje na hmoty získané při těžbě a úpravě nerostů podle zvláštního zákona,
při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny, které
jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační
a rekultivační práce nebo jsou jejich součástí anebo jsou určeny pro zajištění nebo likvidaci
důlních děl. Pokud budou skrývkové hmoty využity pro sanační a rekultivační práce v souladu
se schváleným plánem sanace a rekultivace, nebude provoz vnějšího odvalu podléhat režimu
zákona č. 157/2009 Sb.
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Odpady vznikající při běžném provozu
Systém odpadového hospodářství v lomu, ani množství a struktura produkovaných
odpadů se zásadně pokračováním těžby nezmění.
Běžnými potřebami pracovníků budou vznikat odpady skupiny 20 (komunální odpady
z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů včetně složek
z odděleného sběru), a odpady skupiny 15 (odpadní obaly absorpční činidla, čistící tkaniny,
filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené).
Dále budou vznikat odpady spojené s provozem a drobnou údržbou mechanizace,
případně se stavebními úpravami a opravami objektů, zejména odpady skupiny 16 (odpady
v katalogu odpadů jinak neurčené), případně skupiny 17 (stavební a demoliční odpady).
Odpady v jednotlivých skupinách jsou definovány přílohou č. 1 k vyhlášce č. 93/2016
Sb., Katalog odpadů, v platném znění. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. S odpady se
bude i nadále nakládat v prostoru zázemí v rámci stávajícího objektu. Odpad je shromažďován
odděleně a bude předáván oprávněné osobě k odstranění či využití (v současnosti AHV
ekologický servis, s.r.o, a Technické služby Benešov, s r.o.).
Tabulka č. 11: Seznam odpadů s nimiž je nakládáno v lomu Mladovice (dle roků 2017, 2018)

Kód druhu odpadu

Kategorie
odpadu

150110

Nebezpečné

150202

Nebezpečné jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů

160107

Nebezpečné

200301

Ostatní

znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Směsný komunální odpad

Odpady z přípravy území před těžbou
V rámci řešeného území se nenachází žádné objekty, které vyžadují demolici
před zahájením skrývkových prací. Vytěžené dřevo z lesního porostu není klasifikováno jako
odpad pouze nevyužité části (např. pařezy) je možno zařadit jako odpad pod kódem 020107
odpady z lesnictví.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky
paliv a mazadel z 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. Pokud by došlo
k znečištění zeminy, bude okamžitě odtěžena a bude s ní nakládáno jako s nebezpečným
odpadem, přednostně bude odvezena k vyčištění na dekontaminační plochu.
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Tabulka č. 12: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

Kód druhu
odpadu
15 02 02
17 05 03

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů

Kategorie odpadu

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištění nebezpečnými látkami
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

nebezpečný
nebezpečný

Situaci, při které by došlo k havárii a vznikly by v souvislosti s ní odpady, je řešena
v platném havarijním plánu (Stránský, 2019).

4. Ostatní emise a rezidua
Hluk
Hluk z provozu lomu a z navazující dopravy po veřejných komunikacích byl hodnocen
v rámci akustické studie, která tvoří přílohu č. 1 této dokumentace (Bubák, Moravec, 2020).
Hluková studie charakterizuje zdroje hluku. Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby
charakterizovat jako liniové a bodové.
Mobilní (liniové dopravní) zdroje – liniové dopravní zdroje hluku budou u hodnoceného
záměru tvořeny vnitro a mimo areálovou dopravou, která bude zajišťovat expedici suroviny.
Stacionární (bodové) zdroje – u posuzovaného záměru bude tyto zdroje hluku, působící
na okolní venkovní prostor, tvořit provoz technologických strojních zařízení resp. jejich
pohonů.
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
Rozbor dopravní situace na sledovaných komunikacích pro jednotlivé hodnocené varianty
je podrobně řešen v kapitole B.II.4, dále je problematika zatížení dopravních sítí a s tím
spojených emisí hluku podrobně analyzována v akustické studii.
Pro možnost objektivního vyhodnocení hluku z dopravy byl proveden výpočet
s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy.
Vzhledem k tomu, že pro komunikaci III/1123 nejsou data o intenzitách dopravy sčítána
ŘSD v pravidelném celostátním sčítání, bylo zpracovatelem dokumentace provedeno vlastní
sčítání. Jeho výsledky byly dále přepočteny dle výhledových koeficientů dopravy (TP 225)
přepočteny pro rok 2021 a navýšeny o maximální objem expedice 250 000 t/rok.
Pro možnost objektivního vyhodnocení nárůstu hluku z dopravy byl proveden výpočet s
přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy. Hodnocení je provedeno formou srovnání referenční
varianty nulové (doprava v současné době) a projektové varianty (při maximální plánované výši
expedice z lomu). Pro jednotlivé varianty byla stanovena intenzita dopravy následujícím
způsobem:
Varianta V0 – referenční varianta:
Nulovou variantu charakterizují intenzity dopravy v současné době. Varianta popisuje
stávající dopravní zatížení komunikací dotčených realizací záměru.
Intenzita dopravy vychází z vlastního dopravního průzkumu. Od zjištěných hodnot byly
odečteny průjezdy nákladních vozů z lomu v době sčítání. Data zbytkové (ostatní) dopravy byla
přepočtena (TP 189) na roční průměr denních intenzit dopravy a upravena pro rok 2021 (TP
225). Dále byly přičteny dle jednotlivých směrů jízdy nákladních vozů z a do lomu při
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průměrném ročním objemu 165 000 t expedované suroviny, který vychází z minulých let, kdy
se výše expedice pohybovala mezi 90 a 250 000 t.
Varianta VP – projektová varianta:
Varianta uvažuje intenzitu dopravy při maximálním současném i plánovaném objemu
expedované suroviny ve výši 250 000 t za rok.
Pro stanovení intenzity dopravního proudu bylo vycházeno z hodnot nulové varianty.
Intenzita nákladní dopravy byla na sledovaných úsecích komunikací v jednotlivých směrech
příslušně navýšena.
Tabulka č. 13: Dopravní intenzity na dotčených veřejných komunikacích v denní době, rok 2021

Úsek

Varianta V0
OA
NA
Σ

Varianta Vp
OA
NA
Σ

III/1123

752

66

818

752

86

838

III/1123

752

46

798

752

54

806

III/1123

1517

117

1634

1517

137

1654

III/1124

1207

67

1274

1207

67

1274

Komunikace

Votická, výjezd z lomu Postupice, x s III/1124
Votická, výjezd z lomu Mladovice konec zástavby
Benešovská, Postupice, x s
III/1124 - konec zástavby
Blanická, Postupice, x s
III/1123 - konec zástavby

Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb byl v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního produktu Predictor-LimA (viz hluková studie). Výsledky
akustických výpočtů jsou uvedeny v kapitole D.I.3, stejně jako vyhodnocení vlivu.
Hluk z provozu lomu
Podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací se hladina
hluku v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
(LAeg,8h).
Jako zdroje hluku v lomu se uplatní stroje a zařízení používané při těžbě a manipulaci se
surovinou, při úpravě suroviny a jejím transportu v rámci areálu provozovny. Způsob těžby
a dopravy suroviny a skrývky je detailně popsán v kapitole B.I a B.II.
Pro hodnocení hlukových vlivů stacionárních zdrojů, bylo použito akustických údajů
získaných těmito způsoby:


vlastním měřením zpracovatele na provozovně



z technických dokumentací pracovních strojů a zařízení, které budou na lokalitě použity,



z technických dokumentací obdobných pracovních strojů a zařízení,



z archivních podkladů zpracovatele, které vychází z již provedených akustických studií
a z vlastních měření akustických výkonů na obdobných zařízeních,



z přípustných hodnot emisí hluku dle Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění
(směrnice 2000/14/EC),
Akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka č. 14: Zdroje hluku a jejich akustické parametry

Stroj

Počet

Činnost

Parametry uvažované v
modelu
LW (dB)/počet jízd

Vrtná souprava

1

Kolový nakladač

1

Pásové rypadlo

1

Nákladní automobil

2

Převoz rubaniny

101

Nákladní automobil

-

Expedice

42/směna

Primární uzel

116,3

Třídič 32/63

111,8

Sekundární drtič

114

Třídič

107,3

Terciální uzel

105,8

Finální třídič na silech

100

Technologická linka

1

Vrty před odstřelem
Nakládka u tech. Linky
nebo u expdice
Nakládka suroviny
z rozvalu

107
103
104

Buldozer

1

Příprava území,
skrývka

108

Nákladní automobil

2

Skrývka

101

Pásové rypadlo

1

Skrývka

104

Kropicí vůz

1

Pomocná mechanizace

omezené využití, nebyl
v modelu uvažován

Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb byl v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního produktu Predictor-LimA (viz hluková studie). Výsledky
akustických výpočtů jsou uvedeny v kapitole D.I.3, stejně jako vyhodnocení vlivu.
Hluk z odstřelů
Trhací práce velkého rozsahu budou prováděny pomocí clonových odstřelů. Jednotlivé
odstřely budou realizovány podle předem vypracovaného projektu clonového odstřelu
oprávněnou osobou. Vrty pro umístění náloží budou vrtány vrtnými soupravami podle
parametrů stanovených projektem odstřelu.
Hluk ve venkovním prostoru, který je tvořen zvukovými impulsy, jejichž zdrojem jsou
výbuchy v lomech a dolech, sonické třesky, demoliční a průmyslové procesy s pomocí výbušnin
a další zdroje výbuchů, jejichž ekvivalentní hmotnost trinitrotoluenu překračuje 25 g, a podobné
zdroje , je dle § 2 odst. c) zákona 272/2011 Sb. vysokoenergetickým impulsním hlukem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o exploze výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu je při těchto odstřelech emitován vysokoenergetický impulsní hluk. Emise hluku
při clonovém odstřelu závisí na mnoha faktorech, jako je umístění vrtů, hmotnost a časování
náloží, orientace skalního masivu apod. Tento hluk nelze spolehlivě modelovat, respektive
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nejsou k dispozici univerzální „emisní“ hodnoty hluku. Predikci hlukové imise při clonových
odstřelech lze poměrně spolehlivě odvodit na základě naměřené hodnoty metodou analogie.
Prezentace a interpretace závěrů a výsledků akustické studie a vyhodnocení vlivu
na akustickou situaci je předmětem kapitoly D.I.9.
Vibrace od trhacích prací
Trhací práce velkého rozsahu (TPVR) pro primární rozpojování horniny mají seismické
účinky, budou tedy zdrojem vibrací, které se horninovým prostředím šíří do okolí.
TPVR není možno charakterizovat nějakým „emisním parametrem“ vibrací. Účinek je
možno zjistit pomocí měření seismografem až v místě příjmu, tedy typicky u budov.
Trhací práce jsou nově povoleny rozhodnutím OBÚ ze dne 17.4.2020 č.j. SBS
46037/2019/OBÚ-02/7.
Podrobnosti k vlivu vibrací z TPVR jsou uvedeny v kapitole D.I.3.
Vibrace z dopravy
Těžké nákladní automobily, které provádí expedici kameniva z lomu, mohou být
teoreticky zdrojem vibrací, které se šíří od vozovky do okolí a mohou se projevit i ve stavbách
sousedících s komunikacemi.
Stejně jako v předchozím případě lze tyto vibrace zjišťovat až v místě působení měřením.
Predikce výpočtem je prakticky nemožná. U vibrací z dopravy záleží ve značné míře na kvalitě
povrchu komunikace, a rychlosti vozidel.
Podrobnosti k vlivu vibrací z dopravy jsou uvedeny v kapitole D.I.3.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
V lomu nejsou a nadále nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani
významnější zdroje záření elektromagnetického.

5. Doplňující údaje
Terénní úpravy
Vlivem těžby zásob výhradního ložiska dojde ke změně reliéfu terénu. Záměr lze
charakterizovat nevyrovnanou bilancí hmot – dobýváním suroviny na ložisku dojde k odtěžení
současného terénu a následně i k rozšíření stěnového lomu se závěrnými svahy tvořenými
těžebními etážemi.
Vlivem záměru tedy dojde k úbytku hmoty v objemu, který odpovídá kalkulovaným
vytěžitelným zásobám suroviny a také příslušného množství skrývek.
Skrývkové hmoty, které nebudou využity přímo v lomu k sanaci, budou deponovány
na vymezených plochách k tomu určených. Půjde o ochranný val při východním okraji lomu
a zejména o nově založenou vnější výsypku v severní části DP. Vzhledem k trvalému uložení
skrývky na této deponii se počítá následně s jejím zalesněním a vhodným začleněním
do krajiny.
Trvalé změny reliéfu budou mít vliv na krajinný ráz, velikost a významnost tohoto vlivu
je posouzena v samostatné studii (Klouda, 2019, příloha č. 6) a v kapitole D této dokumentace.
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ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

PŘEHLED

NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

1. Krajina
Typ krajiny
V rámci tzv. typologie české krajiny je krajina členěna podle všeobecných vlastností,
které danou krajinu odlišují od okolí a které ji spojují s krajinami podobných vlastností.
Dle mapy Typologie české krajiny se zájmové území nachází v typu krajiny 3M2.
Typ krajiny podle charakteru osídlení:
 3 – Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynika
Typ krajiny podle využití:
 M – Lesozemědělské krajiny
Typ krajiny podle reliéfu:
 2 – Krajiny vrchovin Hercynia
Lesozemědělská krajina (M) – jedná se z pohledu vnitřní struktury o heterogenní,
přechodový krajinný typ, charakteristický střídáním lesních a nelesních stanovišť. Zastoupení
ploch zarostlých dřevinnou vegetací kolísá mezi 10 % až 70 %. Krajiny mají charakter převážně
polootevřený. Krajiny vrchovin Hercynia (2) zabírají 51,34 % území (Löw, 2008).
Charakteristika krajinného rázu
Pro posouzení vlivu záměru na krajinný ráz bylo zpracováno vyhodnocení míry vlivu
navrhované stavby a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu (Klouda 2019, příloha
č. 6).
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se
projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy
vizuální, sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor
(DoKP). Vymezení dotčeného krajinného prostoru se v případě kritéria viditelnosti provádí buď
vizuálními bariérami (horizonty terénu, lesních porostů nebo zástavby) nebo se empiricky
stanoví okruhy potenciální viditelnosti (ve dvou vzdálenostech: 3 km okruh předpokládané
silné viditelnosti a 6 km okruh předpokládané potencionální viditelnosti). Definice
(potenciálně) dotčeného krajinného prostoru jako území s možným vlivem na krajinný ráz
implicitně vychází z určení max. možného vizuálního (či jiného) dosahu posuzovaného záměru
či jevu. Tato situace se týká především záměrů, u nichž existuje na vstupu vysoká míra
pravděpodobnosti negativního (popř. i plošného) ovlivnění krajiny (větrné elektrárny, stožáry,
lomy, stavby situované do exponovaných míst – vrcholů a terénních hran). Specifickou složkou
v případě zde posuzovaného záměru je hluk z odstřelů (již přítomen).
Hřbet Věže, na jehož severním či severozápadním okraji se nachází mladovický lom,
vymezuje západní část – svahy údolí Chotýšanky. Samotný lom, resp. jeho plánované rozšíření,
zaujímá severozápadně orientované svahy hřbetu v jeho podvrcholové části. Tyto partie jsou
značně vizuálně exponovány, vizuálně se uplatňují do jihozápadních, západních,
severozápadních severních, severovýchodních i východních směrů. Za účelem zjištění
potenciálního vizuálního dosahu uvažovaného rozšíření těžby byla pomocí geografického
informačního systému (GIS) zpracována analýza viditelnosti. V rámci této analýzy byla
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zjišťována viditelnost nejvýše položené části území v ploše projektovaného rozšíření těžby.
Analýza viditelnosti byla zpracována pro území o nejmenší vzdálenosti cca 7 km od zájmové
lokality. Grafický výstup zpracované analýzy viditelnosti je na následujícím obrázku.
Obrázek č. 12: Výstup zpracované analýzy viditelnosti na podkladu topografické mapy

Vizuální uplatnění zájmové lokality nastává především z protějších vyšších odlesněných
poloh údolí Chotýšanky nad Mladovicemi, v okolí Nové Vsi, Leče či Pozova, až po hřbet
Žebráku. Ze severních směrů hřbet Věže figuruje ve výhledech z odlesněného hřbetu nad
Roubíčkovou Lhotou (elevace Chlum, V Hůrkách), a dále k východu z odlesněných vrcholů v
okolí Jemniště a Chotýšan. Dále k severu se otevírají široké výhledy do jižních směrů z vyšších
poloh otevřené krajiny východně od Struhařova (elevace Hůrka). Podobným způsobem – v
dálkových výhledech z vyvýšených poloh se hřbet Věže vizuálně uplatňuje od jihozápadu
(okolí Pazderné Lhoty, vrch Sýrek, elevace Hora nad Jiřínem). Z východního směru tvoří hřbet
Věže výraznou dominantu ve výhledech z odlesněného návrší východně nad Milovanicemi.
V rámci DoKP je definována přírodní, kulturně-historická a estetická charakteristika území
(krajiny) a její konkrétní znaky a hodnoty dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.
Ve vztahu k předmětu posouzení představují z pohledu přírodní charakteristiky hlavní
znaky a hodnoty krajinného rázu v zájmovém území:








Členitý erozní reliéf na pomezí Benešovské a Vlašimské pahorkatiny
Členité údolí a tok Chotýšanky, kratší přítoky
Skalní útvary ve vrcholové části hřbetu Věže
Hojný výskyt stojatých vodních útvarů
Vysoká lesnatost území; rovnocenné zastoupení zemědělské a lesní půdy
Vyšší podíl travních porostů na zemědělské půdě
Výskyt mimolesní zeleně ve vazbě na vodní tok a cestní síť
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Kamenolom Mladovice – antropický zásah do přírodě blízkého koloritu krajiny

Členité údolí a tok Chotýšanky představují znak (hodnotu) přírodní charakteristiky
jedinečné cennosti.
Z pohledu kulturní a historické charakteristiky vystupují jako hlavní znaky krajinného
rázu v dotčeném krajinném prostoru:






Trvalé lesozemědělské využití území; venkovský charakter
Dlouhodobě konsolidovaná struktura krajiny (rozšíření lesních a nelesních ploch)
Dobývání nerostných zdrojů – lom Mladovice
Využívaný rekreační potenciál; výskyt objektů druhého bydlení
Kulturně-historická dominanty zámku Jemniště s parkem, kostela sv. Jakuba v
Popovicích a kostel sv. Martina v Postupicích

Kulturně-historické dominanty – zámek Jemniště a kostely sv. Jakuba Staršího a sv. Jana
Martina představují hodnoty kulturně-historické charakteristiky krajinného rázu jedinečné
cennosti.
V kategorii estetických hodnot, prostorových vztahů a harmonie území – vizuální
charakteristiky území lze identifikovat tyto hlavní znaky a hodnoty krajinného rázu území:











Převažující uplatnění horizontálního měřítko krajiny v prostorových vztazích
Hřbet Věže – dominantní prostorová struktura; táhlý lesnatý horizont
Údolí Chotýšanky – přirozená osa území
Členitá krajinná struktura (střídání lesních a odlesněných ploch, tvarově rozmanitá
mimolesní zeleň, prostorově diferencovaná zástavba)
Převažující otevřenost krajiny umožňující rozmanité výhledy – proměnlivost
krajinných scenérií
Celkově vysoká estetická hodnota území, atraktivita krajinné scény
Esteticky hodnotné partie vázané na údolní sníženiny a menší vodní plochy (rybn.)
Kamenolom Mladovice – rušivý prvek v krajinné scéně s negativním vizuálním
dopadem
Přítomnost účelových staveb (provozů) s vizuálním uplatněním v dílčích krajinných
scenériích
Převažující harmonické utváření krajinné scény

Hřbet Věže a údolí Chotýšanky reprezentují znaky vizuální charakteristiky krajinného
rázu jedinečné cennosti.
Míra vlivu na krajinný ráz je hodnocena v kapitole D.I.8.
Geomorfologická charakteristika
Z geomorfologického hlediska je území součástí:
Systém:
Provincie:
Subprovincie:
Celek:
Okrsek:

Hercynský
Česká vysočina
Česko-moravská soustava (II)
Vlašimská pahorkatina (IIA-2)
Jankovská pahorkatina (IIA-2A-a)

Jankovská pahorkatina se nachází v západní části Mladovožické pahorkatiny. Jedná se
o členitou pahorkatinu převážně v povodí sázavské Blanice, na J Lužnice o rozloze 250,75 km2.
Skládá se z moldanubických pararul a migmatitů, na S s četnými vložkami a polohami žilného
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granitu, rohovce, amfibolitu. Rozčleněný erozně denudační povrch na v. okraji tektonické
klenby, se strukturními hřbety, suky a odlehlíky. Nejvyšší bod je Karlovka 614,5 m n. m.
Jankovská pahorkatina je z 30% zalesněná smrkovými porosty s borovicí a modřínem, kotlíky
a fragmenty bučin při okrajích lesů břízy, na S i duby. Četné obnovené louky, zvláště v nivách,
místy skupiny rybníků, zvláště u Jankova (Demek a kol., 2006).
Hydrologická charakteristika
Nejbližším vodním tokem je Chotýšanka, která obtéká ze západu a severozápadu prostor
lomu. Chotýšanka je levostranný přítok Vlašimské Blanice, délka jejího toku činí 35,5 km,
celková plocha povodí je 125,1 km2. Chotýšanka je součástí povodí Blanice (č.h.p. 1-09-03
Sázava od Želivky po ústí), které náleží hydrologicky k povodí Sázavy. Lom je situován na
rozhraní dílčích povodí Chotýšanky 1-09-03-079 a 1-09-03-081.
Tabulka č. 15: Přehled dotčených povodí IV. řádu (HEIS, 2020)

Hydrologické pořadí
povodí IV. řádu
1-09-03-0790
1-09-03-0810

Plocha povodí [km2]

Název povodí III. řádu

12,854
7,428

Sázava od Želivky po ústí
Sázava od Želivky po ústí

Obrázek č. 13: Vodní toky v okolí DP Mladovice (HEIS, 2019)

Průměrný roční úhrn srážek v povodí je 658 mm, specifický odtok z povodí je
5,45 l/s/km2, průměrný průtok Chotýšanky u ústí je 0,59 m3/s. Chotýšanka má oficiálně
stanovené záplavové území včetně aktivní zóny záplavového území, které ale nezasahuje do
prostoru lomu. Pro Chotýšanku v profilu nad Novoveským potokem (ř. km 20,294) jsou
stanoveny tyto n-leté průtoky: Q1 = 7,0 m3/s, Q2 = 9,8 m3/s, Q5 = 14,1 m3/s, Q10 = 17,6 m3/s, Q20
= 21,4 m3/s, Q50 = 26,8 m3/s, Q100 = 31,2 m3/s, tomu v profilu nad mostem do kamenolomu (ř.
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km 20,491) odpovídají hladiny H1 = 422,70 m n.m., H2 = 422,87 m n.m., H5 = 423,08 m n.m.,
H10 = 423,23 m n.m., H20 = 423,38 m n.m., H50 = 423,59 m n.m., H100 = 423,76 m n.m.

2. Určující složky flóry a fauny
Biogeografické členění
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) se území nachází
v biogeografické podprovincii hercynské. Vlastní zájmové území navrhovaného DP Mladovice
leží v bioregionu Posázavském 1.22.
Bioregion leží na jihovýchodě středních Čech, zabírá východní část geomorfologického
celku Benešovská pahorkatina a severní výběžky celků Vlašimská pahorkatina a Křemešnická
vrchovina. Bioregion tvoří okraje Vysočiny vůči Polabí. Jeho plocha je 1908 km2. Typická část
bioregionu je tvořena pahorkatinou až vrchovinou na kyselých rulách a žulách s acidofilními
doubravami a ostrovy květnatých bučin. V těchto pahorkatinách jsou zaříznutá údolí větších
toků i jejich přítoků s dubohabrovými háji, květnatými bučinami a ostrůvky reliktních borů
silikátových a hadcových podkladů. Nereprezentativní část tvoří přechodná území k okolním
vysočinám s bikovými bučinami (např. Blaník a okolí) nebo přechody do Polabí, jako jsou
ploché části na křídě a permu s ostrůvky dubohabřin a území odvodňovaná k Labi.
Západní část bioregionu je geologicky poměrně pestrá. Na severozápadě mezi Říčany
a Jílovým se vyskytuje pruh proteroziockých, monotónních málo úživných břidlic štěchovické
skupiny, překračující sem z bioregionu Českobrodského (1.5). Hlavní část však zaujímá
středočeský pluton zastoupený kyselými žulami i poněkud bazičtějšími granodiority až
křemennými diority (tonality), menší plochy v centru území tvoří bazické gabrodiority. Tyto
horniny zvětrávají písčitě. Na intruzivách plutonu se zachovaly zbytky jeho pláště, tzv. ostrovy,
tvořené mírně přeměněnnými horninami proterozoika a staršího paleozoika: především
břidlice, ale i fylity, kvarcity, pískovce a vápence i metabazity podobného složení jako
v jílovském pásmu (okolí Zbořeného Kostelce, Tehova, Zvánovic). Na severu bioregion končí
oblastí měkkých červených permských pískovců, lupků a jílovců, které jsou pak na východě
ohraničeny zlomovým svahem. Podružně zasahují do severní části regionu u Kostelce n/Č.l.
cenomanské pískovce.
V jednotvárnější východní části bioregionu vystupují na velkých plochách pararuly až
migmatity, s ostrůvky ortorul; na Sázavě u Ratají vystupuje pestrá ratajská zóna
charakterizovaná střídáním amfibolitů, svorů a vápenců. Vložky vápence vyskytují jen
jednotlivě, významnější pruh tvoří vápence u Ledče. Na dolní Želivce u Dolních Kralovic se
nachází těleso hadců. V Blanické brázdě se zachovaly relikty červených pískovců a jílovců
permu. Z pokryvů mají hlavní význam svahoviny různých typů, v nízkých teplejších polohách
i prachovce (Benešov). Na severním okraji se vyskytují prachovce, podružně i vápnité spraše,
pokrývající poměrně rozsáhlé území na podloží proterozoických břidlic. Údolí Sázavy a jejích
přítoků lemují menší ostrůvky spraší a prachovců, svahovin a terasovýchštěrků.
Reliéf má převážně charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 - 150 m.
Do této pahorkatiny jsou ovšem zaříznuta 70 - 160 m hluboká údolí Sázavy a jejích přítoků.
Zde je reliéf členitější, má charakter ploché vrchoviny s výškovou členitostí 150 - 200 m,
ojediněle až 240 m. Významným prvkem, umožňujícím kontakt s jižními Čechy je Blanická
brázda podél mělce zařízlého údolí Blanice. Jižní cíp brázdy má však reliéf charakteru členité
vrchoviny, v okolí Blaníku s výškovou členitostí až 280 m. Nejnižším bodem je údolí Sázavy
u Kamenného Přívozu - asi 230 m, nejvyšším Blaník - 638 m. Typická výška v bioregionu je
320 - 540 m. Nepříliš výrazné skalní útvary jsou vázány především na konkávní svahy
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zaříznutých údolí.
Reliéf má charakter různě členěných, převážně strukturních hřbetů, místy s vystupujícími
odolnými suky, jindy se zbytky zarovnaných povrchů. Převýšení kopců se ponejvíce pohybuje
mezi 150 až 200 m, vyšší je místy v segmentech Železnobrodského, Posázavského, Sušického,
Železnohorského, Sýkořského a Šumperského bioregionu, kde dosahuje až 280 m. Údolí mají
různorodý charakter, zpravidla jsou otevřená, kotlinovitá a s velkým spádem, avšak vyskytují
se i výrazně zahloubená průlomová údolí – např. Mohelky v Železnobrodském bioregionu,
Brodce v Posázavském bioregionu a Zlatého potoka v Železnohorském bioregionu.
V některých segmentech jsou zastoupeny tvary mrazového zvětrávání – izolované skály,
mrazové sruby, kamenné proudy, kryoplanační terasy aj. Výraznější antropogenní tvary jsou
velmi vzácné.
Na geologické stavbě se v největší míře podílejí různé typy rul, hojně jsou však
zastoupeny i některé další krystalické břidlice – zejm. fylity, svory a migmatity. Horniny
zvětrávají na písčito-hlinitý materiál s obsahem kamene.
V půdním pokryvu dominují typické kambizemě v kyselé varietě až dystrické
kambizemě, místy s nasycenými typickými kambizeměmi, psedogleji a gleji, řidčeji na mělčím
substrátu i rankery. Většina půd je lehčích středních a má světle okrovohnědou barvu.
Klima je mírně teplé (nejčastěji oblasti MT3, MT5, MT7), průměrně až mírně
nadprůměrně vlhké, v Žitavském a Železnobrodském bioregionu až velmi vlhké. Inverze
postihují ve větší míře jen výrazně zahloubená údolí. Místy se podstatně projevují vlivy
expozice svahu.
Vegetace: Varianta základní: V potenciální přirozené vegetaci dominují bikové bučiny
(Luzulo-fagetum), ale charakteristickou vegetací jsou i květnaté kyčelnicové bučiny
na humóznějších svazích (Dentario enneaphylli-Fagetum). Ty na ojedinělých sutích přecházejí
v suťové lesy, zpravidla charakteru strdivkových bučin (Melico-Fagetum), ale někdy
i javorových habřin (Aceri-Carpinetum). Zcela vzácně a maloplošně se vyskytují reliktní bory,
zřejmě asociace Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris. Na lesních prameništích a podél
menších potůčků se objevují ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum). Pro odlesněná
místa jsou charakteristické luční porosty svazu Arrhenatherion a Cynosurion, na vlhkých
místech svazu Calthion, místy snad i rašelinné louky svazu Caricion fuscae.
Varianta povltavská: Ojedinělé květnaté bučiny jsou zastoupeny bučinami s lípou srdčitou
(Tilio cordatae-Fagetum).
Varianta drahanská: Květnaté bučiny náležejí převážně do asociace strdivkových bučin
(Melico-Fagetum).
Varianta sušická: Potenciální přirozenou vegetaci tvoří jedlové doubravy (AbietiQuercetum), v chladnějších polohách přecházející v bikové bučiny (Luzulo-Fagetum)
a na návětrných svazích v metlicové jedliny (Deschampsion flexuosae-Abietetum). Podél
potoků se vyskytují nivy s vegetací podsvazu Alnenion glutinoso-incanae.
Současné využití krajiny v biochoře – 4VS je: Lesy 45 %, travní plochy 23 %, vodní
plochy 1 %, pole 26,5 %, sady 2 %, sídla 1 %, ostatní 1,5 %.
Lesní porosty se vyskytují převážně v podobě rozptýlených drobných až středně velkých
celků, jen výjimečně jsou součástí komplexů. Dominují kulturní smrčiny, často s dalšími
jehličnany (zejm. modřínem a borovicí) či s bukem. Přirozených a přírodě blízkých porostů se
dochovalo nemnoho, místy jsou ovšem velmi významné – v Posázavském bioregionu např.
bikové bučiny chráněné v PR Velký Blaník a PR Malý Blaník, v Bechyňském bioregionu
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acidofilní bučiny v PR Velký a Malý Kamýk, v Pelhřimovském bioregionu smíšený pralesovitý
porost v PR Choustník, v Železnohorském bioregionu sem částečně zasahují bučiny s jedlí
v NPR Lichnice-Kaňkovy hory, v Sýkořském bioregionu leží PP Hrušín (lipové javořiny se
sněženkami) a zasahují sem lesy na skalách s bohatou květenou v PR Ochoza, v Šumperském
bioregionu je pralesovitý jedlobukový porost chráněný v PR Selký les. Porosty buku, duby
a habru jsou součástí PR Pod Trhlinou, lokalita bledule jarní v PR V dole a PP Selský potok.
Travní porosty se nejčastěji vyskytují v potočních nivách a na prudších nezalesněných
svazích. Většinou jsou intenzivně obhospodařovány, vzácněji mají charakter přírodě blízkých
podmáčených luk, jako v částečně zasahující PP Hrádeček (louky v nivě s bledulí jarní), či lad
s křovinami, např. v PP Veselská lada v Sýkořském bioregionu. Lada bývalých pastvin
s výskytem hořečku českého a jalovců jsou chráněna v severozápadním okolí Třebíče v PP
Pahorek u Vržanova, PP Jalovec, PP Na kopaninách a PP Kamenný vrch. Ve zmíněné PR
Pod Trhlinou jsou též chráněny louky, pastviny a meze.
Povrchové vody jsou reprezentovány téměř jen vodními toky a ojediněle malými
rybníčky.
Pole jsou situována převážně do plošších částí segmentů. Jsou vesměs středně velká až
menší. V některých plošně rozsáhlejších segmentech jsou členěna liniovými porosty dřevin.
Ohraničena jsou nejvíce lesy, méně komunikacemi a travními porosty.
Sady přiléhají většinou bezprostředně k sídlům. Sídla jsou hojněji zastoupena pouze
v plošně rozsáhlejších segmentech, vždy o jde jen o menší vsi, případně osady a samoty.
Na okraji segmentu v údolí Jihlavy leží větší obec Přibyslavice s mohutným barokním poutním
chrámem se starší románskou částí. Lidová architektura se ve větší míře dochovala pouze
v některých vsích Šumperského bioregionu. Krajinné dominanty vytvářejí některé hradní
zříceniny, např. Zubštejn v Sýkořském bioregionu, věž Choustníka v Pelhřimovském
bioregionu, ale nově především četné telekomunikační věže (Culek a kol., 2003).
Celé zájmové území je popsáno biochorou - 4VS Vrchoviny na kyselých metamorfitech
4 . v. s. Část DP mimo plochu těžby leží i na biochoře 4PS Pahorkatiny na kyselých
metamorfitech 4 . v. s.
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Obrázek č. 14: Biochory

Fytogeografické členění a potenciální přirozená vegetace
Dotčené území se nachází dle fytogeografického členění (Skalický, 1988) v oblasti
mezofytika, podoblasti Českomoravské mezofytikum a ve fytogeografickém okrese č. 42 b
Táborsko-vlašimská pahorkatina.
Dle mapy Potencionální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová, 2001) leží
zájmové území v mapovací jednotce č. 36 – Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidaeQuercetum patraeae, Abieti-Quercetum).
Biková a jedlová doubrava představují edafický klimax na živinami chudých substrátech
(ruly, žuly, svory, kyselé břidlice aj.) v planárním a zvláště kolinním stupni
se subkontinentálním klimatem. Tato společenstva osidlují různé reliéfové formy v pahorkatinách převládá kopcovitý reliéf, jinde víceméně vyrovnané, ploché nebo mírně
zvlněné tvary, vzácně i ostřejší svahy říčních kaňonů. Půdy odpovídají zpravidla
mezooligotrofním až oligotrofním kambizemím typickým nebo luvizemím (parahnědozemím),
pod jedlovými doubravami místy pseudoglejeným. Jejich reakce je kyselá až velmi silně kyselá.
Biková doubrava osidluje půdy občas vysýchavé, jedlová doubrava vlhké až čerstvě vlhké
substráty. Většina poloh těchto lesů je v současné době odlesněna a využívána jako pole, méně
pastviny nebo louky.
Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší
příměší až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru (Carpinus
betulus, buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia cordata),
na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris). Dub letní (Quercus
robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech. Zmlazené dřeviny stromového patra jsou
nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula
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alnus a Juniperus communis. Fyzignomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní
lesní druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convallaria majalis,
Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostins arundinacea, Melampyrum pratense
aj.) Mechové patro bývá druhově pestré. Často se v něm objevují Polytrichum formosum,
Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Pohlia nutans aj.
Podobná druhová garnitura je typická i pro jedlové doubravy, indikované kromě výskytu
dubů (Quercus robur, Q. petraea) i přítomností jedle (Abies alba) ve stromovém, příp. i keřovém
patru, a druhů Galium rotundifolium, Luzula pilosa, Carex digitata, Epipactis helleborine,
Oxalis acetosella, Senecio fuchsii a semenáčků jedle v patru bylinném. Častý bývá též výskyt
Sambucus racemosa v keřovém i bylinném patru.
Flóra bioregionu
Květena je dosti rozmanitá, s některými mezními prvky a výjimečně se vyskytujícími
prvky exklávními,a dokonce i s jedním neoendemitem. Převládají druhy středoevropské,
některé i subatlantsky laděné, např. rozrazil horský (Veronica montana), řeřišnice křivolaká
(Cardamine flexuosa), dříve i rozchodník pýřitý (Sedum vilosum), vzácně se uplatňují i některé
druhy horské, jako prha chlumní (Arnica montana), žebrovice různolistá (Blechnum spicant),
třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá
(Lycopodium annotinum), pérnatec horský (Lastraea limbosperma), u Vlašimi dokonce
i suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Z dalších fytogeograficky významných druhů
se zde přibližuje západní areálové hranice chrastavec doubravní (Knautia drymeia). Izolovaný
výskyt zde má přeslička obrovská (Equisetum telmateia) a zimozelen okolíkatý (Chimaphilla
umbellata). Z fytogeografického hlediska je nejzajímavější vegetace na hadcích, v jejíž skladbě
se uplatňují běžnější serpentinofyty (vesměs exklávní výskyty), jako sleziník hadcový
(Asplenium cuneifolium), pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla), trávnička obecná
hadcová (Armeria vulgaris subsp. serpentinii), dále pěchava vápnomilná (Sesleria albicans)
a penízek chlumní (Thlaspi montanum). Nejzajímavější je ovšem exklávní výskyt arktoalpidské
mochny Crantzovy (Potentilla crantzii) a endemické kuřičky Smejkalovy (Minuartia
smejkalii).
Fauna bioregionu
V bioregionu je zastoupena ochuzená fauna kulturní krajiny Českomoravské vrchoviny.
Pouze v údolí Sázavy je znám výskyt některých druhů horských (ořešník kropenatý) nebo
teplomilných (ještěrka zelená). Sázava patří do parmového s přechody do pstruhového pásma,
ostatní tekoucí vody patří do pstruhového pásma. Ve třech menších tocích je význačný výskyt
mihule potoční.
Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), j. východní (Erinaceus
concolor). Ptáci: lejsek malý (Ficedula parva), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes).
Obojživelníci: skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi:
ještěrka zelená (Lacerta viridis), j. živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus).
Kruhoústí: mihule potoční (Lampetra planeri). Měkkýši: srstnatka karpatská (Plicuteria
lubomirskii), zuboústka sametová (Causa holosericea), plamatka lesní (Arianta arbustorum),
slimáčník táhlý (Semilimax semilimax).
Fauna a flóra zájmového území byla zjišťována během terénních průzkumů, jejichž
výsledky jsou prezentovány v kapitola C.2.5.
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3. Územní systém ekologické stability
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, územní systém
ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní,
regionální a nadregionální systém ekologické stability. Skladebnými částmi ÚSES jsou
biocentra, biokoridory a interakční prvky.
Nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou vymezeny v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (ZUR). Na následujícím obrázku je zobrazen výřez z koordinačního
výkresu ZUR Středočeského kraje v okolí záměru.
Obrázek č. 15: Územní systém ekologické stability – nadregionální a regionální (Středočeský kraj, 2019)

DP Mladovice nezasahuje do žádného regionální prvku ÚSES. Nejbližším takovým
prvkem je regionální biocentrum č. 946 Jezviny, které se nachází cca 4 km severozápadně
od plochy záměru. Toto RBC spojuje regionální biokoridor (RBK) č. 387 s dalším RBC č. 755
Podhrázský rybník, které se nachází cca 7 km východně od plochy záměru. Ve vzdálenosti
cca 4 km východně od DP Mladovice se pak nachází RBC č. 945 Kalamajka, které které
propojené RBK č. 389 Nesperská Lhota – Kalamajka s dalším RBC č. 753 Nesperská Lhota.
Obec Postupice má platný územní plán (ÚP) obce Postupice (úplné znění po vydání Změn
č.1, 2, 3 a 4 z 11/2018). Dle tohoto územního plánu neleží záměr v ploše žádného prvku ÚSES
ani v jeho blízkosti.
Obec Popovice má územní plán (digitalizovaný stav z 1/2013). Dle tohoto ÚP je
v prostoru toku Chotýšanky vymezen lokální biokoridor. Tento biokoridor zahrnuje vlastní tok
a levostranný břeh (území obce Popovice).
Záměr rozšíření kamenolomu ani výstavby vnější deponie nezasahuje do prvků ÚSES.
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Obrázek č. 16: Koordinační výkres ÚP Popovice – zákres ÚSES

4. Zvláště chráněná území
Dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou kategorie zvláště
chráněných území (ZCHÚ) následující:


maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ): národní parky (NP), chráněné krajinné
oblasti (CHKO),



velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ): národní přírodní rezervace (NPR), přírodní
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).

Nejbližší chráněné území je přírodní rezervace Podhrázský rybník, vzdálený cca 6,8 km
jihozápadně od plochy záměru. Dále se cca 6,9 km jihovýchodně nachází CHKO Blaník.
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Obrázek č. 17: Poloha záměru z hlediska ZCHU (podklad AOPK, 2020 )

5. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů a
přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) na území EU.
Evropsky významná lokalita (EVL) je legislativně podložena v zákoně č. 114/1992 Sb.,
ochraně přírody a krajiny, který implementuje evropskou směrnici O stanovištích (92/43/EHS).
Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního seznamu. Po
schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv. evropského seznamu. Ptačí oblasti (PO) jsou
chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají na základě směrnice
2009/147/ES a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000.
Jednotlivá ptačí území jsou v ČR vyhlašována samostatně formou nařízení vlády.
Nejbližším prvkem Natura 2000 je evropsky významná lokalita (EVL) Vlašimská
Blanice, která se nachází cca 2 km jihovýchodně od plochy záměru. Lokalita byla vyhlášena
kvůli ochraně lokality páchníka hnědého (Osmoderma eremita), mihule potoční (Lampetra
planeri), vydry říční (Lutra lutra) a velevruba tupého (Unio crassus). Další EVL v blízkosti
záměru je lokalita Sedlečský potok ležící 4,6 km jižně od záměru. Sedlečský potok od mostu
v Libouni po pramennou oblast jižně od Bedřichovic představuje vhodný biotop pro mihuli
potoční (Lampetra planeri), dále zde byly nalezeny vzácné druhy řas a žije zde také rak říční
(Astacus astacus).
Žádná ptačí oblastí (PO) se v blízkosti záměru nenachází.
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Obrázek č. 18: Lokality soustavy NATURA 2000 v okolí DP Mladovice (AOPK, 2020)

6. Přírodní parky
K ochranně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, může orgán ochrany přírody a krajiny zřídit obecně
závazným právním předpisem přírodní park (PřP) a stanovit omezení takového využití území,
které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení tohoto území.
Přírodní parky vyhlášené podle odst. (3) §12 zákona č. 114/1992 Sb. zahrnují především
území s přírodními a estetickými hodnotami, přičemž estetické hodnoty vznikají v závislosti na
estetické atraktivnosti krajiny. V ní se uplatňují takové atributy krajiny, jako je harmonické
měřítko a harmonické vztahy v krajině, výraznost a rozlišitelnost vizuálně vnímaných scenérií
a panoramat, či specifický charakter osídlení a zástavby a její harmonické zapojení do
krajinného rámce.
Plocha záměru neleží v žádném z přírodních parků. Nejbližším přírodním parkem je
Džbány-Žebrák vzdálený cca 8,5 km východně od lokality záměru.
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Obrázek č. 19: Přírodní parky v okolí navrhovaného záměru (AOPK, 2020)

7. Významné krajinné prvky, památné stromy
Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 téhož zákona orgán ochrany přírody
jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Z výše uvedeného vyplývá, že v celé ploše navrhované těžby i nové deponie v DP
Mladovice leží VKP dle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. ze zákona), jedná se
o les.
Žádný registrovaný VKP nebyl ani v širším okolí zjištěn.
Památné stromy se v prostoru záměru nevyskytují. Nejbližším památným stromem je lípa
srdčitá (Tilia cordata) nacházející se na severovýchodním okraji obce Mladovice vzdálená cca
750 m jihozápadně od plochy záměru

8. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Základní historická fakta
První doloženou písemnou zmínku o Postupicích můžeme číst v listině vydané v Praze
17. ledna 1205, ve které český král Přemysl Otakar I., potvrdil Ostrovskému klášteru ležícímu
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nedaleko soutoku Vltavy se Sázavou u Davle majetek, který mu během času darovali jeho
předchůdci a česká šlechta. Další zmínky o Postupicích pochází až ze 14. století.
V průběhu dalších staletí ves měnila vícekrát majitele. Významné období Postupic se
datuje na začátek 18. století, kdy obec patřila Ferdinandu Františku z Říčan. Za něho byly
Postupice v roce 1711 povýšeny na městečko s právem dvou výročních trhů a roku 1712 zde
byla založena papírna. Takto zvelebený majetek prodal Ferdinandu Františku z Říčan v roce
1717 Františku Adamovi z Trautmannsdorfu.
František Adam vládl svým zbožím přes 50 let a zvelebil ho jako nikdo před ním.
V Postupicích nechal přestavět kostel sv. Martina s věží do dnešní podoby. Když svobodný
roku 1762 zemřel, zdědil jemnišťské panství a spolu s ním i Postupice jeho synovec Josef
Václav z Trautmannsdorfu, který se oženil v roce 1766 s Gabrielou roz. Černínovou. Roku 1768
se jim narodil syn Maxmilián, který po otcově smrti v roce 1769 zdědil panství, ale již roku
1771 zemřel a majitelkou se stala jeho matka a vdova po Josefu Václavovi Gabriela, která se
roku 1773 podruhé provdala za hraběte Jindřicha z Rottenhanu. Tento sňatek se stal
pro Postupice startem k nebývalému rozvoji, který pro ně znamenal dobu rozkvětu a prosperity.
V roce 1793 bylo rozhodnuto založit v Postupicích textilní podnik. Vhodnou budovu poskytla zrušená papírna koupená od posledního papírníka Františka Geislera. Výstavba továrny
byla dokončena v r. 1795.
Rozmach podnikání si vynutil rozšíření postupické továrny. Když Jindřich Rottenhan zrušil v Červeném Hrádku (u Chomutova) přádelnu, převedl výrobu příze do nově postavené
přádelny v údolí u Postupic na místě zvaném „Podlesí“. Postavena byla v letech 1803–1804.
Pro samé Postupice znamenala tato podnikatelská činnost období rozkvětu. Počet domů se
od začátku průmyslové výroby zdvojnásobil a počet obyvatel během jednoho století (1712–
1817) vzrostl skoro osmkrát, z 97 na 738 osob.
Rozkvět obce spojený s textilní výrobou skončil v 60. letech 19. století. Do té doby obec
několikrát změnila majitele. V roce 1863, když se začala zvyšovat cena bavlny jako důsledek
války Severu proti Jihu v USA a vzniklý nedostatek a zdražení suroviny udělaly tečku za
textilním podnikáním v Postupicích. Obec ihned pocítila důsledek zastavení činnosti. Odrazilo
se to i v počtu obyvatel. Zatímco v roce 1859 měly Postupice 1 126 obyvatel, klesl jejich počet
během jednoho roku na 1 054 osob, v roce 1868 na 938 a stačily pouhé dva roky, aby počet
obyvatel byl jen 766.
Velkostatek Jemniště – Postupice byl v roce 1868 prodán hraběti Zdenku ze Sternberga.
Potomkům tohoto z nejstarších českých šlechtických rodů patří postupický velkostatek, i když
ve ztenčené podobě po dvou pozemkových reformách a po nucené 50leté přestávce v držbě
v minulém století v době německé okupace a komunismu, do dnešních dnů.
Po druhé světové válce, a hlavně po roce 1970 se novou výstavbou zvětšil počet domů
na více než dvojnásobek a z Postupic se stalo oblíbené místo pro trvalý pobyt i rekreaci.
Sousední sídlo Mladovice je částí obce Popovice. Nachází se asi 1,5 km severovýchodně
od Popovic. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1389.
Vznik Mladovic dle dostupných údajů (viz příloha č. 7) lze klást do období mezi
polovinou 12. století a polovinou 13. století. V osadě stával poplužní dvůr a při toku
Chotýšanky mlýn, který fungoval ještě v meziválečném období. Největší lidnatosti ves dosáhla
v 80. letech 19. století, od té doby zde počet obyvatel klesal. Růst počtu trvale žijících obyvatel
i zástavby nastal až v porevolučním období. Minulost Popovic je spojena s historií zdejší vodní
tvrze, která stojí západně od farního kostela sv. Jakuba apoštola, za velkým rybníkem. Za
Rottenhana se dostal statek Popovice do historie zdejšího textilního průmyslu. Když už provozu
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nestačily jím založené bavlnářské manufaktury v Postupicích a na Podlesí, byly zřízeny
pobočné provozovny v sousedních Popovicích.
Památkově chráněná území
Památkově chráněná území jsou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek.
Jde o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo. Tato území jsou
vyhlašována nařízením vlády nebo vyhláškami příslušných obcí.
Dle Geoportálu památkové péče spravovaného Národním památkovým ústavem (NPÚ)
se na území obce Postupice ani Popovice nevyskytují žádné památkové zóny či rezervace ani
ochranná pásma kulturních památek
Nejbližší takovou lokalitou je ochranné pásmo zámku Jemniště vzdálené 3,4 km severně
od plochy záměru. Celková plocha ochranného pásma je 71 ha
Podrobnější informace o vlastních kulturních památkách jsou uvedeny v kapitole C.2.8.
Území s archeologickými nálezy a významné archeologické lokality
Za území s archeologickými nálezy se považuje území, na němž lze odůvodněně
předpokládat výskyt archeologických nálezů, nebo na němž se již vyskytly archeologické
nálezy, popřípadě archeologická naleziště. Archeologické dědictví se vyskytuje takřka
na území celé ČR, s výjimkou území v minulosti vytěžených na před čtvrtohorním podloží.
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již
od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být
ohroženo provádění archeologických výzkumů.
Aplikace Státní archeologický seznam (SAS) ČR v informačním systému Národního
památkového ústavu (IS NPÚ) umožňuje vyhledávání a tisk základních údajů o území
s archeologickými nálezy (UAN).V rámci této aplikace lze získat tyto informace:
Pořadové číslo SAS - jedinečný identifikátor UAN, který je složen z čísla mapového listu ZM 1:10000 a č. UAN
na příslušném mapovém listu; obě čísla jsou oddělena lomítkem (př. 34-21-15/1). Pořadové číslo SAS je
přidělováno autorem identifikace UAN.
Název UAN - název je přidělován autorem identifikace UAN.
Kategorie UAN:
I. - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů.
II. - území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu
nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů
51 - 100 %.
III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu
nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje
50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie IV).
UAN III není evidováno v SAS ČR.
IV. - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá území, kde byly
odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním geologickým podložím).
Regionální správce - organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů, která provádí údržbu, revizi
a aktualizaci informací SAS ČR v daném území. Regionální správce využívá dat SAS ČR k ochraně a záchraně
archeologických nálezů (nemovitých i movitých) a území s archeologickými nálezy a umožňuje poskytování dat
ve stanoveném rozsahu a režimu zájemcům, zejména pracovníkům orgánů státní správy a stavebníkům.
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Katastr a Okres - příslušnost UAN k územním jednotkám.
Obrázek č. 20: Lokality archeologických nálezů v okolí DP

Dle IS NPÚ se přímo v ploše navrhovaného DP Mladovice nenachází žádná lokalita
z kategorie I, nicméně v nejbližším okolí se nachází jedna lokalita z kategorie I s ID SAS 20941
vzdálená 2,2 km jihozápadně od DP. Jedná se o tvrz a kostel sv. Jakuba v Popovicích.
V blízkosti DP do vzdálenosti cca 2 km se nachází sedm lokalit z kategorie II. Jedná se
vesměs o středověká a novověká jádro okolních sídel, která svou polohou odpovídají
současným intravilánům.
Celé území DP patří do UAN III, případně UAN IV (plocha současné těžby).
Vzhledem k 50tiprocentní pravděpodobnosti archeologických nálezům je nutno
respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
ve znění vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci ETS č. 143, které definují principy péče
o společné kulturní dědictví, skryté v zemi.
Pohřebiště, pietní místa - objekty, válečné hroby
Poblíž zájmového území, konkrétně v obci Popovice u kostela na náměstí se nachází
pomník k 1. světové válce. Pomník je od záměru vzdálen 2,3 km. Další objekty se nacházejí
1,5 km severně od záměru v obci Postupice. Jedná se o pomník obětem 1. světové války,
památný kříž zde pohřbeným vojákům z doby sedmileté války (1756 – 1763), pomník
z místního pranýře a hrob padlého Rudoarmějce Vasilije Ivanoviče (zemřel 14. 5. 1945).
Nejbližší hřbitovy se nachází v obci Postupice (1,1 km od hranice DP) a Popovice
(1,7 km)
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Významné geologické lokality
Význam lokalit geologického dědictví je dán doložením geologického vývoje,
přítomností dokladů o formách života a o podmínkách životním prostředí v minulosti,
dokumentací tektonického a metamorfního vývoje, dynamiky vývoje zemského povrchu,
výskytem minerálů, geomorfologií atd. V rámci projektu Významné geologické lokality ČR
České geologické služby byl vytvořen komplexní systém evidence významných geologických
lokalit (VGL). Databáze obsahuje záznamy o lokalitách chráněných, k ochraně navržených
a řadu dalších vědecky hodnotných, esteticky nebo jinak zajímavých či unikátních lokalit rázu
převážně geologického, mineralogického nebo paleontologického.
Dle mapového serveru ČGS je samotná lokalita záměru významná geologická lokalita
(ID: 3935). Stupeň ochrany je: Geologická lokalita doporučená k ochraně, jejíž charakteristika
je následující – Činný lom na styku středočeského plutonu a moldanubických pararul,
tzv. popovického komplexu, tvořeného pokročilými migmatity a ortorulami.

9. Území hustě zalidněná
Zájmová plocha leží na území obcí Postupice, sousední obcí jsou pak Popovice, konkrétně
část Mladovice. Plocha plánovaného rozšíření těžby leží cca 300 m severovýchodně právě od
sídla Mladovice
Okolí zájmového území není územím hustě zalidněným. Jedná se o lesozemědělskou
krajinu s menšími sídly. K 31. 12. 2019 bylo zaznamenáno v obci Popovice 277 obyvatel při
rozloze 11,72 km2 a v obci Postupice 1363 obyvatel při rozloze 40,00 km2. Hustota obyvatel
je tedy v Popovicích 23,6 obyv./km2, a v Postupicích 34,1 obyv./km2, což je výrazně méně než
celostátní průměr (134 obyv./km2) i průměr Středočeského kraje (120 obyv./km2).
Tabulka č. 16: Hustota zalidnění (k 31.12.2019 dle ČSÚ)

Hustota zalidnění (obyv./km2)

Území obce
Popovice (Mladovice)

23,6

Postupice

34,1

10. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona č. 17/1992
Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené
zvláštními předpisy“. Zvláštním předpisem je mj. i nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovuje hygienické limity hluku
a vibrací a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který stanovuje imisní limity.
Ovzduší
Na území obce Mladovice nejsou překračovány imisní limity dle přílohy č. 1 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Hluk
Z posouzení provedeného v akustické studii plyne, že při současné dopravní intenzitě
na dotčených komunikacích 3. třídy není překračován platný hygienický limit pro hluk
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z pozemních komunikací dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. s uvažováním korekce pro případ
staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích.
Vlivy důlní činnosti
V Benešovském regionu je výskyt poddolovaných území a důlních děl spíše řidší.
Koncentrace důlních děl a větších poddolovaných území je na okrajích Benešovského regionu
– Studené (jižně od Jílového u Prahy) v souvislosti s výskytem zlatonosné rudy, důl Roudný
také v souvislosti s výskytem zlatonosné rudy, Stará Vožice v souvislosti s výskytem
Polymetalické rudy a Ratibořské hory také v souvislosti s výskytem zlatonosné rudy.
Obrázek č. 21: Důlní díla a poddolovaná území v okolí DP Mladovice (ČGS, 2020)

Nejbližším poddolovaným územím je lokalita Nesperská Lhota 1 - Chobot vzdálená
4,3 km jihovýchodně od hranice DP. Na této lokalitě se nachází ložiska černého uhlí. Dalším
poddolovaným územím v blízkosti záměru je lokalita Radošovice u Vlašimi vzdálená
cca 6,5 km severovýchodně.
Ostatní
V zájmovém území i v okolní krajině jsou zachovány funkce sociálně-ekonomické
i přírodní. Území není zatěžováno nad míru únosného zatížení.

11. Staré ekologické zátěže a kontaminovaná místa
Přímo v zájmovém území ani v katastrálním území Postupice se nachází žádná dvě menší
skládky.
Dle systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) je nejbližší evidovanou starou
ekologickou zátěží lokalita s názvem Za hřbitovem (ID zátěže: 12627001), vzdálená
cca 1,2 km severně od hranice DP. Jedná se o skládku TKO, která se nachází na okraji obce
Postupice, cca mezi hřbitovem a hrází rybníka. Současným způsobem využití vlastní lokality a
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těsného sousedství je lesní půda. Kontaminace povrchové vody, podzemní vody a zeminy
nebyla zjištěna.
Další evidovanou starou ekologickou zátěží je lokalita s názvem skládka Popovice Za
obcí (ID zátěže: 25803001), vzdálená cca 3 km jihozápadně od hranice DP. Bližší informace
o skládce, mimo umístění, nejsou k dispozici.

12. Extrémní poměry v dotčeném území
Zájmové území se nachází v kulturní krajině s převážně zemědělským a lesnickým
využíváním. Extrémní poměry se v území nevyskytují.
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CHARAKTERISTIKA

SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP.
KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ A POPIS JEHO SLOŽEK NEBO
CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM OVLIVNĚNY

V následující charakteristice stavu složek životního prostředí jsou pro úplnost popsány
i složky životního prostředí, které záměrem ovlivněny významně nebudou.

1. Ovzduší a klima
Klimatická charakteristika
Dle E. Quitta (1971) se zájmové území nachází v klimatické oblasti MT7. Klimatická
oblast MT7 je mírně teplá oblast s následujícím popisem: léto normálně dlouhé, mírné, mírně
suché, přechodné období krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima normálně
dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tabulka č. 17: Charakteristika klimatické oblasti MT7 (Quitt, 1971)

Charakteristika
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

Hodnota (teploty ve °C, srážky
v mm)
MT7
30-40
140-160
110-130
40-50
-2 - -3
16-17
6-7
7-8
100-120
400-450
250-300
60-80
120-150
40-50

Klimatické údaje dle Atlasu podnebí Česka (průměr za období 1961 - 2000):













průměrná roční teplota vzduchu: 7 - 8 °C
průměrná teplota vzduchu - jaro: 7 - 8 °C
průměrná teplota vzduchu - podzim: 7 - 8 °C
průměrná teplota vzduchu - léto: 15 - 16 °C
průměrná teplota vzduchu - zima: -1 - 0 °C
průměrný roční úhrn srážek: 550 - 600 mm
průměrný roční úhrn referenční evapotranspirace 600 - 650 mm
průměrný sezónní počet dní se sněžením: 60 - 70 dní
průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou: 50 - 60 dní
průměr sezónních maxim výšky sněhové pokrývky: 20 - 30 cm
průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 600 - 1 700 hodin
průměrná roční rychlost větru: 3,0 - 4,0 m.s-1
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Větrná růžice pro předmětnou lokalitu byla převzata z dat ČHMÚ. Jedná se o větrnou
růžici pro lokalitu Postupice - Mladovice zpracovanou za období 2009-2018.
Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směru větru se
provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní
vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy
rychlosti větru. Zeměpisné značení směru větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká
od severu, jižní od jihu atd.).
Obrázek č. 22: Celková větrná růžice pro lokalitu Mladovice

315

270

0

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

45

90

225

135
180

Tabulka č. 18: Celková větrná růžice pro lokalitu Mladovice

m/s
1.7
5
11
součet

0
4.79
1.42
0.00
6.21

45
8.47
1.57
0.00
10.04

90
6.51
1.39
0.00
7.90

Celková větrná růžice
135
180
225
270
7.20
9.32
13.73
10.57
3.93
2.23
8.13
7.41
0.02
0.00
0.07
0.12
11.15 11.55 21.93
18.10

315
5.30
3.39
0.00
8.69

Calm
4.43

4.43

suma
70.32
29.47
0.21
100.0

Kvalita ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se k posouzení, zda dochází k překročení
některého z imisních limitů, použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti
1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím
Českého hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách.
DP Mladovice zasahuje do dvou čtverců. Jedná se o čtverec s ID 483508 a 453809.
Tabulka č. 19: Průměrné imisní koncentrace v zájmovém území za roky 2014 – 2018 pro znečišťující látky
s imisním limitem

ID
čtverce
Imisní
limit
483509
483508

PM10
PM2,5 Benzen
M36
[µg.m-3] [µg.m-3]
[µg.m-3]

NO2
[µg.m-3]

NO2
H18

PM10
[µg.m-3]

40

200

40

50

25

5

1

8,3
7,8

-

17,9
17,4

30,4
29,3

13,1
12,7

0,8
0,7

0,5
0,4

90

Benzo(a)pyren
[ng.m-3]
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V rozptylové studii (Bucek, Fogašová 2019, příloha č. 2) je uvedena komplexní
charakteristika imisního pozadí v zájmové lokalitě. Výsledný odhad stávajícího imisního
pozadí v zájmové lokalitě byl dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. a Přílohy č. 15 k vyhlášce
č. 415/2012 Sb. proveden především z map úrovní znečištění a dále z kombinace údajů
z měření na monitorovacích stanicích a údajů z grafických ročenek uvedených výše. Odhad
stávajícího imisního pozadí pro hodnocené znečišťující látky byl proveden na základě
průměrných hodnot za léta 2014 až 2018.
Klimatické změny
Dopady spojené se změnou klimatu
Dle článku 1 Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, se změnou klimatu rozumí taková
změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální
atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek.
Alternativní definice dle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPPC) zní: Jakákoliv změna
klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či jako důsledek lidské
činnosti.
Dle projektu VaV SP/1a6/108/07 se předpokládá, že v období mezi roky 2010 – 2039 se
průměrná teplota vzduchu navýší o 1,1°C, přičemž v létě a zimě lze očekávat jen o něco menší
navýšení než na jaře a na podzim. Z hlediska rozložení množství srážek v tomto časovém
horizontu dojde v zimních měsících k poklesu o cca 20 %, v období jarních měsíců dojde
k nárůstu mezi 2 – 16 %, v létě převládá slabý pokles s výjimkou oblasti západních Čech, kde
je očekáván až 10 % nárůst množství srážek. V následujícím období mezi roky 2040 – 2069
by mělo dojít k výraznějšímu oteplení. K nejvýraznějšímu navýšení teploty vzduchu dojde v
létě (o 2,7 °C) a nejméně v zimě (o 1,8 °C). Za zmínku stojí zvýšení teplot v srpnu o téměř 3,9
°C. Pro období 2040–2069 je předpokládán také pokles srážek v zimě (např. Krkonoše,
Českomoravská Vysočina, Beskydy až o 20 %) a zvýšení na podzim. V létě začíná na území
ČR dominovat pokles srážek, který je v období 2070–2099 ještě výraznější, zatímco pokles
zimních úhrnů srážek je oproti předchozímu období menší. Doba trvání záměru převážně spadá
do prvního hodnoceného období s mírným přesahem do druhého.
Z hlediska dopadů na vodní zdroje a hydrologický cyklus mohou obecně klimatické
změny přispět ke zvýšení extrémů sucha i výskytu povodní.
Zvýšením vegetační teploty o 1,1 °C způsobí prodloužení vegetačního období. V letech
2010 – 2039 se předpokládá délka vegetačního období 234 dní. Naopak záporně se projeví vyšší
variabilita v tomto časovém horizontu, kdy lze očekávat nárůst počtu dnů v bezesrážkovém
období.
Zranitelnost území vůči projevům změny klimatu
Dle výše uvedených klimatických údajů lze zájmovou oblast v měřítku ČR
charakterizovat jako středně exponovanou oblast se spíše průměrnými klimatickými
charakteristikami.
Při hodnocení zranitelnosti území vůči projevům změny klimatu lze vycházet např.
z dosavadních výskytů a četnosti klimatických a povětrnostních extrémů a přírodních katastrof.
Z dostupných údajů nejsou v lokalitě známy extrémní přírodní katastrofy. Vymezené záplavové
území zasahuje pouze do bezprostředního okolí toku Chotýšanky. Do budoucna samozřejmě
nelze úplně vyloučit změny tohoto záplavového území. Povodí Chotýšanky je však zalesněné,
proto bude klíčové udržení dobrého stavu lesních porostů a zejména průběžná obnova lesů
postižených kůrovcem, s vhodným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin. V případě
udržení lesních porostů v přibližně současném rozsahu nelze předpokládat ani vyšší zranitelnost
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území vůči lokálním záplavám, které by byly způsobeny extrémními lokálními srážkami.
2. Voda
Vliv záměru na vody včetně popisu hydrogeologické a hydrologické situace je zpracován
v hydrogeologickém (HG) posudku (Frydrych a kol. 2020).
Povrchové vody
Dle hydrologického členění ČR je zájmové území součástí hlavního povodí Labe (povodí
III. řádu, č.h.p. 1-09-03 Sázava od Želivky po ústí). Lom je situován na rozhraní dílčích povodí
Chotýšanky IV. řádu č.h.p. 1-09-03-079 a 1-09-03-081. Základní hydrologické údaje jsou
uvedeny v kapitole C.1.1. Dále se doplňují informace k průtoku, záplavovým územím a
k jakosti povrchových vod.
Průtoky
Pro objektivní posouzení vlivu na povrchové vody byla zakoupena od ČHMÚ
hydrologická data k toku Chotýšanky.
Tabulka č. 20: Hydrologické údaje pro tok Chotýšanky (ČHMÚ, 2020)

Vysvětlivky:
a) Plocha povodí A[km2] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových
map ZABAGED®.
b) M-denní průtoky jsou odvozeny z pozorovaných průtoku ve vodoměrných stanicích za referenční období 1981–
2010.
c) N-leté průtoky jsou odvozeny za maximální dostupné období pozorování.

Záplavové území
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu
povodně zaplavena vodou. V DP Mladovice leží záplavové území Q100 toku Chotýšanky,
vzhledem k tomu, že sám tok leží v DP. Záplavové území však zaujímá pouze úzký pruh v okolí
toku a nezasahuje do využívaných částí. Projekt nové vnější deponie byl konstruován tak, aby
deponie ležela min. 5 m od hranice záplavového území, toto řešení bylo konzultováni se
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správcem toku, jímž je Povodí Vltavy, státní podnik.
Obrázek č. 23: Záplavové oblasti v okolí DP Mladovice (HEIS, 2020)

Jakost povrchových vod
Povodí Chotýšanky v okolí zájmového území patří nepatří mezi zranitelné oblasti ve
smyslu § 33 zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Patří mezi citlivé ve
smyslu § 32 vodního zákona.
Dle informačního systému HEIS je ekologický stav toku Chotýšanky hodnocen jako
střední a chemický stav jako dobrý. Údaje vychází aktuální verze Plánu dílčího povodí Dolní
Vltavy (Povodí Vltavy, státní podnik, leden 2016). Povodí Chotýšanky je zařazeno do kategorie
lososové vody.
Podzemní vody
Hydrogeologie širšího okolí
Posuzovaná lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 6230 – Krystalinikum
v povodí Střední Vltavy, který je z hydrogeologického hlediska hydrogeologickým masivem.
Zvodnění metamorfovaných a magmatických hornin v zájmovém území je relativně chudé,
charakterizované puklinovým oběhem a lokální závislostí na petrografickém složení,
morfologické pozici, charakteru a mocnosti kvartérního pokryvu a míře tektonického porušení.
Oběh podzemních vod je vázán hlavně na mocnější polohy eluvií podložních hornin a síť
otevřených puklin přípovrchové zóny masivu s tím, že intenzivnější oběh podzemních vod se
vyskytuje prakticky jen na významných tektonických poruchách. Hladina podzemní vody je
většinou volná, konformní s terénem. Oběh podzemní vody má lokální charakter. K infiltraci
atmosférických srážek dochází prakticky v celé ploše rozšíření hornin krystalinika v závislosti
na míře propustnosti kvartérního pokryvu a zvětralinového pláště. Odvodnění mělkého oběhu
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podzemních vod pak probíhá v podobě skrytých příronů do sedimentárních formací údolních
niv nebo přímo do vodotečí, méně často pak může docházet k odvodnění v podobě suťových
a puklinových vývěrů.
Tabulka č. 21: Informace o hydrogeologickém rajonu zájmového území podle HEIS VÚV TGM

Hydrogeologické rajony základní vrstvy
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Horizont:
Pozice:
Plocha rajonu, km2:
Geologická jednotka:
Skupina rajonů:
Dílčí povodí:

6320
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
2
základní vrstva
5 727,320
horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Krystalinikum Jiních a Jihozápadních Čech
Dolní Vltava

Číslo kolektoru:
Kolektor:
Litologie:
Stratigrafická jednotka:
Dělitelnost rajonu (ano/ne):
Mocnost souvislého zvodnění:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita:
Mineralizace:
Chemický typ:

9
nevymezený
převážně granitoidy
ano
volná
puklinová
nízká < 0,0001
0,3 – 1 g/l
Ca-Na-HCO3

Hydrogeologie ložiska a blízkého okolí
V okolí zájmového území má největší hydrogeologický význam zóna přípovrchového
zvětrání a rozpojení hornin. V té se nachází jediný spojitý puklinový kolektor resp. průlinově
puklinový kolektor v případě přítomnosti větších mocností eluvií, jehož hloubka zasahuje do
prvních desítek metrů pod povrch terénu (obvykle do hloubek kolem 20 - 30 m). Hloubka
dosahu oběhu v puklinovém kolektoru je dána úrovní místní erozivní báze, kterou zde tvoří tok
Chotýšanky. Intenzita puklinového porušení masivu s hloubkou rychle klesá
a přítomnost otevřených puklin umožňujících oběh podzemní vody je ojedinělá. Tuto
skutečnost potvrzují i hluboké ložiskové vrty, které dosáhly až k současné bázi ložiska (423 m
n.m.). Provedené průzkumné vrty byly suché, v hlubších partiích ložiska jimi byla zastižena
kompaktní hornina s výskytem pouze ojedinělých puklin nebo nepříliš mocných puklinových
poloh. Až na výjimky byly suché i mělké průzkumné šachtice a rýhy.
Horninové prostředí se vyznačuje omezeným zvodněním, průměrná hodnota
transmisivity se dle hydrogeologické mapy a archivních údajů vrtné dokumentace pohybuje
v řádu n.10-6 m2/s, hydraulická vodivost pak v řádu n.10-7 m/s. Partie s mocnějším kvartérním
pokryvem písčitého charakteru nebo intenzivně rozpukané části masivu mohou lokálně
vykazovat hodnoty hydraulických parametrů o jeden až dva řády vyšší. Těmto nepříznivým
hydrogeologickým podmínkám odpovídá i relativně nízká vydatnost zdrojů podzemní vody,
která se pohybuje v řádu setin l/s v případě vrtů resp. v řádu prvních desetin l/s
u širokoprofilových studní. Chemizmus podzemní vody je dán charakterem hornového
prostředí, podzemní vody jsou málo mineralizované (200 – 300 mg/l), kyselé (pH 5,5-6,5), typu
Ca – (Na, Mg) – HCO3 – SO4.
Problematika přítoků důlních vod je zmíněna v kapitole B.III.2., v současnosti nejsou
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důlní vody v lomu cíleně vypouštěny.
Zdroje podzemních vod
Zájmové území leží mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Hranice nejbližší CHOPAV Brdy leží cca 50 km západně.
Nejbližším vodním zdrojem je 8,5 m hluboká kopaná studna v areálu lomu, která slouží
pro zásobování sociálního zařízení lomu. Odběr podzemních vod z tohoto objektu v množství
Qd = 2,5 m3, Qm = 50 m3 a Qr = 600 m3 je povolen rozhodnutím MěÚ Benešov, odborem
životního prostředí č.j.. Vod. 235-20872/2007 ze dne 8.8.2007.
V jižní části dobývacího prostoru cca 200 m od hranice současného roztěžení se nachází
vodní zdroj Mladovice II, ze kterého je zásobována obec Mladovice. Zdroj tvoří čtyři kopané
studny s hloubkou od 3,7 m do 14,45 m situované podél osy údolí bezejmenného
pravostranného občasného přítoku Chotýšanky. Odběr podzemní vody z tohoto zdroje se
pohybuje průměrně v rozmezí 300 až 350 m3/měsíc. V roce 2015 byl poblíž stávajících studní
realizován nový průzkumný vrt (S-5) s hloubkou 81 m. Vrtem byla zastižena puklinová zvodeň
s pozitivní piezometrickou úrovní (přetok přibližně 0,2 l/s), hydraulické parametry horninového
prostředí stanovené na základě čerpací zkoušky jsou 4,2.10-5 m2/s pro transmisivita a
1,4.10-6 m/s pro hydraulickou vodivost.
Nejbližšími zdroji hromadného zásobování vodou resp. zdroji s významnějším odběrem
a stanovenými ochrannými pásmy jsou studny západně od Mladovic (pro nevyhovující kvalitu
jímané vody dnes nevyužívané), studna na východním okraji Milanovic a v jihovýchodní části
Postupic, které jsou od lomu vzdáleny více než 1 km (viz grafická příloha č. 1
v Hydrogeologickém posouzení; Frydrych, 2019, příloha č. 4 k dokumentaci). Další lokální
vodní zdroje (objekty individuálního zásobování) se nacházejí v okolních obcích a jejich
místních částech. (viz).
Posouzením vlivu záměru na podzemní vody včetně zdrojů vody je uvedeno v kapitole
D.I.4.

3. Půda
Taxonomická charakteristika půd zájmového území
V ČR je používána klasifikace půdních typů podle taxonomického klasifikačního systému
půd (TKSP), mezinárodně systém World Reference Base for Soils Resources 2006 (WRB).
Taxonomické kategorie systému tvoří zejména:


Referenční třídy půd - velké skupiny půd, které vystupují v zahraničních klasifikačních
systémech (hlavně WRB) a umožňují české půdy s nimi korelovat (substantivum končící –
sol),



Půdní typy - hlavní oporné jednotky klasifikačního systému, charakterizované určitými
diagnostickými horizonty a jejich sekvencemi nebo diagnostickými znaky (substantivum
nekončící – sol),



Půdní subtypy - výrazné modifikace půdního typu podle znaků v hloubce níže 0,20 – 0,25
m (adjektivum za substantivem),



Půdní variety - charakterizují výskyt horizontů a znaků ve svrchních 0,20-0,25 m u lesních
půd, dále vyjadřují méně výrazné znaky v půdním profilu než subtypové (druhé adjektivum
za substantivem).
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Obrázek č. 24: Půdní typy v blízkosti záměru (CENIA, 2020)

Dle TKSP se v zájmovém území vyskytují půdy pouze skupiny kambisoly, půdní typ
kambizem, půdní subtypy oglejená kyselá (KAa17). Dle WRB se jedná o Dystric Cambisols
(dyCM).
Půdní typ: KAMBIZEM KA
Půdy se stratigrafií O–Ah nebo Ap–Bv–IIC, s kambickým hnědým (braunifikovaným)
horizontem,vyvinutým převážně v hlavním souvrství svahovin magmatických,
metamorfických a zpevněných sedimentárních hornin, ale i jim odpovídajících souvrstvích,
např. v nezpevněných lehčích až středně těžkých sedimentech. I výrazněji vyvinuté půdy
v kambickém horizontu postrádají jílové povlaky – argilany. Půdy se vytvářejí hlavně
ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menší míře (sypké substráty)
v rovinatém reliéfu. Vznik těchto půd z tak pestrého spektra substrátů podmiňuje jejich velkou
rozmanitost z hlediska trofismu, zrnitosti a skeletovitosti, při uplatnění více či méně výrazného
profilového zvrstvení zrnitosti, skeletovitosti, jakož i chemických (biogenní prvky, stopové
potenciálně rizikové prvky) a fyzikálních vlastností (ulehlost bazálního souvrství, ovlivňující
laterální pohyb vody v krajině). V hlavním souvrství dochází obecně k posunu zrnitostního
složení do střední kategorie v relaci k bazálnímu souvrství, k čemuž přispívá i jejich obohacení
prachem.
Půdy se dále vyskytují v širokém rozmezí klimatických a vegetačních podmínek,
v klimatických regionech B2–8, Ko 2–8, Ku 3–6.2–4(5) a vegetačních stupních 2–6
u eubazických a mesobazických kambizemí a B 8–10, Ko 4–9, Ku 6–8.5–7 a vegetačních
stupních až 6–7 u oligobazických (dystrických) kambizemí. Původními společenstvy jsou
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listnaté a smíšené lesy (dub, buk, jedle), u oligobazických i jedle a smrk. Vyznačují se
mesickým až frigickým teplotním a udickým až perudickým hydrickým režimem. Výskyt půd
v takto širokém rozmezí klimatických a vegetačních podmínek určuje diference v akumulaci
humusu a jeho kvalitě, ve vyluhování půdního profilu, zvětrávání, braunifikace, v interakci
s vlastnostmi substrátů.
Podle specifických substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme
u kambizemí veškeré formy nadložního humusu. Vedle běžného horizontu Ah je možný vznik
melanického, umbrického i andického humusového horizontu, určujícího variety až subtypy
kambizemí. Směrem k chladnějším a humidnějším oblastem narůstá obsah humusu v ornicích
(1–6 %) i v horizontech Bv (0,4 až nad 1,0 %). Spolu s tím se při narůstání acidifikace snižuje
poměr HK : FK, zvyšuje podíl slaběji vázaných HK a volných agresivních FK, migrujících
do horizontu Bv a zvyšuje se barevný kvocient Q 4/6 jako indikátor slabé kondenzace
humusových látek. Obsah a kvalita humusu stoupá od nejlehčích k těžším půdám a půdám
z eutrofních substrátů.
Široká škála substrátů a klimatických podmínek se odráží v nasycenosti sorpčního
komplexu. Podle nasycenosti VM v hroizontu Bv můžeme půdy zařadit k eu – (VM >60 %,
V > 50 % les), meso – (VM >60–30 % zemědělské, 50–20 % lesní půdy) až oligobázickému
(VM < 30 % zemědělské, V > 20 % lesní půdy) stadiu. V diagnostice těchto stadií nám pomáhá
nasycenost sorpčního komplexu výměnným hliníkem (VAl > 30 % u oligobazického stadia).
Acidifikace se odráží i v nárůstu amorfního Feo a na pH závislé kationtové výměnné kapacitě
(KVK).
Půdní pokryv zájmového území
Vzhledem k tomu, že v střední části DP již probíhá těžba, je terén v této části bez půdního
pokryvu. Zbylá část území je součástí PUPFL a je převážně zalesněna, vyskytuje se zde málo
mocná a skeletovitá vrstva lesní hrabanky. Pedologický průzkum zde nebyl prováděn.
Podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav
Z celkové výměry katastrálního území obce Postupice 4000,61 ha činí cca 55,0 %
zemědělská a cca 34,1 % lesní půda. Cca 8,3 % území obce tvoří ostatní plochy, 1,5 % je
tvořeno vodními plochami a pouhé 1,0 % plochy k.ú. tvoří zastavěná plocha a nádvoří (data dle
ČSÚ, 2018).
Erozní ohrožení a degradace půd
Za degradaci půd se považuje její ztráta schopnosti plnit své přirozené funkce (produkční,
kulturní a mimoprodukční). Půdy na území České republiky jsou ohroženy především vodní
a větrnou erozí. Mezi další faktory degradace půd patří zastavováním území, acidifikace,
dehumifikace, utužením a znečištěním. Záměr leží pouze na lesních pozemcích, proto se ho
netýká erozní ohrožení ZPF. Problematika lesních půd je zahrnuta v hodnocení vlivu na les.
Vzhledem k tomu, že většina terénu je pokryta lesním porostem a nebo je povrch zcela
bez substrátu, je široké okolí záměru klasifikováno dle IS VUMOP (Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půd) jako půdy bez ohrožení větrnou erozí. Dle terénního šetření nedochází v případě
okolních i dotčených lesních pozemků ani k vodní erozi.
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4. Přírodní zdroje
Geologická charakteristika širšího okolí
Z regionálně geologického hlediska je širší okolí zájmového území součástí české větvě
moldanubika, resp. k popovickému či postupickému komplexu, které je zde budováno pestrou
sérií biotitických a silimanit-biotitických pararul a migmatitů s vložkami amfibolitů a erlánů.
Směrem k severu převažuje výskyt hlubinných magmatitů zastoupených dvojslídnými až
biotitickými granity a granodiority.
Geologická charakteristika vlastního ložiska
Základní geologická charakteristika
Zkoumaná oblast přísluší k české větvi moldanubika, resp. k popovickému či
postupickému komplexu pokročilých migmatitu ortorulového vzhledu. Ložisko je protaženo
ve směru SZ-JV (návrší Věž) v délce cca 1 km s proměnlivou šířkou 150-250 m a převýšením
přes 100 m.
V ložiskové výplni převažují pokročilé biotitické migmatity flebit-stromatitového typu,
střední zrnitosti (kompaktní a nesnadno rozpojitelné). Místy má hornina charakter migmatitů
oftalmitového typu. Migmatity jsou často proniknuty mocnějšími žilkami žulovými, které
pronikají horninu podle ploch foliace i napříč. Migmatity vykazují značnou texturní variabilitu
a s potlačením substrátu nabývají vzhledu světlých ortorul. Injikované ruly jsou rozšířeny
při jz. okraji ložiska a jsou tmavší s výrazným páskováním. Tmavý substrát převažuje
nad metatektem, který je středně zrnitý v konformních páscích s foliací (2-4 mm). Lokálně
přecházejí až do typu nemigmatitizovaných se sillimanitem (hluboko větrá) a obsahuje polohy
erlánů a čistého krystalického vápence (v Šc 15).
Leukokratní žuly až granodiority tvoří na ložisku řadu těles s charakterem pravých žil
ve směru SZ-JV až S-J s příkrým úklonem k Z. Jde o světlešedé, velmi často narůžovělé,
magmatity, drobně až středně zrnité, místy hrubozrnné (vzhled pegmatitů).
Uložení hornin rulového komplexu je vzájemně konformní ve směru SSZ-JJV, ale
v detailu je směr foliačních ploch značně proměnlivý, stejně jako úklon k SV až V. Ložisko je
přerušeno řadou zlomů směru S-J, které jsou často provázeny drcenými pásmy a projevují se
v morfologii terénu.
Základní petrologická charakteristika
Rulové horniny popovického komplexu mají vesměs stejné minerální složení a odlišují se
texturou a velikostí zrna. Jsou tvořeny draselným živcem, plagioklasem, křemenem, biotitem
a vzácněji muskovitem. Akcesoricky je přítomen granát, apatit, zirkon, titan, rutil a rudní
minerál. Draselný živec tvoří obvykle porfyroblasty a vlivem mechanického namáhání bývá
rozvlečen až drcen. Plagioklasy jsou slabě zonální a bývají postiženy slabou sericitizací.
Druhotné deformace jsou velmi časté a projevují se zohýbáním a rozvlečením minerálních
zrn do velmi úzkých a protáhlých zón. Leukokratní žuly až granodiority tvoří řadu žil a žilek.
Žuly jsou tvořeny plagioklasem, K-živcem, křemenem, biotitem a muskovitem, akcesoricky
zirkon, apatit a rudní minerál. Proniky granitoidů jsou zřejmě různého stáří a za nejmladší se
považují žuly turmalinické, které mají obvykle pegmatoidní vzhled. Nejvíce byly zjištěny
v centrální části ložiska, kde bazicita plagioklasu se pohybuje u An 5-15. Pro typy
s plagioklasem An 15-25 bylo užito názvu granodiorit.
Radonové riziko
Dle mapy radonového rizika z geologického podloží dostupné na webové aplikaci ČGS
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se celá plocha stanoveného DP Mladovice nachází v oblasti s převážně střední kategorií
radonového indexu (3).
Radonový index je vztažen k riziku k pronikaní radonu do budov postavených na terénu
a nevztahuje se přímo k těžené hornině. Je to tedy charakteristika území, nikoliv těžené horniny
či kameniva z ní vyrobeného.
Obrázek č. 25: Rozložení radonového rizika v okolí DP Mladovice (ČGS, 2019)

Svahové nestability
Dle mapového serveru ČGS se přímo v zájmovém území nevyskytují bodové sesuvy.
Svahy jednotlivých deponií jsou však řazeny mezi svahy náchylné k sesouvání třídy 3 – Třída
vysoké náchylnosti.
Ložiska nerostů a jejich ochrana a využití
Pro zabezpečení ochrany nerostného bohatství se stanovuje chráněné ložiskové území
definované dle zákona č 44/1988 Sb. § 16. Stanovení chráněného ložiskového území chrání
lokalitu proti znemožnění nebo ztížení dobývaní suroviny. Statut ochrany je realizován zápisem
do katastru nemovitostí.
Záměr leží v CHLÚ Mladovice, které bylo vyhlášeno pro ochranu ložiska Mladovice.
Dle IS ČGS se v okolí záměru nachází jedna lokalita se statutem chráněné ložiskové
území (CHLU). Jedná se o CHLU Bílkovice vzdálené 7,5 km severovýchodně. Toto CHLU se
využívá pro výrobu drceného kameniva ortoruly až granitu a je ve správě společnosti CEMEX
Czech Republic, s.r.o.
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Obrázek č. 26: Chráněná ložisková území v okolí DP (ČGS, 2019)

Surovinový informační systém (SurIS) České geologické služby shromažďuje a poskytuje
v ucelené formě dostupné údaje o nerostném surovinovém potenciálu v ČR.
Dle IS SurIS se v rámci DP Mladovice (ID: 3026800) nachází výhradní ložisko
Mladovice. Jedná se o ložisko stavebního kamene žula, granodiorit, migmatit a rula ve správě
společnosti BES s.r.o. Nejbližším výhradním ložiskem je Bílkovice – Takotín (ID: 3026700)
vzdálené 7,9 km severovýchodně od záměru.
Nejbližším ložiskem nevyhrazených nerostů je lokalita Radošovice (Kočičí skála) (ID:
5269200) vzdálená 7,3 km severovýchodně od záměru.
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Obrázek č. 27: Lokality SURIS v okolí DP (ČGS, 2019)

5. Biologická rozmanitost
Flóra zájmového území
Pro posouzení vlivu na biotu bylo zpracováno biologické posouzení záměru (Véle, 2019,
příloha č. 5).
Během průzkumu byla zjištěna přítomnost 70 rostlinných druhů. Seznam nalezených
druhů a míst jejich výskytu je uveden v příloze č. 5.
Žádná z nalezených rostlin nepatří mezi zvláště chráněné druhy. Bělolist rolní (Filago
arvensis) je uveden na Červeném seznamu rostlin:


bělolist rolní - kategorie C3.

Uvedená kategorie je definována takto:
C3 – ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR
Jedná se o rostliny se slabším, ale trvalým ústupem. Snížení jejich výskytu se pohybuje
mezi 50 až 80 % původního zastoupení.
Fauna zájmového území
V rámci biologického posouzení (Véle, 2019 – příloha č. 5) byl proveden i zoologický
průzkum lokality. Průzkum probíhal od dubna do října 2019.
Inventarizační průzkumy byly provedeny v území plánovaného rozšíření těžby
a výsypky a v přilehlém okolí. Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí
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individuálního sběru, zemních pastí, pokládání potravních návnad a smýkání vegetace.
Průzkum bezobratlých byl zaměřen na zvláště chráněné a vzácné druhy. Přítomnost obratlovců
byla zaznamenávána pomocí krátkodobě umístěných pastí, vizuálně, akusticky a pomocí
pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy ptáků.
Během průzkumu byly nalezeny dva zvláště chránění zástupci bezobratlých živočichů:
čmeláci rodu Bombus a mravenci rodu Formica.
Průzkum dále potvrdil výskyt 35 druhů obratlovců: 1 druh obojživelníků, 2 druhy plazů,
26 druhů ptáků a 6 druhů savců. Seznam nalezených druhů obratlovců je uveden v následující
tabulce. Šest druhů zaznamenaných obratlovců patří mezi druhy zvláště chráněné druhy dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb.: ještěrka obecná, krkavec velký, lejsek šedý, slepýš křehký, ropucha
obecná, jestřáb lesní.
Tabulka č. 22: Seznam nalezených druhů obratlovců

Třída
Obojživelníci
Plazi

Ptáci

Savci

Latinský název
Bufo bufo
Anguis fragilis
Lacerta agilis
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Regulus ignicapilla
Corvus corax
Cyanistes caeruleus
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Fringilla coelebs
Garrulus glandarius
Parus ater
Parus major
Columba palumbus
Phylloscopus collybita
Pica pica
Picus viridis
Sitta europaea
Erithacus rubecula
Sylvia atricapilla
Accipiter gentilis
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Corvus corone
Falco tinnunculus
Dryocopus martius
Turdus merula
Turdus philomelos
Apodemus sp.
Capreolus capreolus
Lepus europeaus
Martes sp.
Vulpes vulpes
Sus scrofa

Český název
ropucha obecná
slepýš křehký
ještěrka obecná
káně lesní
stehlík obecný
králíček ohnivý
krkavec velký
sýkora modřinka
strakapoud velký
strnad obecný
pěnkava obecná
sojka obecná
sýkora uhelníček
sýkora koňadra
holub hřivnáč
budníček menší
straka obecná
žluna zelená
brhlík lesní
červenka obecná
pěnice černohlavá
jestřáb lesní
lejsek černohlavý
lejsek šedý
vrána obecná
poštolka obecná
datel černý
kos černý
drozd zpěvný
myšice
srnec obecný
zajíc polní
kuna
liška obecná
prase divoké
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Ochrana
§O, VU
§SO, NT
§VU, 92/43/EHS
LC
LC
LC
§O,LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
§O,VU
LC
§O, LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT
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Vysvětlivky:
§O
§SO

- ohrožený druh (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi ohrožené druhy)
- silně ohrožený druh (druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo vzácný, vědecky či
kulturně velmi významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi silně ohrožené druhy)
VU (Zranitelný)
- Taxon je zranitelný tehdy, jestliže nejlepší dostupná fakta svědčí o tom, že
splňuje kterékoliv z kritérií A až E pro zranitelné taxony (viz část V), a je tedy považován
za taxon, který čelí velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
NT (Téměř ohrožený) - Taxon je téměř ohrožený tehdy, jestliže byl hodnocen podle uvedených kritérií
a není v současnosti klasifikován jako „kriticky ohrožený“, „ohrožený“ ani „zranitelný“, ale
uvedená kritéria téměř splňuje nebo je pravděpodobně v blízké budoucnosti splní.
LC (Málo dotčený) - Taxon, u něhož jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Míra vlivu na všechny výše zmíněné druhy živočichů a návrhy ochranných
a kompenzačních opatření jsou uvedeny v kapitole D.
Biotopy
V následující tabulce je uveden seznam biotopů vylišených v rámci biologického
průzkumu (Véle, 2019). Biotopy jsou značeny dle Metodiky mapování biotopů AOPK.
V prostoru navrhovaného rozšíření se nacházejí převážně nepřírodní biotopy (hospodářský les
- označení X). Byl nalezen i biotop přírodní (L5.4) v ploše, která bude zčásti dotčena záměrem.
Tabulka č. 23: Seznam biotopů v ploše záměru

Kód biotopu

Biotop

L5.4

Acidofilní bučiny a člověkem silně ovlivněné biotopy

X9A

Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami

X9B

Lesní kultury s nepůvodními listnatými kulturami

X10

Lesní paseky a holiny
Les

Dobývací prostor Mladovice je stanoven především na pozemcích určených k plnění
funkce lesa (PUPFL), výjimku tvoří zejména již plocha aktivního lomu a zázemí, kde však byl
před zahájením těžby také les.
Záměr je lokalizován na pozemcích p. č. 1343/2, 1343/3 (více viz. kapitola B – údaje o
vstupech). Faktický zábor lesa posuzovaným záměrem bude cca 7,22 ha.
Pro podrobnou charakteristiku lesních porostů a zhodnocení vlivu na ně byla zpracována
samostatná studie (Klíma, 2019, Příloha č. 7). Sttudie byla zpracována v roce 2019 pro
zjišťovací řízení. Záměr však vzhledem k záboru lesa nedoznal významní změny a nedošlo ani
ke změně dotčených lesních pozemků a porostů na nich, proto je příloha ponechána v původním
rozsahu.
Z větší části se projektované odlesnění týká kategorie lesa hospodářského (§ 9 zákona
289/1995 Sb.), který spadá do pásma ohrožení imisemi D (vyhl. 78/ 1996 Sb. – poškození
dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 16 až 20 let). Část skeletnaté
vrcholové partie porostní skupiny 10Aa14, 10Aa4, 10Ca9, 10Ba5a náleží do kategorie lesa
ochranného – lesy na nepříznivých stanovištích (§ 7 zákona 289/1995 Sb.). Důvodem této
klasifikace je zvýšená obtížnost nebo nemožnost udržení lesního porostu ve vymezené hranici
a hrozba introskeletové eroze v případě vzniku holoseče – ne tedy biologická výjimečnost
stanoviště. Výměra částí zařazených do ochranného lesa je 31 033 m2 (zdroj: OPRL). V
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prostoru rozšíření lomu zaniká půdoochranná funkce lesa. V částech ponechaných je důležité
udržet princip trvalosti lesa.
Posuzované území je začleněno v rámci Přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská
pahorkatina. Prostor DP Mladovice leží v lesním vegetačním stupni 3 – dubobukovém a 4 –
bukovém.
Z hlediska typologie se v prostoru stanoveného DP nacházejí tyto soubory lesních typů
(podrobný popis viz příloha č. 7):







3K – Kyselá dubová bučina
3S – Svěží dubová bučina
3L – Jasanová olšina
4Y – Skeletová bučina
4N – Kamenitá kyselá bučina
4O – Svěží dubová jedlina

Obrázek č. 28: Lesní typy v DP Mladovice a okolí (Klíma, 2019)

Další údaje o lesích jsou uvedeny v aktuálních lesních hospodářských osnovách (LHO).
Údaje LHO jsou uvedeny v příloze 7, následující obrázek je zakreslen na podkladu porostní
mapy LHO.
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Obrázek č. 29: Porostní mapa LHO (Klíma, 2019)

Terénní šetření v konkrétní lokalitě provedené v rámci hodnocení vlivů bylo zaměřeno
na zhodnocení skutečného zdravotního stavu porostů, zejména na zjištění fytopatologických
projevů dřevin a jejich dispozici odolávat nepříznivým vlivům a změnám současných poměrů.
Ve všech potenciálně ohrožených porostních skupinách 2. a vyššího věkového stupně byly
měřeny taxační veličiny pro výpočet aktuální hodnoty štíhlostního kvocientu. Bezprostřední
okolí budoucí rozšířené části lomu není v podkladech OPRL vyhodnoceno jako prostor
ohrožený větrem. V širším zájmovém okolí se však plochy poškozené větrem vyskytují.
V případě necitlivého narušení tzv. porostního pořádku nelze v plošně omezených především
smrkových částech poškození stromů větrem vyloučit. Hodnocení se soustředí především na
citlivý prostor těsně za odlesněnými částmi v rámci poslední fáze dotěžení lomu. Šířka
potenciálně ohrožené plochy (pásu) od linie odlesnění se liší v závislosti na směru působení
škodlivého větru, stanovištních podmínkách, dřevinné skladbě, zdravotním stavu a odolnostním
potenciálu dřevin a porostů. Z ojedinělých případů poškození větrem nelze jednoznačně určit
směr větru, který by mohl zapříčinit případné budoucí škody, a proto byly zjišťovány odolnostní
parametry po celé délce budoucího odlesnění do hloubky 2 porostních výšek ponechaného lesa.
Pozornost byla věnována i působení větru. Sledovaná lokalita není v podkladech OPRL
hodnocena jako poškozená ani ohrožená působením větru. Podklady OPRL zaznamenávají
nejbližší větrem poškozenou lokalitu přibližně 250 m od V hranice budoucího rozšířeného
lomu. Odtěžením pásu dřevin 2. věkového stupně nedojde prakticky k žádné změně působících
podmínek.
Vedle zmíněné lokality je důležité vést v patrnosti stav porostních skupin na vodou
ovlivněných částech. Zde se jedná především o prostor za V hranou rozšířené výsypky. Zde
však již nyní dochází k mýtní úmyslné těžbě – jsou zde obnovené části s 1. a 2. věkovým
stupněm, za kterými jsou nové porostní stěny konfrontovány se změnou působících vlivů.
K dynamičtějším změnám však dochází z důvodu kůrovcové kalamity, kdy nedošlo k včasné
asanaci tzv. kůrovcového dříví, porostní stěna se dynamicky mění v průběhu jediného roku –
přesto škody větrem jsou zde ojedinělé.
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Individuální odolnostní charakteristiky v porostech 7. a vyššího věkového stupně jsou
příznivé. Jako citlivou složku z výše uvedených individuálních ukazatelů lze označit 3. až 5.
věkový stupeň, kde vlivem mírně opožděné výchovy nejsou individuální odolnostní
charakteristiky stromů v optimu – stabilita je zde prozatím zajištěna dodržením porostního
pořádku a neporušeným zakmeněním konkrétní porostní skupiny. U jindy stabilního
2. věkového stupně jsou v porostní skupině 10A2b citlivou složkou břízy – jak kvůli překročení
kritického štíhlostního kvocientu, tak pro vysoko nasazenou korunu. V případě mokrého
sněhového závěsu v období olistění nebo při silné námraze za přispění větru bude docházet
k ohnutí bříz a kmenovým zlomům. Na uvedené potenciální poškození nemá realizace
investičního záměru vliv. Řešením je výchovný zásah s cílem snížit zakmenění u předrůstavých
bříz a podpoření potlačených smrků. Průvodním nálezem ojedinělých větrem poškozených
jedinců je výskyt dřevokazných houbových patogenů.
V podkladech OPRL není lokalita hodnocena jako ohrožená ani poškozovaná sněhem a
námrazou. Synergické působení obou abiotických vlivů s větrem zejména při vlhkém sněhu a
nepromrzlém půdním profilu nelze vyloučit
Podrobná charakteristika jednotlivých porostních skupin je uvedena ve vlastním
hodnocení (příloha č. 7).
Porosty mimolesních dřevin
V zájmové ploše se žádné porosty mimolesních dřevin nenacházejí.

6. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr leží na území obce Postupice. Nejbližší sídlo jsou Mladovice, které patří
administrativně pod obec Popovice. Následující tabulka tedy shrnuje demografické údaje o
obou obcích.
Tabulka č. 24: Statistické údaje o obyvatelstvu v dotčených obcích (dle ČSÚ za rok 2019)

Popovice
277
145
132
37
182
58
44,5

Počet obyvatel
Počet žen
Počet mužů
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem
Průměrný věk

Postupice
1363
661
702
239
852
272
41,5

Pozn. k 31.12.2019

Informace o ovlivnění veřejného zdraví současným stavem kvality ovzduší a akustické
situace jsou uvedeny v příloze č. 3 (Posouzení vlivu na veřejné zdraví, Zemancová, 2019) .
Veřejné zdraví
Informace o veřejném zdraví jsou v regionu dostupné ve zdravotnické ročence
Pardubického kraje, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS,
2013). Zdravotní stav obyvatelstva v okrese Pardubice pak shrnuje následující tabulka.
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Tabulka č. 25: Zdravotní údaje o obyvatelstvu v Pardubickém kraji (ČSÚ)

Hospitalizovaní v nemocnici celkem
počet hlášených případů na 100 nem. poj.
Pracovní neschopnost
průměrné % pracovní neschopnosti
zhoubné novotvary
Vybraná onemocnění na
plicní tuberkulóza (rok 2017)
100 000 obyvatel
Diabetes (2016)
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou na 1000 živě nar. (rok 2016)

89402
41,8
4,688
600,3
5,03
7728,9
52,77

Pozn. k 31.12. 2018 není-li řečeno jinak

Rekreační a sportovní aktivity
Sportovní areály
V ploše zájmového území ani v jeho blízkém okolí nejsou evidována sportoviště.
Nejbližší oficiální sportoviště je areál TJ Sokol Postupice, fotbalové hřiště tohoto oddílu leží
cca 1,6 km od kamenolomu.
Rekreační aktivity
Vlastní plocha DP není prakticky rekreačně využívána. Jedná se o lesní pozemky. Nelze
vyloučit náhodné extenzivní rekreační využití (např. houbaření, procházka), v terénu však
nejsou vyšlapané stezky nebo významné známky pobytu osob. Pozemky určené k pokračování
těžby a k vybudování vnější deponie leží ve stanoveném dobývacím prostoru a jsou v majetku
oznamovatele.
Jako lokální východisko značených turistických tras lze onačit náměstí Jiřího Franka
v Postupicích. Značená turistická trasa není vedena územím těžby. Nejblíže k rozšíření plochy
těžby (cca 200 m východně) je vedena po lesní cestě zelená značená trasa Postupice – Želichov
– Kamenná Lhota. Západním směrem pak prochází žlutá trasa Postupice – Lísenec –
Mladovice. Ta je dokonce vedena dobývacím prostorem, avšak mimo plochu hornické činnosti,
jedná se území, které je od lomu odděleno silnicí III/1123.
Cca 700 m jihovýchodně od hranice DP se nachází zemědělský statek s názvem Dvůr
Želichov, který nabízí krátkodobé rekreační ubytování a také vzdělávací programy (chov zvířat,
zemědělství) např. pro školní skupiny.
Významným regionálním rekreačním cílem je pak zámek Jemniště. Ten leží cca 3,3 km
severně od DP Mladovice, avšak v blízkosti hlavní příjezdové komunikace k lomu. Podrobnosti
o této kulturní památce viz následující kapitola.
Myslivost a lovecké aktivity
Území je využíváno k myslivosti, je součástí honitby Podlesí - Postupice (CZ2101106032,
uživatel Ing. Jiří Kubernát).

7. Hmotný majetek
V ploše rozšíření těžby a vnější deponie se kromě vlastních pozemků nenachází žádný
hmotný majetek.
Hmotný majetek, který by potenciálně mohl být ovlivněn, jsou obytné a rekreační stavby
v okolí a dále pak vodní zdroj a vodovod obce Popovice, který je umístěn přímo v dobývacím
prostoru. Vliv na ně je řešen převážně v kapitole D v části věnované seismickým vlivům a
vlivům na rekreační využívání území, v případě vodního zdroje zejména v části věnované
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vlivům na vodu.

8. Kulturní dědictví
Údaje o územní památkové ochraně byly uvedeny v kapitole C.1.8.
Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči prohlašuje vláda České republiky
nařízením za národní kulturní památky (NKP) a stanoví podmínky jejich ochrany ty kulturní
památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa,. Za kulturní památky
(KP) pak podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky nemovité a
movité věci, popřípadě jejich soubory:
a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí
společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka
z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké,
vědecké a technické,
b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.
Dle mapového serveru Národního památkového ústavu (NPÚ) nejsou v rámci plochy
záměru evidovány žádné kulturní památky světového kulturního dědictví, národní kulturní
památky, ani kulturní památky ve správě NPÚ.
Nejbližší národní kulturní památkou je zámek Konopiště vzdálený cca 13 km
severozápadně od plochy záměru.
V okolí zájmového území se nachází několik kulturních památek, z nichž 7 nejbližších a
nejvýznamnějších, ležících na území obci Popovice a Postupice, je uvedeno v následující
tabulce a mapě.
Tabulka č. 26: Nemovité kulturní památky v okolí (Památkový katalog NPÚ, 2020)

Katal.
číslo

Název

Obec

Část obce

10001
20772

kaple

Postupice

Nová Ves

10001
28811

tvrz

Postupice

Jemniště

10001
38783

kostel sv.
Martina

Postupice

Postupice

10001
48405

zámek

Postupice

Jemniště;
Sušice

Anotace
Prostá sakrální stavba o čtvercovém půdorysu s
jehlanovou střechou vrcholící lucernou s
cibulovou bání. Okenní i dveřní otvory s
odsazenými půlkruhovými záklenky. Klasicistní
kaple z doby kolem pol. 19. stol.
Areál s tvrzí, příkopem, sýpkou a vymezenými
pozemky. Tvrz dnes tvoří propojený celek budov,
seskupených kolem středního, zhruba obdélného
až čtvercového dvora. Tvrz upravená v renesanci,
přestavovaná v baroku, dále klasicistní a
novodobé úpravy.
Areál kostela s ohr. zdí a pozemkem hřbitova.
Kostel s obdélnou lodí, užším kněžištěm
polygonálního zakončení. K sever. boku
presbytáře přiléhá hranolová věž. Při východ.
průčelí věže drobná věžice. Z pol. 14. stol.,
pozdně got. úpravy, barokizován.
Rozsáhlý areál s řadou cenných objektů a doplňků
(zámkem s kaplí, hospodářským a správním
zázemím, čestným dvorem, zahradními domky,
sochařskými díly, okrasnou zahradou, parkem,
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Část obce

10001
54154

kostel sv.
Jakuba

Popovice

Popovice

10001
34814

tvrz

Popovice

Popovice

10004
60382

zemědělský
dvůr

Popovice

Popovice

Anotace
alejí a dalšími). Barokní z r. 1725, F. M. Kaňka.
Další úpravy v 18. stol.
Areál tvoří kostel, hřbitovní zeď, výklenková
kaple a pozemek hřbitova. Na stěnách kněžiště
obnoveny prvky pozdně gotické fasády.
Čtvercová loď a stejně široké trojboce ukončené
kněžiště. V ose lodě hranol. věž. Loď a věž
pozdně románské, mladší úpravy.
Areál se zámkem (tvrzí), torzem středověkých
hradeb a pozemky vymezeného areálu. Složitý
organismus barokního zámku obsahuje několik
gotických a renesančních fází výstavby tvrze.
Dochované množství cenných kamenických i
stavebně historických prvků.
Hospodářský areál v bezprostřední blízkosti tvrze
s obytnými domy, stodolou, sýpkou, chlévy,
bývalou přádelnou, ovčínem a vymezenými
pozemky. V jádru barokní - patrně z 1. pol. 18.
století, stavební úpravy v 19. století a novodobé
úpravy.
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Obrázek č. 30: Lokalizace kulturních památek v okolí – modré kroužky (NPÚ, 2020)
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CELKOVÉ

ZHODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ A PŘEDPOKLAD JEHO
PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ NEPROVEDENÍ ZÁMĚRU, JE-LI
MOŽNÉ JEJ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ A VĚDECKÝCH POZNATKŮ POSOUDIT

Ze způsobu využití území, resp. ze vzájemného poměru kultur na území dotčených a
okolních obcí je možné určit koeficient ekologické stability daného území. Koeficient
ekologické stability (Kes) se v tomto případě vypočítává jako podíl ploch relativně stabilních a
ploch relativně labilních. Za stabilní plochy jsou považovány: lesní pozemky, trvalé travní
porosty, vodní plochy a toky, sady, vinice, část položky ostatní plochy (v tomto výpočtu
zahrnuty z položky Ostatní plochy: zeleň, hřbitovy, rekreační a sportovní plochy). Za nestabilní
plochy se považují: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, část položky ostatní plochy (v
tomto výpočtu jsou zahrnuty z položky Ostatní plochy: dráha, silnice, ostatní komunikace,
manipulační plocha, dobývací prostor, jiná plocha, neplodná půda).
Toto hodnocení poskytuje globální pohotovou představu o stabilitě resp. labilitě větších
územních celků a může být vypočítán pro libovolné území (katastr, povodí, okres,
biogeografický region atd.).
Tabulka č. 27: Hodnoty Kes na dotčených obcích

obec Postupice
4000
1632
86
1
482
1365
61
41
332
1,00

Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalý travní porost (ha)
Lesní půda
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Koeficient ekologické stability Kes

obec Popovice
1172
459
21
1
262
330
16
12
73
1,16

Pozn.: data za rok 2019. (czso.cz), bez členění ostatních ploch

Klasifikace koeficientů Kes (Lipský, 1999):






Kes < 0,10: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní
ekologické funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy
0,10 < Kes < 0,30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením
přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány
technickými zásahy
0,30 < Kes < 1,00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou
velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje
jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
1,00 < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně
v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba
energomateriálových vkladů
Kes > 3.00: území přírodní a přírodě blízké

Z hodnoty Kes vyplývá, že v případě obou obcí se jedná o území s vcelku vyváženou
krajinou, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními
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strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů. V Postupic pak hraničně
s územím intenzivně využívaným, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a
vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Konkrétně blízké okolí lomu je vysoce lesnaté, a
proto ho v menším měřítku určitě lze zařadit mezi vcelku vyváženou krajinu.
Vyjádření pomocí Kes dále obtížně umožňuje posoudit některé složky životního prostředí
jako např. kvalitu ovzduší, akustickou situaci, kvalitu vody apod. V předchozích částech
kapitoly C však byly jednotlivé složky životního prostředí poměrně podrobně popsány
z hlediska kvality.
Na základě těchto údajů je možné konstatovat, že kvalita životního prostředí v zájmovém
území odpovídá poloze ve Středočeském kraji v lesozemědělské krajině bez větších měst.
Krajinná struktura a využívání krajiny lze považovat za stabilní. Z hlediska lesního
hospodářství je problematická stejně jako na většině území ČR nevhodná dřevinná skladba,
která zásadní měrou přispívá k současné kůrovcové kalamitě. Z hlediska zemědělství je opět
jako na většině území ČR problematické průmyslové zemědělské hospodaření na
velkoplošných agrocenózách. V měřítku bezprostředního okolí záměru však tvoří pastviny
poměrně značný podíl zemědělské půdy a jednotlivé půdní bloky nejsou vzhledem k morfologii
terénu extrémně rozlehlé a jsou rozděleny, remízky, lesními celky, i polními cestami.
V blízkém okolí se kromě vlastního kamenolomu nenachází průmyslové podniky, které
by se uplatňovaly jako významné bodové zdroji znečištění vody, ovzduší nebo hluku.
Takovými zdroji, ovšem pouze s lokálním vlivem, jsou spíše zemědělské areály. I v zatížení
dopravních sítí se významně uplatňuje nákladní doprava související se zemědělstvím a lesním
hospodářstvím.
Z hlediska ovzduší jsou imisní limity bezpečně plněny u všech škodlivin. U hluku
z dopravy bylo prokázáno splnění hygienického limitu s uvažováním staré hlukové zátěže.
Kamenolom Mladovice je v území dlouhodobě přítomen a zatížení tímto provozem je
proto možno považovat za únosné.
Případné další zatížení území (ve smyslu dalších záměrů, mimo zde posuzovaného) je
limitováno spíše jen nedostatečnou dopravní kapacitou. Území je obsluhování sítí silnic III.
třídy s problematickým směrovým vedením centry sídel.
Vývoj území bez realizace záměru by vzhledem ke stabilní krajinné struktuře i
ekonomickým aktivitám neznamenal žádné významné změny oproti stavu popsanému v části
C. Vzhledem k tomu, že kamenolom je v území přítomen, by samozřejmě došlo po ukončení
provozu kamenolomu (bez realizace navrženého pokračování) k redukci vlivů, které
kamenolom generuje. Tyto vlivu jsou popsány v následující kapitole.
V území by však bylo stále evidováno výhradní ložisko stavebního kamene a vývoj stavu
životního prostředí kdykoliv v budoucnu by mohl být logiky ovlivněn záměry na pokračování
jeho těžby.
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KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

CHARAKTERISTIKA

A

HODNOCENÍ VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
PŘEDPOKLÁDANÝCH
PŘÍMÝCH,
NEPŘÍMÝCH,
SEKUNDÁRNÍCH,
KUMULATIVNÍCH, PŘESHRANIČNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH,
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH I DOČASNÝCH, POZITIVNÍCH I NEGATIVNÍCH
VLIVŮ ZÁMĚRU, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VÝSTAVBY A EXISTENCE ZÁMĚRU
(VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH PRO JEHO
REALIZACI), POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ A LÁTEK, EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH
LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, KUMULACE ZÁMĚRU S JINÝMI
STÁVAJÍCÍMI NEBO POVOLENÝMI ZÁMĚRY (S PŘIHLÉDNUTÍM K
AKTUÁLNÍMU STAVU ÚZEMÍ CHRÁNĚNÝCH PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ
PŘÍRODY A KRAJINY A VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ S OHLEDEM NA
JEJICH UDRŽITELNOU DOSTUPNOST) SE ZOHLEDNĚNÍM POŽADAVKŮ
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vlivy jsou hodnoceny podle své významnosti pomocí verbální stupnice: pozitivní –
nulový – nevýznamný – negativní – významně negativní. Při hodnocení významnosti byly
uváženy následující atributy vlivů:
 směr (příznivý – neutrální – nepříznivý),
 velikost (nízká – střední – vysoká),
 vratnost (vratné – nevratné),
 trvání (krátkodobé – střednědobé – dlouhodobé – trvalé),
 frekvence (jednorázové – opakující se – sporadické)
 rozsah (lokální – regionální – národní – mezinárodní – přeshraniční)
 pravděpodobnost vzniku (v intervalu 0 – 1 dle pravděpodobnosti)
Tam kde je to účelné, je hodnocení vlivů rozděleno na fázi při těžbě a fázi po rekultivaci.
Nedílnou součástí hodnocení vlivů je i možnost ochrany před nimi, tj. návrh opatření pro
předcházení, zmenšování či eliminaci vlivů. Opatření jsou komentována.
Po zvážení všech výše uvedených faktorů včetně navržených opatření je vliv hodnocen
souhrnně ve své celkové významnosti ve škále:
 příznivý,
 nulový
 nevýznamný,
 nepříznivý,
 významně nepříznivý.
Jednoslovné generalizující hodnocení pomocí verbální stupnice však lze brát spíše jako
orientační, vliv je třeba posuzovat v celém kontextu výše uvedených faktorů.
Samotného hodnocení ve verbální stupnici zároveň neimplikuje přípustnost či
nepřípustnost realizace záměru. Rozhodnutí o realizaci záměru vydává příslušný správní orgán
v řízení podle zvláštních právních předpisů. Účelem posuzování vlivů je v souladu s §1 odst. 3
zákona č. 100/2001 Sb. získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí.
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1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlivy na veřejné zdraví
Pro zhodnocení vlivu na veřejné zdraví byla zpracována samostatná studie (Zemancová
2020, příloha č. 3). Autorka studie je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA) podle prováděcí vyhlášky MZ č. 353/2004 Sb. k
zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (pořadové číslo osvědčení
9/2015).
Hodnocení vychází z výsledků hlukové a rozptylové studie. Charakterizace rizika byla
provedena pro polutanty v ovzduší (NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)pyren) a pro hluk z provozu
lomu a související dopravy.
Závěr posouzení ve vztahu ke znečišťování ovzduší
Vlastní realizace posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů platných
pro oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 ani bezprahově působící
benzo(a)pyren. Imisní příspěvky z provádění hornické činnosti v lomu Mladovice po jeho
rozšíření, včetně související vyvolané dopravy, jsou nízké a téměř neovlivní výsledné hodnoty
koncentrací sledovaných znečišťujících látek v ovzduší v dané lokalitě.
Charakterizace rizika pro hodnocené polutanty ovzduší byla provedena metodou výpočtu
relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů u
exponované a neexponované populace. Na základě provedeného kvantitativního výpočtu
rizika vyčísleným imisím NO2 pomocí HQ (Hazard Quotient) bylo zjištěno, že nárůst rizika
spojený s pokračováním těžby v kamenolomu Mladovice je v kontextu škodliviny NO2
zanedbatelný.
Při charakterizaci rizika součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní
obtíže související s chronickou expozicí tuhým znečišťujícím látkám (PM10 a PM2,5) nebylo
zjištěno žádné významné zvýšení rizika zdravotních obtíží prokázaných nejnovějšími studiemi
WHO. K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 a PM2,5 byly použity
vztahy odvozené pro předčasnou úmrtnost, nemocnost včetně hospitalizací a výskytu
respiračních symptomů. Pokračování hornické činnosti v lomu Mladovice nezpůsobí v místní
populaci zvýšení předčasné úmrtnosti, záměr nevyvolá nové případy chronické bronchitidy či
nové projevy astmatu u dětí ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních
onemocnění v populaci, které by si vynutilo hospitalizaci. Dle orientačního výpočtu podle
doporučené metodiky může teoreticky dojít v důsledku navýšení příspěvků průměrných
ročních imisí PM10 k navýšení počtu dnů s projevy respirační nemocnosti u dětí. Toto navýšení
však lze označit za nevýznamné (čítá fiktivní jednotku v řádu 6 desetin dne) a s ohledem na
velkou řadu nejistot ve výchozích podkladech výpočtu a odvozených vztazích použité
metodiky spíše za hypotetické. Přesto se doporučuje použití všech dostupných prostředků pro
snížení prašnosti, a to zejména v rámci opatření proti resuzpenzi prachu.
Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu
pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci
(ILCR) při celoživotní expozici vyčísleným úrovním průměrných ročních koncentrací
benzo(a)pyrenu v ovzduší. Z provedeného výpočtu vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení
celoživotního karcinogenního rizika z expozic benzo(a)pyrenu není v hodnocené lokalitě
překračována a realizací posuzovaného záměru se tato situace nijak nezmění. Po zahájení
nového provozu těžebny v DP Mladovice nedojde na základě vyčíslených příspěvků imisí
průměrných ročních koncentrací BaP oproti současnému stavu k navýšení pravděpodobnosti
výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci.
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Závěr posouzení ve vztahu k působení hluku
Vlivem provozu strojů a zařízení nasazených k těžbě v kamenolomu Mladovice, při
uvažování souběhu jejich práce v mezním postavení vůči zástavbě a bez korekce časového
nasazení, zůstanou při pokračování těžby výsledné úrovně hluku u nejbližší obytné zástavby s
rezervou pod úrovní prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže na veřejné zdraví
(50 dB v denní době), pohybují se v úrovních do 44,9 dB. Příspěvky hluku emitované z areálu
lomu Mladovice v denní době by tak neměly mít negativní vliv na veřejné zdraví obyvatel
nejbližší obytné zástavby, a to ani v kontextu možného obtěžování hlukem. V noční době
nebude lom v DP Mladovice v provozu, nebude odtud emitován žádný hluk.
Akustickou studií vyčíslené hladiny hluku z dopravy vykazují v zástavbě obcí na
tranzitních trasách expediční dopravy z lomu Mladovice v současné době úrovní až 56,6 – 63,1
dB, což může pro exponovanou populaci v zástavbě v blízkosti této komunikace přinášet riziko
negativních vlivů na veřejné zdraví ve škále od obtěžování, přes zhoršenou komunikaci řečí, až
po kardiovaskulární potíže. Akustickou studií vyčíslené změny hladiny hluku z dopravy by v
případě maximálního expedovaného množství v úrovni 250 kt/rok vykazovaly v zástavbě podél
této komunikace navýšení dopravního hluku v řádu desetin decibelu. Tato změna úrovně
dopravního hluku není akusticky významná, je objektivně měřením prakticky neprokazatelná a
je menší, než je hodnota rozpoznatelná lidským sluchovým aparátem.
Záměr pokračování těžby v lomu Mladovice však oproti již dosaženým maximům
nevyvolá žádný nárůst intenzit vyvolané dopravy, resp. nárůst dopravního hluku v zástavbě
podél využívaných komunikací. Stávající úroveň rizika ovlivnění veřejného zdraví hlukovou
zátěží z dopravy tak zůstane v případě realizace předloženého záměru prakticky beze změn,
dojde však k její prolongaci o cca 20 let.
Souhrnně je konstatováno, že posuzovaný záměr je z pohledu možného ovlivnění
veřejného zdraví přijatelný, neboť pravděpodobně neúnosně nezhorší zátěž dotčené populace
šířením nadlimitních akustických imisí ani polutantů ovzduší ve srovnání se situací současnou.
Závěrem hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě shrnutí výše uvedených poznatků
zpracovatelka konstatuje, že realizace záměru přináší pro místní populaci prakticky nezměněný
expoziční scénář imisím hluku a polutantům ovzduší a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se
stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném území nezmění.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
Sociální a ekonomické vlivy
Přímým vlivem realizace záměru je zachování pracovních míst přímo v lomu (obsluha
mechanizace) a při přepravě materiálu. Celkově bude přímo v lomu zaměstnáno až 11 osob.
Kromě pracovníků zajišťujících přímo provoz lomu (rypadlo, úpravna a nakladač) a expedici
(řidiči nákladních automobilů) je nutno pro provoz kamenolomu uvažovat i další zaměstnance
těžební organizace (vedoucí provozovny, závodní lomu, referent, management apod.) a
dodavatele služeb a prací (servis, údržba, provádění trhacích prací, měřické a projekční práce,
geologická dokumentace apod.).
Vzhledem k tomu, že ekonomická aktivita je vázána na výskyt ložiska suroviny, jsou i
pracovní místa dlouhodobě fixována na území dotčených obcí. Provozovnu není možno
přemisťovat do jiné lokality.
Dále bude organizace odvádět povinné úhrady z dobývacího prostoru a zejména z
vydobytých vyhrazených nerostů obcím a státu dle části osmé zákona č. 44/1988 Sb. v platném
znění a nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady.
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Ekonomické přínosy záměru spočívají v přímých úhradách za 1 kalendářní rok:


úhrada 1000,- Kč za započatý ha v případě povolené HČ (20 000,- Kč/rok, příjem
obce)



stavební kámen 2,91 Kč/m3 (až 387 000,- Kč/rok, z toho je příjmem obce 38 %, tedy
cca 147 000,- Kč)

Jakékoliv jiné ekonomické benefity nejsou součástí hodnocení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví a jsou otázkou jednání mezi těžební organizací a obcí.
Sociální a ekonomické vlivy lze hodnotit jako dlouhodobé a příznivé.
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
Realizace posuzovaného záměru nebude mít žádné požadavky na výstavbu nové veřejné
ani soukromé dopravní infrastruktury. Expedice bude realizována nákladními automobily po
lomových komunikacích ke stávajícímu výjezdu na silnici III/1123 a dále po této komunikaci
na oba dva směry.
Vlivem realizace záměru nedojde k navýšení intenzity nákladní dopravy. Roční výše
těžby se předpokládá v letech s maximální kapacitou do 250 000 t, nebude se však jednat o
pravidelnou roční kapacitu. Nepůjde o navýšení oproti maximům dosahovaným v minulých
letech. V posledních 10 letech výše těžba značně kolísala podle aktuální poptávky a dosahovala
hodnot v rozmezí 90 tis. až 250 tis. t za rok, v průměru cca 165 000 t.
Při uvažování průměrné nosnosti jednoho nákladního automobilu (25 t) a 250 000 t
expedovaného kameniva ročně bude při 240 expedičních dnech zapotřebí 42 nákladních
automobilů. Při započítání jízdy tam i zpět se jedná o 84 jízd nákladních automobilů.
Je však třeba konstatovat, že objem expedice je plně závislý na dostupné poptávce.
Oznamovatel se uplatní jen na trhu, kde bude cenově konkurenceschopný. Do ceny konečného
produktu se přitom promítá významně i cena dopravy. Proto bude kapacita výroby v zásadě
odpovídat lokální poptávce.
Při posuzování vlivů spojených s dopravou byl použit konzervativní scénář průměrného
vytížení expedičního automobilu 25 t. Moderní velkokapacitní návěsové soupravy přitom
dokáží odvést běžně 30 t kameniva, čímž jsou negativní vlivy (vztažené na jednotku produkce)
minimalizovány. Neustálá modernizace vozového parku dále bude do budoucna snižovat
negativní vlivy nákladní dopravy v oblasti hluku, emisí i seismického zatížení okolí
komunikace. Tyto vlivy jsou pro současné podmínky vyhodnoceny v následujících kapitolách.
Vliv na dopravní obslužnost a dopravní sítě lze hodnotit i v kontextu činnosti
oznamovatele. Oznamovatel je tradiční a silná společnost působící ve Středočeském kraji na
Benešovsku a Příbramsku v oboru silničního stavitelství. Významné množství těženého
kameniva je zpracováváno ve vlastní obalovně v Chotýšanech a je používání na silniční stavby.
Významným zákazníkem (případně konečným příjemcem služeb oznamovatele) je Ředitelství
silnic a dálnic a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS). Těžba kameniva
v lomu Mladovice je tak významná z hlediska dodávek surovin pro modernizaci, opravy a
údržby komunikací v regionu. Tento vliv na dopravní infrastrukturu je třeba hodnotit pozitivně.
Výpadek dodávek z lomu Mladovice a jejich nahrazení dodávkami ze vzdálenějších
kamenolomů by zcela jistě mělo negativní dopad na dopravní obslužnost v jiných lokalitách a
přineslo by celkové vyšší zatížení dopravní sítě (vyjádřeno v tunokilometrech).
Vliv je proto v celém výše uvedeném kontextu hodnocen jako nevýznamný. Toto
hodnocení přihlíží i k současnému vyhovujícímu technickému stavu stav silnice III/1123 a
116

DOKUEMNTACE
Pokračování těžby ložiska Mladovice

ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH

předpokládá udržení tohoto stavu do budoucna. To sice oznamovatel nemůže zajistit přímo a
z podstaty věci to nemůže být ani součástí záměru, nicméně lze předpokládat, že oznamovatel
se na tom může určitým způsobem podílet po dohodě s vlastníkem a provozovatelem této
komunikace (Středočeský kraj a KSÚS).
Vlivy na rekreační využití území
Vlastní plocha DP není prakticky rekreačně využívána. Jedná se o lesní pozemky. Nelze
vyloučit náhodné extenzivní rekreační využití (např. houbaření, procházka), v terénu však
nejsou vyšlapané stezky nebo významné známky pobytu osob. Pozemky určené k pokračování
těžby a k vybudování vnější deponie leží ve stanoveném dobývacím prostoru a jsou v majetku
oznamovatele.
Značená turistická trasa není vedena územím těžby. Nejblíže k rozšíření plochy těžby (cca
200 m východně) je vedena po lesní cestě zelená značená trasa Postupice – Želichov – Kamenná
Lhota. K ovlivnění této trasy nedojde. Západním směrem pak prochází žlutá trasa Postupice –
Lísenec – Mladovice. Ta je dokonce vedena dobývacím prostorem, avšak, zde nedochází
k žádné změně, jedná se území, které je od lomu odděleno silnicí III/1123.
Území je využíváno k myslivosti, je součástí honitby Podlesí - Postupice
(CZ2101106032, uživatel Ing. Jiří Kubernát). Možnost myslivosti na dotčené ploše těžby a
nové vnější deponie bude vyloučena. Vzhledem k celé rozloze honitby je však toto omezení
nevýznamné. Dobývací prostor je zde stanoven dlouhodobě.
Další sportovní a rekreační zařízení nebo aktivity nebudou záměrem ovlivněny vzhledem
ke vzdálenosti od záměru a tedy mimo dosah přímých vlivů (Dvůr Želichov, sportoviště a
případně ubytovací zařízení v okolních obcích) nebo vzhledem k faktu nenavyšování nákladní
dopravy (např. zámek Jemniště v jehož blízkosti leží hlavní odvozová trasa).
Kamenolom je v území dlouhodobě přítomen a rozšíření plochy těžby o 4,3 ha lze
v kontextu okolních rekreačních aktivit hodnotit jako marginální
Vlivy jsou hodnoceny jako nevýznamné.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na kvalitu ovzduší
Rozptylová studie (Bucek, Fogašová 2020, příloha č. 2) hodnotí vliv těžby v DP
Mladovice a související dopravy na kvalitu ovzduší. Zdroje emisí jsou uvedeny v kapitole
B.III.1., podrobně v rozptylové studii.
Výpočet krátkodobých i průměrným ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“
(Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS´97 – aktualizace únor
2014), která byla vydána MŽP ČR v r. 1998.
Maximální imisní krátkodobé koncentrace udávají maximální hodnotu vypočtenou
v daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při
kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/m3
(µg/m3). Průměrné roční koncentrace udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny
rovněž v mikrogramech/m3 (µg/m3).
Četnost překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM10 byla
počítaná podle metodiky SYMOS z hodnot stávajících průměrných ročních koncentrací PM10
(dle Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší, ČHMÚ) a hodnot vypočtených příspěvků
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k průměrným ročním koncentracím z provozu záměru. Hodnoty jsou uvedeny v počtu dnů za
rok. Nárůst četnosti překročení je pak dán jako rozdíl vypočtených četnosti překročení
při stávajícím a budoucím stavu.
Pro výpočet RS byla vytvořena základní pravidelná síť referenčních bodů s krokem 50 m,
která byla doplněna sítí bodů podél dotčených státních komunikací ve vzdálenosti 25 m od osy
silnice. Body ve vzdálenosti méně než 25 m od osy silnice nebyly dále zahrnuty do vyhodnocení
a prostorové interpretace vypočtených koncentrací. Území pro výpočet rozptylové studie bylo
rozšířeno dle požadavků přijatých ve zjišťovacím řízení, aby zahrnovalo i odvozové trasy, je
tak zahrnut i celý úsek silnice III/1123 v intravilánu Mladovic, včetně stoupání směrem k
Jemništi.
Obrázek č. 31: Základní síť referenčních bodů

Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě
Výpočet je proveden v jediné výpočtové variantě reorezentující budoucí stav. Objem
těžby byl uvažován na úrovni 250 000 tun materiálu za rok. Výpočtová varianta v sobě zahrnuje
odtěžení skrývek v novém prostoru. Rozptylová studie byla zpracována pro průměrné roční
koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz. Níže jsou komentovány výsledky výpočtu.
Oxid dusičitý – NO2
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky NO2 jsou v této
výpočtové variantě na úrovni 12,1 µg/m3. Imisní limit (IL) pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3
s přípustnou četností překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2
byl vypočten na úrovni do 0,4 µg/m3. IL je 40 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny
v oblasti vymezeného DP, v místech obytné zástavby jsou vypočtené koncentrace na nižší
úrovni.
Částice frakce PM10 a PM2,5
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě
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na úrovni 97 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností
překročení 35 dnů/rok. Celková četnost překročení limitu 50 µg/m3 ze zdrojů je vypočtena na
úrovni do 6,1 dnů. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti DP, mimo DP jsou tyto hodnoty
na úrovni do cca 8 dnů/rok. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 byl
vypočten na úrovni do 17,27 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové
variantě vypočten na úrovni do 7,9 µg/m3, IL je 20 µg/m3.
Benzen
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové
variantě vypočten na úrovni do 1,15 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky byly vypočteny v prostoru DP v důsledku pojezdů mechanizmů spalujících naftu.
Benzo(a)pyren
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě
vypočten na úrovni do 0,05 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky
byly vypočteny v prostoru DP a dále pak v místě stávající silnice.
Nejvyšší 8- hod klouzavé průměry CO
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou na
úrovni do 300 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 000 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky byly vypočteny na území těžebny.
Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě
Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 590 m od hranice těžby.
Vyhodnocení příspěvků zdrojů znečišťování ovzduší bylo provedeno pro vybrané body
nejbližší obytné zástavby znázorněné na následujícím obrázku. Výpočtové body spadají do
katastrálního území obcí Mladovice, Milovanice, Nová Ves, Leč, Postupice.
Obrázek č. 32: Výpočtové body reprezentující obytnou zástavbu
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Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb.
Tabulka č. 28: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený počet jejich překročení

Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen
Částice PM10
Částice PM10

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
Maximální denní
osmihodinový průměr
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

Oxid uhelnatý

Imisní limit
200 µg.m-3
40 µg.m-3

Maximální počet překročení
18
0

10 mg.m-3

0

5 µg.m-3
50 µg.m-3
40 µg.m-3
25 µg.m-3
(20 µg.m-3)(x)

0
35
0
0

(x) – imisní limit platný od 1.1.2020. Vzhledem k době realizace záměru bylo vyhodnocení vlivu
provozu zařízení na celkovou imisní situaci PM2,5 provedeno i vzhledem k tomuto limitu.
Tabulka č. 29: Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu
zdraví lidí

Znečišťující látka
Benzo(a)pyren

Doba průměrování

Imisní limit

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Hodnoty vypočtených koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky ve vybraných bodech
obytné zástavby jsou uvedeny v tabulkách níže. Oproti oznámení záměru byl doplněn bod č. 7.
Tabulka č. 30: Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby
Koncentrace ve výpočtových bodech
průměrná nejvyšší průměrná četnosti průměrná průměrná průměrná
roční
denní
roční
překročení
roční
roční
roční
max 8-hod
koncentrace
NO2
PM10
PM2.5
benzen
BaP
CO
[µg/m3]
[ng/m3]
[µg/m3]
8.15
0.065
37.88
1.36
0.00
0.65
0.15
0.01
122.07
4.22
0.025
15.14
0.53
0.00
0.25
0.05
0.01
59.09
2.41
0.012
6.83
0.31
0.00
0.16
0.02
0.00
26.28
2.50
0.008
7.19
0.17
0.00
0.08
0.01
0.00
27.15
2.78
0.012
9.51
0.27
0.00
0.14
0.02
0.00
33.58
4.57
0.030
9.92
0.59
0.00
0.26
0.05
0.04
44.25
6.19
0.052
18.73
1.12
0.00
0.52
0.10
0.03
71.20
200.00
40.000
50.00
40.00
35.00
20.00
5.00
1.00
10000.00
Procentuální podíl záměru na limitní hodnotě
[%]
4.08
0.16
75.77
3.39
0.00
3.24
2.91
0.84
1.22
2.11
0.06
30.28
1.32
0.00
1.27
0.98
0.62
0.59
1.20
0.03
13.66
0.77
0.00
0.79
0.40
0.18
0.26
1.25
0.02
14.38
0.42
0.00
0.42
0.27
0.13
0.27
1.39
0.03
19.01
0.69
0.00
0.68
0.46
0.19
0.34
2.29
0.08
19.85
1.48
0.00
1.30
0.98
3.51
0.44
3.09
0.13
37.47
2.80
0.00
2.62
2.02
3.08
0.71

maximální
hodinová
Souřadnice bodů
Y
Z
[m]
1 -724156 -1087779
438
2 -724484 -1087880
453
3 -722234 -1087630
464
4 -725434 -1087130
462
5 -724784 -1086680
463
6 -722910 -1086262
425
7 -723027 -1087047
439
limitní hodnota pro souběh všech zdrojů

Výpočtový bod X

1
2
3
4
5
6
7

-724156
-724484
-722234
-725434
-724784
-722910
-723027

-1087779
-1087880
-1087630
-1087130
-1086680
-1086262
-1087047

438
453
464
462
463
425
439

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 ve vybraných bodech nejbližší
obytné zástavby jsou v této výpočtové variantě v bodě 1, a to na úrovni 8,15 µg/m3. Imisní limit
pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s povoleným počtem překročením IL 18 hod/rok.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby byl
vypočten na úrovni do 0,065 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 40 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 ve vybraných
bodech nejbližší obytné zástavby jsou v této výpočtové variantě v bodě 1, a to na úrovni
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37,89 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s povoleným počtem překročení
IL 35 dnů/rok. Nárůst četnosti překročení limitu 50 µg/m3 byl v této variantě vypočten na
úrovni do 0 dnů. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 ve vybraných bodech
nejbližší obytné zástavby byl vypočten na úrovni do 1,36 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 40 µg/m3. Vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím PM2,5
dosahují v této variantě hodnot na úrovni do 0,65 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku
je 25 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen ve vybraných bodech
nejbližší obytné zástavby byly v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,15 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP ve vybraných bodech
nejbližší obytné zástavby byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,04 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou ve
vybraných bodech nejbližší obytné zástavby na úrovni do 122 µg/m3 (bod 1). Imisní limit pro
tuto charakteristiku je na úrovni 10 000 µg/m3.
Stávající kvalita ovzduší je charakterizována takto:










Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě jsou uvedeny v
kapitole 4.2. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na
úrovni 8,3 µg/m3, tedy na úrovni 21 % imisního limitu. Pro maximální hodinové
koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě jsou uvedeny v
kapitole 4.2. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na
úrovni 17,9 µg/m3, tedy na úrovni cca 45 % imisního limitu.
36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení
klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací dosahovat hodnot nejvýše 50
µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu
dosahují v místě záměru hodnot na úrovni 30,4 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě jsou uvedeny v
kapitole 4.2. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na
úrovni 13,1 µg/m3, tedy na úrovni cca 65 % imisního limitu.
Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě jsou uvedeny v
kapitole 4.2. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na
úrovni 0,8 µg/m3, tedy na úrovni cca 16 % imisního limitu.
Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě jsou uvedeny v
kapitole 4.2. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na
úrovni 0,5 ng/m3, tedy na úrovni cca 50 % imisního limitu.
4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení klouzavých
pětiletých průměrů imisních koncentrací dosahovat hodnot nejvýše 125 µg/m3.
Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v
místě záměru hodnot na úrovni 8,4 µg/m3.

Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit
imisní situaci v předmětném území jako mírně znečištěnou. V předchozích letech byly imisní
limity v dané lokalitě dodržovány s výraznou rezervou.
Dále je třeba konstatovat, že součástí výše uvedeného imisního pozadí je i provoz
kamenolomu Mladovice za období 2014 – 2018.
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Kompenzační opatření
Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2
k zákonu č. 201/2012 Sb. pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá
stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se
dále neukládají u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž příspěvek vybrané
znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním
předpisem.
Současně platí, že musí provozem předmětného stacionárního zdroje prokazatelně dojít
k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného
v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena,
a to v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění. K posouzení, zda dochází k překročení
některého z imisních limitů na daném území, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec
území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty jsou uvedeny
v kap. 5.2 tohoto OP. Na základě těchto dlouhodobých průměrných hodnot lze konstatovat, že
v dané lokalitě nejsou překračovány platné imisní limity s dobou průměrování 1 kalendářní rok.
Dle ust. § 27 odst. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se kompenzační opatření ukládají u stacionárních
zdrojů v případě, že by jejich umístěním došlo k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 %
imisního limitu pro znečišťující látku a dobou průměrování 1 kalendářní rok.
Z výše uvedených skutečností je tedy zřejmé, že platná právní úprava u předmětného
zdroje nevyžaduje uplatnění kompenzačních opatření, resp. ani charakter záměru
nepředpokládá navýšení emisí znečišťujících látek do vnějšího ovzduší.
Souhrnné hodnocení vlivu
Příspěvky zdrojů byly počítané pro variantu těžby 250 000 tun. Tím, že se nezmění výše
povolené těžby, tak nedojde ani k významnému nárůstu imisní zátěže oproti stávajícímu
povolenému stavu. Pokračování těžby v rozšířeném těžebním prostoru a změna způsobu
odprášení na třídící a drtící lince nebude mít podstatný vliv na imisní zátěž mimo prostor vlastní
těžebny. Podmínkou je realizace navržené modernizace technologické linky včetně důsledného
zakrytování všech technologických celků a provozování všech protiprašných opatření včetně
podle schváleného provozního řádu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Protiprašná
opatření nebudou spočívat pouze v nově instalovaném skrápění všech potenciálně prašných
míst na technologické lince, ale i v důsledném omezování resuspendované prašnosti úklidem a
zkrápěním komunikací a manipulačních plocha, v čištění kol automobilů a zaplachtování
prašných frakcí kameniva během přepravy Příspěvky budoucí těžby nebudou mít významný
vliv na kvalitu ovzduší v okolních obcích.
Vliv na kvalitu ovzduší je na základě výše uvedeného hodnocen jako nevýznamný.
Změna mikroklimatu
Při realizaci záměru dojde k odlesnění plochy cca 7,5 ha. Bude tak vytvořena plocha bez
vegetačního krytu, který zajišťuje vyšší tepelnou stálost území. Zřejmě tedy dojde k větším
lokálním změnám mikroklimatu na ploše vlastního DP. Tento vliv se omezí pouze na aktivní
plochy (lom, zázemí, deponie), které jsou převážně obklopeny lesním porostem. Vliv v těchto
porostech během několika metrů až nižších desítek metrů vymizí. Vzhledem k celkové ploše
lomu a podílu na ploše okolních lesních porostů a zemědělských pozemků je tento vliv
hodnocen jako nevýznamný, omezí se pouze na samotnou plochu aktivní části DP.
Vliv odlesnění ložiska bude zčásti vykompenzován sanací a rekultivací ložiska a zejména
deponie, kde se předpokládá lesnická rekultivace v prostoru deponie a postupná sukcese
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doplněná výsadbou dřevin v ostatních plochách. vlastní plochu lomu, mikroklima v okolních
lesních porostech nebude významně změněno.
Vliv nedosáhne k žádné stavbě ani území využívaném pro pobyt lidí.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
Vliv na klima
Politika ochrany klimatu v České republice (2017) nahrazuje Národní program na
zmírnění dopadů změny klimatu v ČR z roku 2004. Definuje hlavní cíle a opatření v oblasti
ochrany klimatu na národní úrovni tak, aby zajišťovala splnění cílů snižování emisí
skleníkových plynů v návaznosti na povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová
úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající
z legislativy Evropské unie). Tato strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030, s výhledem
do roku 2050, by tak měla přispět k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízko-emisní
hospodářství ČR.
Politika ochrany klimatu v České republice se zaměřuje na období 2017 až 2030 s
výhledem do roku 2050. Její plnění bude vyhodnoceno do konce roku 2021 a aktualizace
Politiky ochrany klimatu v ČR je v návaznosti na přezkum závazků v rámci Pařížské dohody
naplánována do konce roku 2023.
Z citovaného dokumentu vyplývá, že ekonomika Evropské unie (HDP) vzrostla mezi lety
1990 a 2014 o 46 %, zatímco emisní náročnost (množství emisí na jednotku HDP) klesla téměř
o polovinu. Toto oddělení ekonomického růstu od růstu emisí proběhlo ve všech členských
státech. Energetická náročnost průmyslu klesla v EU mezi lety 2001 a 2011 o téměř 19 %.
Průmyslové procesy jsou po využívání energie a zemědělství třetím největším zdrojem emisí
skleníkových plynů, na celkových emisích Unie se podílejí zhruba sedmi procenty.23 Podle
Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství EU do roku 2050 by emise
v tomto sektoru postupně měly klesnout až o 80 % do poloviny tohoto století.
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR z roku 2010 uvádí jako slabé stránky českého
průmyslu zejména vysoký podíl energeticky náročných výrob, závislost na dovozu surovin,
zranitelnost vzhledem k cenám ropy, rostoucí globální konkurenci (nové trhy) a také pomalou
transformaci tradiční odvětvové struktury. Energetická náročnost výroby přepočtená na
stejnou strukturu průmyslového sektoru je asi o 10 % vyšší než průměr starých členských států
EU. Podíl průmyslu (včetně energetiky) v ČR je přibližně 30 % na hrubé přidané hodnotě a
ČR tak patří mezi nejprůmyslovější členské státy EU. Velký podíl v ČR připadá na těžký
průmysl jako např. hutnictví nebo strojírenství. Tento fakt umocňuje poloha země v Evropě,
která činí z ČR tranzitní zemi.
Část průmyslových emisí pochází z průmyslových procesů (oxidace, kalcinace, výroba
vodíku apod.), které jsou dány podstatou výrobních procesů a závisí pouze na objemu výroby.
Druhá část přímých průmyslových emisí pochází ze závodní energetiky, tj. výroby elektřiny a
technologické páry využívaných ve výrobních procesech. Existuje významný prostor pro
snižování spotřeby tepla a elektřiny ve výrobních technologiích například pomocí rekuperace
tepla, zavedením kombinované výroby elektřiny, tepla a chladu (trigenerace), řízení otáček
průmyslových motorů, modernizací elektromechanických zařízení apod. Opatření v sektoru
průmyslové výroby by tedy měla přispět ke stabilizaci přímých emisí skleníkových plynů z
průmyslových procesů a ke snížení nepřímých emisí ze spotřeby elektřiny a tepla.
Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství EU do roku 2050
stanovil postupné, nákladově‐efektivní kroky k celkovému snížení emisí o 80 % do poloviny
století ve srovnání s rokem 1990. Emise v sektoru průmyslu by měly poklesnout až o 80 %.
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Plán předpokládá využití stále čistějších a efektivnějších technologií a po roce 2035 také
aplikaci technologie zachytávání a ukládání uhlíku (CCS) v těch oblastech průmyslu (např.
výroba oceli a cementu), kde nebude možné emise snížit jiným způsobem. Velký pokles má
rovněž nastat u emisí jiných skleníkových plynů než CO2 (zejména N2O pro průmyslovou
chemickou výrobu, metan CH4 a fluorované uhlovodíky HFC/PFC), které zahrnuje systém EU
ETS (evropský systému obchodování s emisemi skleníkových plynů).
Politika ochrany klimatu v České republice uvádí, že většina politik a opatření, které se
týkají sektoru průmyslu, je zahrnuta v kapitole průřezová opatření, některá v kapitolách
energetika a konečná spotřeba energie (především se jedná o opatření 1A, 2A, 3A, 4A, 1D a
2D):
1A) Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně)
Návrh na zdanění emisí v sektorech mimo EU ETS je na úrovni EU i ČR diskutován řadu
let. Přitom právě tento nástroj může být klíčový pro naplnění cílů v oblasti ochrany klimatu a
ovzduší u lokálních stacionárních i mobilních zdrojů. Dalším přínosem může být vyčlenění
některých malých subjektů z EU ETS a snížení administrativních nákladů těchto subjektů, za
podmínky uplatnění alternativního nástroje regulace. Návrh je rovněž v souladu s cílem SEK
směřujícím k narovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných
zdrojů tepla. Vládou přijatý NPSE hovoří o úkolu připravit návrh příslušné legislativní úpravy.
Konkrétně opatření BA3 NPSE ukládá, že do konce roku 2016 má být připravena analýza
k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních daní v
ČR. Vláda k této analýze přijala 9. ledna 2017 usnesení, ve kterém ukládá předložit
aktualizovanou a doplněnou analýzu do 31. prosince 2018.
- Gesce a spolugesce: MF, MŽP a MPO
- Termín: analýza do 31. 12. 2018
- Finanční požadavky: Ne
2A) Efektivní implementace EU ETS po roce 2020
Aktuálně projednávaná revize směrnice 2009/29/EC představuje klíčový proces, který
nastaví fungování systému EU ETS po roce 2020 s ohledem na cíle, které vyplývají z rámce
pro klima a energetiku do roku 2030. ČR ve vyjednáváních na úrovni EU postupuje podle
vládou schválené rámcové pozice k této problematice. Pravidla fungování EU ETS po 2020
budou následně transponována do české legislativy novelou zákona č. 383/2012 Sb. o
podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
- Gesce: MŽP
- Termín: do 31. 12. 2020 (transpozice)
- Finanční požadavky: Ne
3A) Investiční priority související s EU ETS po 2020
V rámci EU ETS po roce 2020 budou existovat Modernizační fond a Inovační fond, které
budou členským státům nabízet prostředky pro modernizaci energetiky a na podporu
inovativních projektů v energetice a průmyslu. Úkolem pro ČR je maximalizovat využití
prostředků z těchto fondů a souběžně zpracovat plán pro efektivní využití výnosů z aukcí
emisních povolenek ve čtvrtém obchodovacím období (2021‐2030), kdy by i nadále 100 %
těchto prostředků mělo být směřováno do oblastí souvisejících s klimatickou a energetickou
politikou s ohledem na pozitivní příspěvek k rozvoji ekonomiky a tvorbě pracovních míst. Nad
rámec výše uvedeného je pak třeba analyzovat i možné využití schématu pro modernizaci
energetiky s ohledem na využití bezplatné alokace pro výrobu elektřiny (derogace).
- Gesce a spolugesce: MŽP a ostatní resorty v rámci MPS ‐ klima
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Termín: do 31. 12. 2018 (analýza)
Finanční požadavky: Ne

4A) Kompenzační schéma nepřímých nákladů EU ETS
Jedním z témat v rámci probíhající revize EU ETS po 2020 je i způsob kompenzace
nepřímých nákladů EU ETS, ke kterému je doposud přistupováno členskými státy různým
způsobem. ČR by s ohledem na výsledek jednání o revizi směrnice měla analyzovat, zda je
vhodné nastavit obdobné schéma i v ČR a pokud ano, jaké by bylo jeho optimální nastavení.
- Gesce a spolugesce: MŽP a MPO
- Termín: do 31. 12. 2019 (analýza)
- Finanční požadavky: v případě zavedení kompenzace ano (bude upřesněno
analýzou)
1D) Podpora prioritní realizace opatření ke snížení energetické náročnosti v sektoru
energetiky a průmyslu. Opatření bude realizováno prostřednictvím poskytování finanční
podpory z OPŽP 2014‐2020 a OPPIK s cílem maximalizovat příspěvek k cíli ČR v oblasti
energetických úspor do roku 2020. Opatření je komplementární k BA1 (CA1) NPSE.
- Gesce a spolugesce: MŽP a MPO
- Termín: průběžně v rámci implementace příslušných OP
- Finanční požadavky: Ano (OPŽP, OPPIK)
2D) Podpora realizace opatření ke snížení spotřeby energie, zvýšení energetické účinnosti
a využití nízkoemisních a obnovitelných zdrojů energie. Opatření bude realizováno,
prostřednictvím prioritní osy 5 OPŽP 2014 – 2020, prioritní osy 3 OP PIK, prioritních os 1 a 2
IROP, a Programu Nová zelená úsporám, PANEL 2013+, příp. prostřednictvím dalších státních
programů na podporu úspor energie a využití OZE s cílem maximalizovat příspěvek k cíli ČR
v oblasti energetických úspor do roku 2020.
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov,
realizace technologií na využití odpadního tepla a nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla,
včetně využití možnosti podpory instalace solárních termických a fotovoltaických systémů. K
realizaci těchto opatření zvýšit využití inovativních finančních nástrojů. Opatření je
komplementární k BA3 NPSE.
- Gesce a spolugesce: MŽP, MPO a MMR
- Termín: průběžně v rámci implementace příslušných
- Finanční požadavky: Ano (relevantní programy)
Z výše uvedeného je zřejmé, že opatření č. 1A, 2A 3A a 4A jsou čistě ekonomická a po
jejich implementaci se budou týkat i oznamovatele, ovšem pouze dílčím způsobem ve změněné
struktuře nákladů na energie. V principu mohou znamenat i zvýšení cen produkce
v kamenolomu.
Opatření 1D a 2D jsou ve smyslu potřeby snižování energetické náročnosti relevantní,
nicméně lze konstatovat, že v případě v současnosti modernizované technologie úpravy
suroviny již nebude prostor pro snižování energetické náročnosti příliš významný.
Realizace záměru nepředstavuje nový zdroj skleníkových plynů, spíše pouze doplňuje,
nahrazuje nebo optimalizuje jejich stávající produkci. Záměr je plně závislý na existující
poptávce kameniva pouze jako zdroj (dodavatel) vstupní suroviny pro další výrobu. Může
proto vyrábět a produkovat skleníkové plyny pro uspokojení poptávky po surovině pouze
přibližně stejně, kolik by pro stejný účel vyrobil a produkoval obdobný záměr. Tvorba
přebytků je v daném případě ekonomicky a existenčně neudržitelná.
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Z hlediska dopravních prostředků a těžebních mechanismů nebyla dosud vyvinuta
použitelná náhrada nákladních vozidel a mechanizace s význnamě nižší produkcí CO2,
předpokládá se však průběžná obnova používaných strojů směrem ke strojům s vysokou
účinností, a tedy nízkou spotřebou paliva a produkce CO2. Tento proces je samozřejmě i
v ekonomickém zájmu oznamovatele.
I přes skutečnost, že v ČR je stále vysoký podíl výroby elektrické energie z uhlí, lze
konstatovat, že elektrický pohon je z hlediska vlivu na klima výhodnější, zejména pokud
započteme do celkové produkce CO2 i související procesy. Technologická linka poháněná
dieselagregátem totiž vyžaduje dále hydromotory pro pohon jednotlivých strojů, kde dochází
k tepelným a třecím ztrátám a z hlediska výroby, provozu, dopravy nafty, nutnosti údržby a
omezené životnosti zanechává celkovou uhlíkovou stopu vyšší. Při postupném nutném
přechodu na výrobu energie s menší produkcí CO2 v ČR bude mít elektrický pohon čím dál
nižší vliv na změny klimatu.
Pro těžbu bude zabráno cca 7,22 ha lesního porostu, tedy oblasti důležité z hlediska
snižování obsahu CO2 v atmosféře. Z toho 2,93 ha bude zabráno dočasně a bude zde po
dokončení vnější výsypky obnoven lesní porost. Zbývající část území bude do budoucna
ponechána přírodním procesům a lze předpokládat, že i zde dojde postupně k zarůstání
dřevinami. Jedná se tedy o vliv částečně vratný. Plošný zábor lesa lze označit z hlediska vlivu
na klima a obecně vysoké lesnatosti ČR jako nevýznamný.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
Přizpůsobení (adaptace) změnám klimatu
V rámci návrhu a hodnocení adaptace záměru změnám klimatu lze vycházet z dokumentu
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který je implementačním dokumentem
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Akční plán je strukturován
podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových přesahů
jednotlivých projevů změny klimatu a potřeby meziresortní spolupráce při předcházení či
řešení jejích negativních dopadů: dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování
teplot, extrémní meteorologické jevy (vydatné srážky, extrémně vysoké teploty vč. vlny veder,
extrémní vítr a přírodní požáry. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
charakterizuje vliv změny klimatu na tyto vybrané oblasti hospodářství a životního prostředí
(sektory):
• Lesní hospodářství – v důsledku klimatických změn předpokládáno zhoršování
zdravotního stavu a stability zejména pasečně obhospodařovaných, převážně smrkových
monokulturních lesů v nižších a středních polohách, s důsledkem aktivizace patogenních
škůdců, živelných kalamit včetně ohrožení suchem, apod.
Mitigační a adaptační opatření záměru: Hydrické varianty kumulaci a zadržení vody v
místě, s možným výparem, lesnické varianty přesunutí části lesních ploch do nižší úrovně
okolního terénu s vyšším zvodněním a zastíněním, volba vhodných druhů dřevin. Podpora
navazujících lesních ploch výsadbami.
• Zemědělství – nerelevantní oblast. Záměr neřeší způsoby zemědělského hospodaření.
• Vodní režim v krajině a vodní hospodářství – S rostoucí teplotou vzduchu je
předpokládán vyšší výpar vody z povodí, částečně kompenzován mírným nárůstem ročního
srážkového úhrnu (do 10 % k výhledovému období 2070 – 2099), spíše však v zimním
období, v letním období naopak možný pokles srážek. Při nedostatku vody útlum
evapotranspirace s efektem ochlazování, nebezpečí výskytu horkých vln, sucha a vzniku
lesních požárů. Snížení dotace podzemních vod a k poklesu průtoků zejména v málo
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vodných obdobích na přechodu léta a podzimu, dopad na vydatnost dostupných vodních
zdrojů, kvalitativní ovlivnění vod při nízkých průtocích i při extrémních srážkách, porušení
funkce vodohospodářské infrastruktury a rostoucí požadavky na vodní zdroje, apod.
Extrémní srážkové události jsou přímo spojeny s procesy eroze půdy a transportem
jemných sedimentů společně s rezidui hnojiv (především dusičnanů) a dalšími
nepříznivými látkami z povodněmi dotčené zemědělské činnosti (např. pesticidy),
průmyslové výroby (toxické kovy) a komunální sféry (mikrobiální znečištění).
Adaptační opatření záměru: Hydrické varianty kumulace a zadržení srážkové vody v místě,
s možným výparem, lesnické varianty přesunutí části lesních ploch do nižší úrovně
okolního terénu s vyšším zvodněním a zastíněním. Možnost využití těžební jámy jako
požární nádrže, rovněž k zadržení přívalových dešťů i extrémních průtoků v potoce, ve
smyslu adaptačních opatření 3.3.3.15 Hydrické využití důlních děl a lomů (Likvidace a
rekultivace důlních děl a lomů nabízí příležitosti k zadržování vody v krajině a vytváření
zdrojů vod pro vodárenské účely nebo využití v obdobích dlouhodobého sucha. Tam, kde
vlastnosti horninového masívu umožní zaplnění těchto území vodami v potřebné kvalitě,
mohou vzniknout zdroje vody nebo přírodní prvky stabilizující okolní krajinu).
• Urbanizovaná krajina – nerelevantní oblast. Zájmové území není a nebude urbanizované
• Biodiverzita a ekosystémové služby – S růstem průměrné globální teploty o více než
2 ºC odhadováno zvýšení rizika vyhynutí u přibližně 20 – 30 % druhů rostlin a živočichů,
citlivé zejména migrující druhy organismů, úbytek zejména vzácných druhů se
specifickými nároky. Posuny vegetačních pásem a změny v kvalitě a rozšíření jednotlivých
biotopů ovlivní produktivitu ekosystémů, zejména ekosystémy pro ukládání uhlíku. Změny
využití území mohou dále ovlivňovat odrazivost zemského povrchu a přispět k regionálním
klimatickým změnám (mikroklima). Dále změna klimatu povede ke zvýšení rizik
přírodních katastrof, jako jsou například povodně, sucha a biologické invaze, apod.
Adaptační opatření záměru: Záměr nelikviduje biotopy s vysokou biodiverzitou, částečně
však budou dotčeny přírodní biotopy. V období po sanaci a rekultivaci naopak vznikne
pestřejší biotop než současné převážně nepřírodní biotopy. Takto jsou koncipovány i
navržené zásady sanace a rekultivace.
• Zdraví a hygiena – nerelevantní oblast. Rizika v této oblasti jsou spatřována v šíření
chorob a rizicích zranění zapříčiněných extrémními meteorologickými jevy.
• Cestovní ruch – nerelevantní oblast.
• Doprava – v důsledku klimatických změn předpokládány častější a intenzivní srážkové
úhrny s důsledkem snížené viditelnosti, příp. náhlé ledovky a sněhové úhrny zvyšující
nehodovost a nefunkčnost infrastruktury, zhoršení sjízdnosti či nesjízdnosti až zatarasení a
poškození vozovek, nízké hladiny ohrožující vodní dopravu. Zvýšená spotřeba energií při
provozu dopravních prostředků, apod.
Adaptační opatření záměru: Účelové komunikace v lomu musí být udržovány
oznamovatelem ve sjízdném stavu. Komunikace nebudou využívány jako veřejné. Stav
ostatních veřejných komunikací není v kompetenci oznamovatele.
• Průmysl a energetika – předpokládán vliv změny klimatu na distribuční soustavy a
přenosovou soustavu, např. zvýšená poptávka po chlazení s rizikem přetížením až rozpadu
sítě, výpadky při extrémních jevech typu vichřic, povodní a extrémů teplot, při
dlouhodobých mrazech poruchy vedení a výroby energie, při nedostatku vody snížení
výroby vodních elektráren, apod.
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Adaptační opatření záměru: Případný negativní vliv může postihnout samotný záměr ve
smyslu nutnosti přerušení těžby v důsledku výpadku el. energie nebo nepříznivých
klimatických jevů (vichřice). Adaptace může spočívat ve vhodném předzásobení
upravenou surovinou.
• Mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí – předpoklad vzrůstu
četnosti a intenzit extrémních meteorologických jevů a dlouhodobého sucha, povodní
velkého rozsahu, sesuvů půdy a rozsáhlých lesních požárů včetně ohrožení energetické
soustavy vyplývající z těchto jevů. V zájmu zmírnění nebo zabránění ohrožení lidského
života, zdraví, životního prostředí a velkým škodám na majetku.
Adaptační opatření záměru: Možnost využití těžké techniky k odklízení následků, možnost
využití těžební jámy jako požární nádrže, rovněž k zadržení přívalových dešťů.
Souhrnně lze konstatovat, že záměr nezpůsobí významné posilování projevů změny
klimatu v daném území. Důlní vody hromadící se v lomu v současnosti volně zasakují do
podloží nebo se vypařují a není zapotřebí jejich řízené vypouštění. V případě, že by z důvodu
vyšší extremity srážek toto bylo zapotřebí, je to možné řešit standardně vybudováním retenční
jímky v lomu, shromažďováním těchto vod, čištěním (např. sedimentací) a řízeným čerpáním
do vodoteče Chotýšanka. Součástí realizace záměru je i využívání srážkových vod pro
protiprašná opatření.
Záměr vybudování vnější výsypky byl umístěn mimo záplavové území po dohodě se
správcem toku Chotýšanka.
S hydrickou variantou řešení sanace a rekultivace se v současnosti nepočítá. Možná by
byla až po dalším zahloubení lomu, což není součástí posuzovaného záměru.
Mírně vyšší náchylnost k projevům změny klimatu budou mít nové porostní okraje
okolních lesů, které vzniknou po rozšíření plochy těžby. Tento vliv a příslušná Mitigační
opatření jsou dále řešeny v kapitole vliv na lesní porosty.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.

3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci
Hluková studie (Bubák, Moravec 2020, příloha č. 1) hodnotí vliv těžby v DP Mladovice
a souvisejících činností na akustickou situaci. Zdroje hluku a popis variant výpočtu jsou
uvedeny v kapitole B.III.4. Vzhledem k definici hygienických limitů pro hluk dle NV č.
272/2011 Sb., je nezbytné samostatně hodnotit hluk z dopravy na veřejných komunikacích,
hluk z provozu a hluk z trhacích prací.
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
Výpočet hluku z dopravy byl proveden v souladu s Metodickými pokyny pro výpočet
hladin hluku z dopravy. V akustické studii je hodnocen vliv na akustickou situaci v okolí
veřejných komunikací využívaných nákladními automobily k expedici výrobků.
Model nahrazuje skutečný průběh hodnocené komunikace liniovým zdrojem hluku s
akustickými parametry stanovenými z intenzity dopravy a obytnou zástavbou – tzn. překážkami
s původními půdorysy. Výšky obytných domů a dalších bariér byly zjištěny terénním
průzkumem.
Expedující nákladní vozy se na veřejných komunikacích stávají součástí běžné dopravy a
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a
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dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických vztahů
ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo zodpovědný pouze za
hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po jeho komunikacích
(účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.). I přes tento fakt akustická studie hladiny
hluku z dopravy hodnotí. Pro posouzení všech vlivů spojených s realizací záměru je to
nezbytné. Legislativní souvislosti spojené s problematikou hluku z dopravy na veřejných
komunikacích je třeba vzít do úvahy až při interpretaci výsledků akustických výpočtů.
Pro možnost objektivního vyhodnocení hluku z dopravy byl proveden výpočet s
přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy.
Hluk z dopravy obecně závisí na intenzitě, skladbě, rychlosti, a plynulosti dopravy, dále
na podélném sklonu nivelety, druhu a stavu vozovky, okolní zástavbě, konfiguraci terénu,
stínění a odrazech zvuku. Stav akustické situace byl v hodnoceném území kvantifikován
pomocí výpočetního produktu Predictor-LimA typ 7810 A, verze 11.1 (Softnoise GmbH) dle
výpočetní metody NMPB-Routes-96. Výsledky uvádí následující tabulka a grafická vyobrazení
průběhu hlukových pásem. Dle platné legislativy se hluk z dopravy hodnotí za celou denní dobu
tj. 16 hodin a noční dobu, tj. 8 hodin.
Výpočet hluku z dopravy byl proveden pro jednotlivé dopravní směry v referenčních
bodech v obcích nejblíže na jednotlivé hodnocené trase. Jedná se o fasády rodinných domů
(objektů k bydlení) č. p. 15, 79, 8, 84, 136, 131 a 119 v Postupicích, č. p. 8, 2 a 31
v Mladovicích. Referenční body jsou umístěny 2 metry před fasády objektů přilehlé ke
komunikaci ve výšce 3 m.
Hodnocení je provedeno formou srovnání referenční varianty nulové (průměrná výše
expedice z posledních let) a projektové varianty (maximální výše expedice dosažená
v minulosti i předpokládaná do budoucna). Vstupní intenzity dopravy pro jednotlivé varianty
jsou uvedeny v kapitole B.III.7. Jako výpočtový rok byl zvolen rok 2021.
Záměr není a do budoucna nebude v noční době provozován a proto nedojde ke změně
hladiny hluku z dopravy v noční době. Výpočet hluku pro noční dobu je proveden z důvodu
posouzení vlivu na veřejné zdraví, kde se při hodnocení hluku musí uvažovat i noční doba.
Tabulka č. 31: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech, hluk z dopravy

Č. bodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Referenční bod
Popis referenčního
výpočtového bodu
Postupice č. p. 15
Postupice č. p. 79
Postupice č. p. 8
Postupice č. p. 84
Postupice č. p. 136
Postupice č. p. 131
Postupice č. p. 119
Mladovice č. p. 8
Mladovice č. p. 2
Mladovice č. p. 31

Varianta
VO

VP

LAeq,16h [dB]
59,6
60,1
61,6
62,1
60,1
60,5
62,2
62,6
61,2
61,5
63,1
63,3
56,6
57,2
59,1
59,4
58,3
58,6
59,6
59,8

NOC
LAeq,8h [dB]
52,0
54,0
52,7
55,0
54,3
56,2
49,5
52,3
51,5
52,7

Numerické výsledky výpočtu hluku jsou uvedeny v tabulce výše, grafické znázornění
hlukových pásem obsahuje akustická studie.
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Z posouzení vyplývá, že více zatížený je úsek směrem na Postupice a dále na Chotýšany
nebo Benešov, kam směřuje 70 % expedujících nákladních vozů. Výpočtem zjištěné hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku nabývají v referenčních výpočtových bodech v tomto
směru hodnot 56,6 – 63,1 dB v závislosti na poloze objektu a úseku komunikace. V opačném
směru na obec Mladovice jsou vypočtené hodnoty 58,3 – 59,6 dB. Tyto hodnoty ve variantě V0
odpovídají průměrnému odbytu kameniva v posledních letech
Při zvýšeném odbytu kameniva (250 000 t ročně, maximální množství, dle současného i
výhledového provozu) byla výpočtem zjištěná ekvivalentní hladina akustického tlaku v
referenčních bodech v intervalu 57,2 - 63,3 dB ve směru na Postupice. Hluková imise je vyšší
o 0,3 - 0,5 dB. Nižší hodnota je vypočtena u referenčních bodů v okolí Benešovské, kde je
celková intenzita dopravy vyšší než na Votické. Ve směru na Mladovice jsou vypočtené
hodnoty vyšší o 0,2 - 0,3 dB a dosahují 58,6 - 59,8.
Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin hluku z dopravy splňují hygienický limit po
korekci na starou hlukovou zátěž u všech sledovaných úseků veřejných komunikací,
oprávněnost použití tohoto limitu byla prokázána v hlukové studii.
Maximální uvažovaný objem expedice (250 000 t) byl v minulosti již dosažen, nicméně
ne v každém roce provozu. Proto byl posouzen stav průměrné roční výše expedice z minulých
let (165 000), i stav maximální. Výpočet byl proveden, aby byly posouzeny i případné výkyvy
v expedici při sezónní zvýšené poptávce a odbytu kameniva. Rozdíl v hladině hluku z dopravy
na veřejných komunikacích mezi těmito dvěma stavy činí 0,2 – 0,5 dB, přičemž dle § 20 odst.
5 NV č. 272/2011 Sb. platí, že při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných
venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních
prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v
intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Lze tedy konstatovat, že ani rozdíl mezi průměrnou a maximální
výší expedice nemá prakticky žádný vliv na změnu celkové akustickou situaci v okolí těchto
komunikací.
Hluk z dopravy byl posouzen u obytné zástavby na nejbližších úsecích veřejných
komunikací, kde lze očekávat největší vliv. Se vzrůstající vzdáleností od provozovny se proud
expedujících nákladních vozů rozpadá do dalších směrů ke koncovým odběratelům a vliv na
akustickou situaci se snižuje.
Na základě výše uvedeného je vliv hluku z dopravy hodnocen jako nevýznamný.
Hluk z provozu lomu
Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru byl v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního produktu Predictor-LimA typ 7810 A, verze 11.1 (Softnoise
GmbH) v souladu s normou ČSN ISO 9613 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním
prostoru. Výpočet hluku z provozu spočívá ve výpočtu kumulace hluku z jednotlivých zdrojů a
výpočtu útlumu pro všechny výpočtové body. Zdroje hluku jsou uvedeny v kapitole B.III.4.
Akustické posouzení je provedeno vzhledem k nejbližším chráněným venkovním
prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb.
Nejbližší obytnou zástavbou (cca 380 - 430 m) jsou samostatně stojící rodinné domy na
severovýchodním a východním okraji obce Mladovice. Na hranici chráněného venkovního
prostoru staveb byly umístěny referenční výpočtové body (západní a jižní fasáda směrem k
provozovně). Jedná se o objekty k bydlení č. p. 9, 26, 33 a 1.
Dále byl referenční výpočtový bod umístěn na rodinný dům č. p. 62 v obci Nová Ves
místní části Leč cca 1000 m severozápadním směrem od kamenolomu a na zemědělskou
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usedlost č. p. 103 ležící cca 570 m severovýchodním směrem. Objekt stojící na samotě spadá
pod obec Postupice.
Referenční body jsou umístěny na hranici chráněného venkovního prostoru staveb 2 m
před fasády přilehlé ke zdroji hluku ve výšce obytných místností.
Hluk z provozu byl hodnocen ve dvou výpočtových modelech. V prvním Výpočtovém
modelu M1 je simulována těžební činnost v hranicích platného POPD. Těžební mechanizace
(rypadlo, NA a vrtná souprava) je umístěna na vrchní etáži. Na západní hranici plánované
plochy rozšíření probíhají skrývkové práce. Zdroje hluku (rypadlo, buldozer, NA) jsou
umístěny na povrchu terénu. V plném provozu je technologická linka při úpravě suroviny. U
technologické linky je v provozu v rámci expedice kolový nakladač a expedující nákladní vozy.
V druhém výpočtovém modelu M2 je simulována těžební činnost již v ploše plánovaného
rozšíření. Těžební mechanizace (rypadlo, NA a vrtná souprava) je umístěna na vrchní etáži.
Dále je v modelu simulována činnost při úpravě nové vnější výsypky. Zdroje hluku (rypadlo,
buldozer, NA) jsou umístěny na vrchním platu výsypky. V plném provozu je technologická
linka při úpravě suroviny. U technologické linky je v provozu v rámci expedice kolový nakladač
a expedující nákladní vozy.
Postavení těžebních strojů (poloha, umístění na povrchu terénu) je nejméně příznivé
vzhledem k chráněným objektům (ref. výpočtové body). Provoz všech zdrojů je v souběhu.
Výpočet tedy simuluje z hlediska hlukové zátěže nejhorší stav. Provoz zdrojů není časově
korigován, tzn., že je ve výpočtu uvažován souvislý běh všech zdrojů po celou pracovní dobu,
což je v reálné situaci také málo pravděpodobné.
Hlukové imise jsou po vypočtení vyjádřeny numerickými hodnotami pomocí
ekvivalentních hladin akustického tlaku v zadaných referenčních bodech (viz následující
tabulka) a graficky, plošným rozložením hlukových pásem (viz vyobrazení v hlukové studii).
Tabulka č. 32: Hodnoty hluku v referenčních bodech

Referenční bod
Mladovice č. p. 9
Mladovice č. p. 26
Mladovice č. p. 33
Mladovice č. p. 1
Nová Ves (Leč) č. p. 62
Postupice č. p. 103

Hygienický
limit
LAeq,8h [dB]

50,0

Vypočtená hladina hluku
LAeq,8h [dB]
Model 1
44,7
44,4
44,9
39,7
38,4
42,0

Model 2
44,1
43,9
44,4
38,6
38,4
36,5

Z vypočtených výsledků je zřejmé, že hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB bude při
běžném provozu v lomu Mladovice dodržen všude v chráněném venkovním prostoru a v
chráněném venkovním prostoru staveb i po rozšíření těžební činnosti na zájmových plochách.
Vypočtené hodnoty reprezentují nepříznivou situaci a jsou tak spíše teoretické. Je třeba
uvážit následující podmínky výpočtu: Výpočet byl proveden ve dvou modelech s ohledem na
polohu užité mechanizace a referenčních výpočtových bodů tak, aby postihl nejhorší možnou
akustickou situaci na ložisku v daném pracovním postupu, tzn., že byl hodnocen souběh všech
činností, i když v reálné situaci půjde řádově vždy o několik dnů v období skrývek.
Mechanizace je v modelech umístěna na povrchu u skrývkové činnosti a na vrchní etáži při
těžbě, v modelu je na vrchní těžební etáži zohledněno také vrtání před clonovým odstřelem
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(nasazení v řádu dní v každém měsíci). Nebyl korigován provozní čas žádného ze zdrojů, tzn.,
že byl výpočet proveden pro souběh provozu všech zdrojů, což může v reálné situaci nastat
spíše výjimečně. Rozšíření těžby bude realizováno dobýváním a postupem těžebních etáží ze
stávajícího lomu. Lomové stěny budou tedy po celou dobu dobývání ložiska omezovat volné
šíření hluku do okolí.
S ohledem na delší časový rozsah těžby na ložisku, lze očekávat, že v budoucnu vzhledem
ke zvyšujícím se nárokům na ochranu životního prostředí a na emisní charakteristiky
jednotlivých zdrojů (snižování emisí), dojde při případné obměně strojového a vozového parku
ke snížení hlukové zátěže.
Vliv hluku z provozu lomu je hodnocen jako nevýznamný.
Hluk z trhacích prací
Posouzení vlivu vysokoenergetického impulsního hluku při trhacích pracích bylo
provedeno metodou analogie za pomocí měření hluku na jiných lokalitách
Na základě přepočtu hodnot hluku naměřených při clonovém odstřelu je možno
konstatovat, že při uvažovaném jednom clonovém odstřelu denně bude hladina akustického
tlaku C pro vysokoenergetický impulsní hluk ve všech okolních chráněných venkovních
prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb výrazně pod hygienickým limitem dle
NV č. 272/2011 Sb. Přesnou hodnotu u nejbližší obytné zástavby však lze pro velkou
variabilitu vstupních údajů obtížně určit (velikost, umístění clonového odstřelu). Odhadovány
jsou hodnoty LCeq,8h mezi 39,1 – 74,9 dB, jedná se však o horní hranici odhadu. Hygienický
limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C je LCeq,8h = 83 dB. Pro hluk z clonových
odstřelů nemá význam modelování hlukové imise v okolí lomu. Právě pro velkou variabilitu
by jakékoliv detailní grafické vyjádření ztrácelo smysl.
Vliv hluku z trhacích prací je hodnocen jako nevýznamný.
Vliv hluku je souhrnně hodnocen jako nevýznamný. Nedojde k významné změně
akustické situace ani při uvažovaném plošném rozšíření lomu ani při maximálním množství
těžby a expedice, které bylo nově stanoveno na na hodnotu 250 000 t ročně. Hygienické limity
hluku budou dodrženy.
Vlivy vibrací
Vibrace od trhacích prací
Trhací práce velkého rozsahu pro primární rozpojování hornin mají seismické účinky,
jsou tedy zdrojem vibrací, které se horninovým prostředím šíří do okolí. Sekundární
rozpojování rubaniny pomocí trhacích prací se neprovádí a dále provádět nebude.
Realizací záměru nedojde k žádné technologické změně při provádění trhacích prací,
které jsou v DP Mladovice povoleny rozhodnutím Obvodního báňského úřadu. Podrobnější
popis provádění TPVR je uveden v kapitole B.I.6.
Trhací práce velkého a malého rozsahu v kamenolomu Mladovice byly nově povoleny
rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského ze dne 17.4.2020, č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/7.
Prostor těžby se rozšiřuje o plochu 4,29 ha a největší vzdálenost nové hranice těžby od
současně povolené je cca 140 m. Rozšíření však není směřováno k nejbližší zástavbě (sídlo
Mladovice), ale jižním směrem, kde zástavba leží ve vzdálenosti více než 800 m (samota
Želichov). Nenavrhuje se zahloubení lomu, což je situace, kdy by mohlo dojít ke změněným
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podmínkám přenosu seismických vln do okolí. Z výše uvedeného je zřejmé, že hodnocení
vibrací může být provedeno na základě posouzení současného stavu.
K dispozici je Doklad o úředním měření seismických účinků clonového odstřelu
CO 307/2019 odpáleného dne 11. 3. 2019 v kamenolomu Mladovice (viz podrobně příloha č. 81, Žilák, 2019). Měření proběhlo u domů č.p. 48 v Mladovicích a č.p. 119 v Postupicích.
Z roku 2020 je pak k dispozici Doklad o úředním měření seismických účinků clonového
odstřelu CO 322/2019 a CO 323/2020 odpálených dne 2. 6. 2020 v kamenolomu Mladovice
(viz podrobně příloha č. 8-2, Žilák, 2020). Měření proběhlo u domů č.p. 48 v Mladovicích a
č.p. 119 v Postupicích, č.p. 89 v Popovicích, č.p. 19 v Želichově a v jímacím vodárenském
objektu v Mladovicích (objekt umístěn uvnitř dobývacího prostoru).
Z výsledků měření seismických účinků clonového odstřelu CO 307/2019 je zřejmé, že
v měřících bodech nedošlo při měřeném clonovém odstřelu k překročení hodnot uvedených
v kapitole 6 dokladu, tj. překročení kritérií stanovených na základě norem ČSN 730040 a DIN
4150. Na obou stanovištích se dokonce podařilo dodržet grafické rozhraní L 3, které dle normy
DIN 4150 vymezuje přípustné hodnoty rychlostí kmitání v závislosti na frekvenci, při nichž již
může dojít k prvým známkám škod na chatrných stavbách. Stejné hodnocení lze použít podle
ČSN 730040 „Zatížení stavebních konstrukcí technickou seismicitou a jejich odezva“, neboť
nebylo dosaženo ani limitu Aa, platného pro nejcitlivější typ staveb při nejnepříznivějším
způsobu založení. Závěrem je zhodnocen vliv seismických účinků měřeného clonového
odstřelu CO 307/2019, jako vyhovující dostupným kritériím s ohledem na stavební objekty
reprezentované měřícími stanovišti v Mladovicích i Postupicích.
Z výsledků měření seismických účinků clonových odstřelů CO 322 a CO 323 (2020) je
zřejmé, že na kamenolomu Mladovice nedošlo při měřených clonových odstřelech k překročení
hodnot uvedených v kapitole 7 této zprávy (Stanovení kriterií dle DIN 4150 a ČSN 730040).
Na všech stanovištích reprezentujících obytnou zástavbu se dokonce podařilo dodržet grafické
rozhraní L 3, které dle normy DIN 4150 vymezuje přípustné hodnoty rychlostí kmitání v
závislosti na frekvenci. Při jejich překročení může dojít k prvým známkám škod na chatrných
stavbách. Stejné hodnocení lze použít podle ČSN 730040 „Zatížení stavebních konstrukcí
technickou seismicitou a jejich odezva", neboť nebylo dosaženo ani limitu Aa, platného pro
nejcitlivější typ staveb při nejnepříznivějším způsobu založení. Na vodárenském objektu
(Mladovice) byla při výše zmiňovaných clonových odstřelech dodržena kritéria limitovaná
grafem L 2, platném pro běžné stavby typu rodinných domků dle DIN 4150, případně při
hodnocení dle ČSN 730040 limit grafu Abc.Ba, platný pro běžné stavby při nejnepříznivějším
způsobu založení. Závěrem je zhodnocen vliv seismických účinků obou měřených clonových
odstřelů CO 322 a CO 323, jako vyhovující všem dostupným kritériím s ohledem na stavební
objekty reprezentované měřícími stanovišti v Mladovicích, Popovicích, Postupicích i
Želichově.
Předpokládá se, že i nadále budou seismické účinky trhacích prací sledovány. Monitoring
byl rozšířen na objekt Želichov č.p. 19 a na jímací objekt Mladovice, tj. na objekty, u kterých
dojde realizací záměru k přiblížení těžby.
Při pokračování monitoringu a dodržení technických parametrů clonových odstřelů (tedy
zejména množství trhaviny na jeden časový stupeň dle Generelního projektu trhacích prací)
bude vliv trhacích prací v kamenolomu Mladovice i dále nevýznamný.
Vibrace z dopravy
Určitým zdrojem vibrací může být i těžká nákladní doprava, v takovém případě se účinky
vibrací mohou uplatňovat u objektů ležících v bezprostřední blízkosti komunikace.
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Zpracovatel dokumentace má k dispozici výsledky měření dynamických účinků
generovaných provozem těžkých nákladních automobilů v obci Postupice (Žilák, říjen 2019,
příloha č. 8-3). Zdrojem otřesů byla automobilová doprava, zejména nákladní automobily s
hmotností nad 3 500 kg, jejichž průjezdy kolem měřených objektů souvisely s provozem
blízkého kamenolomu. Popis vozidel a jejich hmotností je uveden v přiložené zprávě. Mimo
účinků z této dopravy byly zaznamenány i dynamické účinky průjezdu linkového autobusu a
zejména traktorů různých značek. Rozlišen je i směr jízdy – nahoru (n) jezdily vozy plné, dolů
prázdné (d).
Měřící přístroje byly po dohodě se zástupcem objednatele umístěny co nejblíže ke
komunikaci, tak, aby neznemožňovaly běžné užívání nemovitostí a naopak nezaznamenávaly
běžnou seismicitu vyvolávanou chozením atd. Jednalo se o 5 objektů (Postupice č.p. 17,
Postupice kostel sv. Martina, Postupice č.p. 15, Postupice č.p. 126 a Postupice č.p. 119). Mimo
kostela byly vždy umístěny na opěrných zdech srostlých se základy zájmových objektů, nebo
byly objektům předsazeny.
Z výsledků měření dynamických účinků automobilové dopravy, je zřejmé, že stanovená
kritéria dle ČSN 730040 nebyla na stanovištích měření dosažena. Změřené hodnoty byly velmi
malé, mnohdy na hranici citlivosti seismografů. Dále je nutno zdůraznit, že při měření byly
zjišťovány hodnoty špičkové. Pro korektní posuzování je nutno špičkové hodnoty převést na
efektivní, které tedy budou ještě nižší, nežli změřené hodnoty špičkové. Nejvyšší naměřená
špičková hodnota v jednotlivé složce rychlosti kmitání – v tomto případě vodorovná podélná
složka dosáhla 0,381 mm/s, což je vyjádřeno v efektivní hodnotě 0,267 mm/s. Při přepočtu
nejvyšší zjištěné prostorové rychlosti kmitání 0,522 mm/s na efektivní hodnotu vychází 0,365
mm/s. Obě tyto hodnoty byly vyvolány průjezdem traktoru John Deere, který vyvolal otřesy
větší než jakékoliv z nákladních vozidel vyvážejících kamenivo z lomu Mladovice a to jak
naložených, tak mířících k nakládce.
Závěrem autor zprávy konstatuje, že provedené měření prokázalo velmi malé hodnoty
seismických účinků způsobených rozvozem drceného kameniva z lomu Mladovice. Je ovšem
nutno podotknout, že komunikace, po které projížděla vozidla kolem měřených objektů byla
v dobrém stavu. Při zhoršení kvality povrchu – vytvoření výmolů je pravděpodobné zásadní
zvýšení dynamických účinků generovaných jakoukoliv dopravou, zejména pak těžkou
nákladní spojenou s provozem lomu Mladovice.
Na základě výše uvedeného je vliv vibrací z dopravy souhrnně hodnocen jako
nevýznamný.
Hodnocení je však zatíženo určitou mírou nejistoty do budoucna. Vliv by mohl být
významnější, pokud by došlo k významnému zhoršení technického stavu komunikace.
Kompenzace tohoto vlivu přesahuje nástroje procesu EIA. Komunikace je v majetku
Středočeského kraje, proto oznamovatel nemá přímý vliv na její stav. Vzhledem k tomu, že se
jedná o společnost zajišťující i opravy a údržbu komunikací, existuje předpoklad, že opravy by
po dohodě s vlastníkem mohly být oznamovatelem zajištěny. K tomu je přihlédnuto i při
hodnocení vlivu.
Vlivy na další fyzikální charakteristiky
Realizací záměru nebude produkována žádná forma škodlivého záření. Tento vliv je
hodnocen z hlediska velikosti i významnosti jako nulový.
Biologické vlivy
Na jakýchkoliv skrývkových a výklizových deponiích je obecně předpoklad rozšíření
běžných ruderálních a plevelných druhů. Dalšími plochami se zvýšeným rizikem šíření
134

DOKUEMNTACE
Pokračování těžby ložiska Mladovice

ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH

synantropních a ruderálních druhů bývají manipulační prostory s nezpevněným povrchem,
okraje cest apod.
Záměr předpokládá vybudování deponií skrývkového materiálu. Mimo prostor těžby bude
vytvořena vnější deponie sloužící i jako ochranný val. Tento val by měl být co nejdříve
zatravněn a osázen dřevinami. Zároveň bude prováděna průběžná údržba (kosení, ošetřování
a dosadby dřevin) Eliminuje se tak riziko šíření nepůvodních druhů.
Pro úpravu suroviny a deponie hotových výrobků jsou využívány manipulační plochy
a prostor vlastního lomu. Tyto plochy budou intenzivně využívané a udržované, v průběhu
těžby tedy je opět riziko ruderalizaci nevýznamné. V současnosti nedochází v lomu a jeho
okolí k nepřiměřenému výskytu nežádoucích druhů rostlin.
Dále jsou v rámci sanace a rekultivace navrženy plochy řízené sukcese. Součástí sanace
a rekultivace v těchto plochách bude i následný monitoring a průběžná likvidací náletů
nevhodných dřevin a nevhodných druhů bylin a trav.
V případě dodržování výše uvedených opatření, které jsou součástí záměru (viz kapitola
B.I.6 a návrh zásad sanace a rekultivace) je tento biologický vliv možno hodnotit jako
nevýznamný.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na podzemní a povrchové vody je popisován v příloze č. 4 (Frydrych, 2020). Tato
studie byla oproti verzi k oznámení záměru zásadním způsobem aktualizována.
Změna kvality podzemních a povrchových vod
Při hornické činnosti a činnostech souvisejících nevznikají žádné průmyslové odpadní
vody.
Důlní vody (atmosférické srážky dopadající na obnaženou část ložiska a podzemní vody
přitékající do prostoru lomu) nejsou při hornické činnosti na ložisku využívány Vznikající
důlní vody přirozeně stékají po povrchu lomových stěn a jednotlivých etážích na nejnižší etáž
lomu, kde dochází k jejich pozvolné infiltraci zpět do horninového podloží nebo k odpařování.
(Do budoucna se však předpokládá jejich větší akumulace v lomu a využití v procesu snižování
prašnosti.). Vzhledem k charakteru hornin na ložisku (pevné horniny bez přítomnosti snadno
rozpustných minerálů) nedochází při pohybu důlních vod po povrchu lomu ke změně jejich
chemizmu, takže při následné infiltraci nijak neovlivňují jakostní charakteristiky podzemních
vod v okolí ložiska. Těžená část lomu je vyspádovaná tak, že nedochází k přímému
povrchovému odtoku důlních vod do Chotýšanky. Ovlivnění jakosti povrchových vod lze tedy
také vyloučit.
V lomu se využívá povrchová voda z Chotýšanky jako technologická voda pro mlžení
na stacionární lince při drcení a třídění materiálu a případně i pro skrápění manipulačních ploch
a lomových komunikací za účelem snížení prašnosti provozu. Technologické vody nejsou před
použitím nijak chemicky upravovány ani jinak znečišťovány při jejich následném použití.
Technologická voda se vsakuje do suroviny a zvyšuje její přirozenou vlhkost, postupně se
odpařuje a její ojedinělé přebytky se vsakují do horninového podloží. V tomto případě nelze
zcela vyloučit možnost zavlečení kontaminace do prostoru lomu čerpáním již nějakým
způsobem znečištěné povrchové vody z Chotýšanky.
Nejvyšší riziko možného znečištění horninového prostředí a podzemních vod na lokalitě
představují případné havárie těžební a dopravní techniky spojené s únikem provozních náplní
a pohonných hmot. Znečištění tohoto typu je vizuálně snadno rozpoznatelné a při dodržování
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technologické kázně a zavedených pracovních postupů lze toto riziko významně
minimalizovat.
Oznamovatel má zpracovaný pro provozovnu havarijní plán (Stránský, 2019) v souladu
s ustanoveními dílu IV. vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb. v platném znění. Součástí
havarijního plánu je i plán opatření pro případ ropné havárie zpracovaný na základě §39 odst.2
- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. Rizika havárií i jejich následky
jsou minimalizovány. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.II.
Vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod je na základě výše uvedeného hodnocen
jako nevýznamný.
Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní vody
Lom je roztěžen podél nevýrazného morfologického hřbetu vystupujícího severozápadním
směrem od vrcholu Věž. Převýšení mezi hranou stěny nejvyšší etáže a bází nejnižší etáže lomu
dosahuje k 90 m. Lom svou pozicí působí jako lokální drenážní prvek pro podzemní vody a
deformuje jejich proudové pole ve svém okolí. Drenážní funkce lomu se uplatňuje hlavně v
mělkých zvětralejších partiích horninového masivu v zóně přípovrchového zvětrání a
rozpojení puklin (přibližně ve svrchních 20-30 m), které mají v porovnání s hlubšími částmi
ložiska zvýšenou propustnost. Hlubší partie masivu se vyznačují daleko menším stupněm
porušení a i výrazně nižší hydraulickou vodivostí. Díky dlouhodobé existenci lomu se v jeho
okolí udržuje víceméně ustálený režim podzemních vod.
Na ložisku je uvažováno s plošným rozšíření těžby o přibližně 4,3 ha postupem těžebního
řezu 150 m jihovýchodním směrem. Realizace záměru způsobí částečnou změnu režimu
podzemních vod především v blízkém okolí rozšíření těžby. Ve směru postupu těžby dojde k
posunu současné hranice dosahu ovlivnění hladiny podzemní vody, který bude víceméně
odpovídat vzdálenosti plánovaného postupu, tedy o výše zmíněných 150 m. V jiných částech
horninového masivu mimo směr plánovaného postupu bude vliv rozšíření těžby výrazně
menší.
V hydrogeologickém posouzení (Frydrych, 2020; příloha č. 4) je proveden výpočet
teoretického dosahu ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí postupu těžby. Za předpokladu,
že hydraulická vodivost prostředí dosahuje ve svrchní zvětralejší části masivu hodnoty
1.10-6 m/s (prostředí reprezentované přibližně etážemi 518, 503, 488 a 474 m n.m.) a v hlubších
méně porušených částech pak 5.10-7 m/s (etáže 459, 442, 427 m n.m.), lze při odhadu snížení
pro jednotlivé zóny a etáže vypočítat teoretický dosah depresního kužele. Při snížení hladiny
35 m ve svrchní zóně, respektive 70 m v hlubší méně porušené zóně horninového masivu,
výsledné dosahy depresního kužele vychází až 105 m, respektive 150 m. Výsledné hodnoty
reprezentují dosah ovlivnění ve směru největšího snížení hladiny podzemní vody, tedy v
jihovýchodním směru podél morfologického hřbetu k vrcholu Věž. V ostatních směrech bude
snížení hladiny podzemní vody díky nižší nadmořské výšce povrchu terénu a úrovně hladiny
podzemní vody menší a bude tak menší i dosah ovlivnění.
Takto stanovený dosah ovlivnění je teoretický, použitý vzorec je empirický a je používaný
pro zvodně porézního prostředí. Pro puklinové prostředí univerzální vzorec neexistuje.
Praktické zkušenosti z jiných lomů umístěných v podobném geologickém prostředí ukazují, že
takto vypočtená hodnota je nadhodnocená a skutečný dosah ovlivnění je menší než teoreticky
stanovená hodnota. Proudění podzemní vody v puklinovém prostředí, jak bylo zmíněno výše,
je obvykle konformní s terénem a je velmi ovlivněno jeho tvarem. Přítomností lomu je
ovlivněna hlavně přípovrchová zvětralá zóna. Díky relativně malé mocnosti zvětralých partií
a nízké hydraulické vodivosti horninového masivu dosahuje ovlivnění hladiny podzemní vody
do vzdálenosti několika desítek metrů od okraje lomu, v jihovýchodním předpolí lomu vlivem
136

DOKUEMNTACE
Pokračování těžby ložiska Mladovice

ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH

pozice lomu a okolní morfologie terénu se může pohybovat kolem výše uvedených 100 m.
Vzhledem k absenci výrazných poruchových zón, nízkým pozorovaných přítokům podzemní
vody v nižších etážích lomu a i menší vzdáleností postupu těžebního řezu u nižších etáží než u
etáží vyšších nelze předpokládat zásadní vliv lomu na režim podzemních vod v hlubších
partiích horninového masivu.
Z hydrogeologického hlediska plánované rozšíření lomu nepředstavuje významný zásah
do stávajících hydrogeologických poměrů na lokalitě. Ovlivnění hladiny podzemní vody je
soustředěno na nejbližší okolí lomu, v jeho dosahu se nevyskytují žádné vodní nebo na vodu
vázané ekosystémy, které by mohly být negativně ovlivněny případným snížením hladiny
podzemní vody. Důlní vody (srážkové a pozemní vody vniklé do prostoru lomu) nejsou na
lokalitě nijak využívány, takže nedochází k bilančnímu ochuzování hydrogeologické struktury.
Nejbližším vodním zdrojem je kopaná studna v západní části areálu lomu, která je
využívaná jako zdroj vody pro zásobování sociálního zařízení lomu. Tato studna leží mimo
prostor ovlivnění hladiny podzemní vody a zároveň se výškově nachází pod nejnižší úrovní
těžby, tedy v prostředí, které je zcela mimo hloubkového dosahu případného ovlivnění režimu
podzemních vod. Studna tak z hlediska své vydatnosti i kvality podzemní vody nebude
rozšířením těžby nijak ovlivněna.
Dalším vodním zdrojem, který se nachází v teoretickém dosahu možného ovlivnění
hladiny podzemní vody postupem těžby, je vodní zdroj Mladovice II. Zdroj tvoří čtyři kopané
studny S-1 až S-4 s hloubkou v rozmezí od 3,7 m do 14,45 m situované v ose údolí JV-SZ
směru při JZ okraji dobývacího prostoru. Výškově se nacházejí v rozmezí 475-480 m n.m,,
tedy v úrovni 4. etáže. Studnami jsou jímány mělké podzemní vody protékající podél osy údoly
směrem k Chotýšance, jímané množství dosahuje k 350 m3/měsíc, tj. cca 0,14 l/s. Zdrojovou
oblastí (infiltrační území) jímaných mělkých podzemních vod jsou výše položené svahy v
oblasti jižně a jihovýchodně od studní, viz následující obrázek (Frydrych, 2020).
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Obrázek č. 33: Situace vodních zdrojů a jejich infiltračního území

Do infiltračního území studní samotné plánované rozšíření těžby nezasahuje, okrajově se
s ním překrývá plocha teoretického dosahu ovlivnění hladiny podzemní vody, nicméně
předmětné studny jsou již mimo dosah tohoto ovlivnění. Celková plocha infiltračního území
studní je 30 ha, z čehož přibližně 1,5 ha (5 % celkové rozlohy) činí překryv s plochou dosahu
ovlivnění. Plocha překryvu se nachází mimo hlavní směry přítoku podzemních vody do studní.
Charakter a umístění studní, jejich pozice vzhledem k prostorovému uspořádání lomu i k
hranici dosahu teoretického ovlivnění hladiny podzemní vody dává předpoklad, že tyto jímací
objekty nebudou rozšířením těžby ovlivněny.
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V roce 2015 byl cca 70 m SV od stávajících studní realizován nový průzkumný vrt S-5 s
hloubkou 81 m. Vrtem byla zastižena puklinová zvodeň s pozitivní piezometrickou úrovní s
přetokem 0,2 l/s. Vrt je tedy situován blíže lomu než studny, takže se nachází v prostoru dosahu
teoretického ovlivnění hladiny podzemní vody. V těchto místech by postup těžby mohl
teoreticky zapříčinit pokles hladiny podzemní vody v řádech vyšších decimetrů, v případě
nepříznivých podmínek až prvních jednotek metrů. To by se projevilo odpovídajícím
zaklesnutím hladiny podzemní vody ve vrtu. Vzhledem k celkové hloubce vrtu a výšce vodního
sloupce lze i případné snížení hladiny podzemní vody v tomto vrtu v jednotkách metrů
považovat za málo významné a neohrožující případné budoucí využití průzkumného vrtu jako
dalšího zdroje zásobování pitnou vodou.
Další významnější zdroje podzemní vody se nacházejí v okolních obcích, jako např. vodní
zdroje se stanovenými ochrannými pásmy Mladovice studny, Postupice studna a Milovanice
studna (HG posouzení). U těchto zdrojů se jedná většinou o mělké studny s hloubkou kolem
10 m, které jímají podzemní vody mělkého oběhu. Vzhledem k charakteru jímacích objektů je
jejich infiltrační oblast relativně malá a prakticky zahrnuje pouze nejbližší okolní svahy. Jak
samotné jímací objekty, tak i jejich infiltrační oblasti se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od
samotného ložiska i předpokládaného dosahu ovlivnění režimu podzemních vod v okolí lomu.
Kvantitativní i kvalitativní ovlivnění těchto zdrojů rozšířením těžby na ložisku lze s jistotou
vyloučit. To samé lze konstatovat i pro domovní studny a vrty v zástavbě okolních obcí a jejich
místních částí.
K vrtu S-5, který jako jediný může být teoreticky mírně ovlivněn je třeba konstatovat, že
dle dostupných informací z obce Popovice a z MěÚ Benešov se dosud jedná o průzkumný vrt,
u kterého neproběhla kolaudace a kde není vydáno povolení k odběru podzemních vod. Až
nabytím právní moci těchto aktů ho lze považovat za využívaný zdroj podzemní vody. Vrt byl
zároveň nevhodně umístěn ve stanoveném dobývacím prostoru. Přesto lze dle výše uvedeného
posouzení možno konstatovat, že koexistence těžebních aktivit a odběru vody z tohoto zdroje
je možná. V případě, že by v důsledku těžby došlo ke znemožnění využívání zdroje vody bylo
by možno toto považovat za tzv. důlní škodu ve smyslu § 36 horního zákona a ve smyslu § 37
odst. 2) téhož zákona je organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné snížení vydatnosti
jejího zdroje nebo zhoršení její jakosti, je povinna zajistit poškozenému náhradní zdroj nebo
dodávku vody, popřípadě nahradit škodu úhradou nákladů spojených s jejím obstaráním,
jestliže je poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám, jinak o náhradě ztráty podzemní vody
platí zvláštní předpisy.
Vliv, byť hodnocený jako nevýznamný a velmi málo pravděpodobný, je tak
kompenzovatelný dle zákona.
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Plocha rozšíření těžby nezasáhne žádný útvar povrchové vody.
V ploše těžby dojde k lokální změně povrchového odtoku. Srážkové vody spadlé v ploše
rozšíření těžby se po zahloubení lomu budou hromadit v lomu a stanou se součástí důlních vod.
Srážkové vody budou buď vsakovat nebo budou odváděny po povrchu lomu,
shromažďovány v jímce na nejnižší etáži a následně využívány pro vlastní potřebu (redukce
prašnosti). S přebytky důlních vod se nepočítá, nenastane tedy jejich potřeby vypouštění mimo
lom. Ani v současnosti nejsou důlní vody z lomy čerpány a vypouštěny.
Po ukončení těžby bude situace obdobná té současné, srážkové vody se budou vsakovat a
vypařovat. Vzhledem k tomu, že dno lomu je nad hladinou podzemní vody a nedochází
k přítokům podzemní vody, nepředpokládá se ani vznik vodní plochy v lomu. Občasně a
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dočasně se však v nejnižším místě lomu může srážková voda hromadit, což umožní vznik
semiakvatického prostředí, periodické vodní plošky nebo lokálního mokřadu.
V dobývacím prostoru v blízkosti lomu protéká potok Chotýšanka. Oznamovatel
disponuje platným povolením k odběru povrchových vod z toho to toku na základě rozhodnutí
MěÚ Benešov, OŽP č.j. Vod.231-48426/2017 na dobu 10 let v tomto množství: denní: Qd =
10 m3, měsíční: Qm = 200 m3, roční: Qr = 2000 m3. Tato voda je používána pro protiprašná
opatření. Předpokládá se, že odběr vody bude pokračovat i nadále a že odběr v množství
povoleném vodoprávním úřadem nebude mít negativní vliv na tento tok.
Pro objektivní posouzení byla zakoupena od ČHMÚ hydrologická data k toku
Chotýšanky (viz kapitola C.2.2.) Ze srovnání M-denních průtoků ČHMÚ a odebíraného
množství vody vyplývá, že i v době minimálního průtoku (teoreticky 11 nejhorších dní v roce
s průtokem 18 – 34 l.s-1), by maximální denní povolený odběr z toku znamenal 0,64 – 0,34 %
denního průtoku v toku. Při dlouhodobém průměrném průtoku (236 l.s-1) je to o řád méně, tedy
cca 0,05 % průtoku. Odebírané množství by tedy nemělo negativně ovlivnit průtok
v Chotýšance.
I přes výše uvedené bylo navrženo kompenzační a ochranné opatření spočívající ve
využívání srážkových vod v rámci modernizace provozu. Voda ze srážek není využívána ani
odváděna z lomu pryč. Shromažďuje se v lomu, kde se vypaří nebo vsakuje do podloží.
V období větších srážek lokálně zhoršuje stav lomových komunikací a ploch. Navrhuje se tedy
vyhloubení jímky v nejnižším místě lomu na spodní etáži. Zde bude srážková voda zadržována
a následně bude čerpána a využívána pro protiprašná opatření v lomu. Dojde tak k nižší potřebě
čerpání vody z toku Chotýšanky.
Teoretické množství srážek spadlých na plochu lomu cca 15 ha při ročním úhrnu 550 mm
je cca 82 000 m3. Pouhých 2,5 % tohoto množství tedy představuje roční odběr z Chotýšanky.
V praxi samozřejmě z hlediska výkyvů ve srážkách nebude možno odběr z Chotýšanky zcela
nahradit, ale omezit určitě.
Celkově je vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě hodnocen jako nevýznamný.

5. Vlivy na půdu
Zábory ZPF
Rozšíření těžby na ložisku Mladovice nebude probíhat na pozemcích ZPF.
Vliv spojený se záborem ZPF je na základě výše uvedené skutečnosti hodnocen jako
nulový.
Zábor PUPFL
Záměr pokračování hornické činnosti ve stanoveném DP Mladovice je umístěn
na lesních pozemcích s ochranou jako pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Pro vlastní těžbu se předpokládá zábor 4,29 ha PUPFL, pro deponii pak 2,93 ha.
Aktuálně již byl dne 7.7.2020 vydán formou závazného stanoviska Krajského úřadu
Středočeského kraje č.j. 091195/2020/KUSK souhlas dle §14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.,
(lesní zákon) ke změně využití území rozšířením kamenolomu Mladovice na pozemcích
PUPFL p.č. 1343/2 v k.ú. Postupice (výměra 42 883 m2 – trvalý zábor) a p.č. 1343/3 v k.ú.
Postupice (výměra 36 743 m2 – dočasný zábor). Plocha záboru uvedená u pozemku p.č. 1343/3
je vyšší, než k jaké ve skutečnosti dojde. Je to dáno tím, že souhlas byl vztažen na celý pozemek,
fyzicky bude deponie vybudována pouze na jeho části uvnitř dobývacího prostoru a mimo
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záplavové území. Zároveň se záborem území dochází dle citovaného souhlasu i k posunu
vzdálenosti 50 m od okraje lesa tzv. ochranného pásma lesa u pozemků p.č. 2544, 120/1, 2543
a 2543 v k.ú. Popovice u Benešova a na pozemcích p.č. 1412, 1389, 1349, 1343/1 a 1343/4
v k.ú. Postupice.
Podrobné údaje o lesních porostech jsou uvedeny v kapitole C.2.6 Ekosystémy, o záboru
pozemků též v kapitole B.II.1 Půda.
Zábor PUPFL v ploše těžby bude trvalý. Nepředpokládá se obnovení stávajícího
hospodářského lesa a provedení lesnické rekultivace. Značná část rekultivovaných ploch
v lomu však bude ponechána přirozené sukcesi doplněné o skupinovou výsadbu dřevin.
Předpokládá se, že v budoucnu vznikne i porost charakteru lesa.
Zábor PUPFL v ploše deponie bude dočasný. Zde se předpokládá lesnická rekultivace s
obnovením stávajícího hospodářského lesa.
Vliv spojený se záborem PUPFL je z části trvalý a z části dočasný a střednědobý.
Hospodářský les bude na výsypce obnoven po jejím dobudování, což bude souviset se skrytím
plochy rozšíření těžby. Vliv je tedy částečně kompenzovatelný navrženým způsobem sanace
a rekultivace.
Významnost vlivu snižuje skutečnost vysoké lesnatosti širšího okolí s dostatkem
pozemků PUPFL.
Vzhledem k tomu, že se jedná o trvalý zábor PUPFL (ve smyslu převedení pozemků z
lesních do kategorie ostatní plocha) je vliv hodnocen jako nepříznivý, a to i ve fázi po ukončení
těžby. Pro zábor pozemků pro účely pokračování těžby však již bylo vydáno souhlasné
stanovisko orgánu ochrany lesa – viz výše citovaný souhlas KÚ Středočeského kraje.
Vliv na lesní porost jako takový je hodnocen v samostatné kapitole D.I.7.
Vlivy na čistotu půd
K negativnímu vlivu na půdu by mohlo dojít pouze při havarijním stavu. Za běžných
provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. Při provádění
skrývkových prací ani při těžbě nesmí dojít ke znečištění půdy ropnými látkami. Totéž platí pro
provoz nákladních automobilů přepravujících natěženou surovinu. Za předpokladu dodržování
správných pracovních postupů a pokynů týkajících se provozu strojového parku a dodržení
postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných látek) záměr nevytváří
předpoklad pro kontaminaci lesní půdy.
Provozovna má zpracovaný havarijní plán, který řeší i úniky ropných látek (viz kapitola
B.III.5). Vliv záměru na čistotu půd je nevýznamný.

6. Vlivy na přírodní zdroje
Těžba suroviny v DP Mladovice bude mít vliv na horninové prostředí i na nerostné zdroje
(ložisko stavebního kamene), což vyplývá z povahy těžební činnosti, jejímž smyslem je
vydobytí zdroje surovin.
Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje není možné hodnotit nepříznivě
z toho důvodu, že záměr zamýšlí zásoby nerostné suroviny ložiska využívat hospodárně
v souladu s požadavky zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění (horní zákon).
Těžba stavebního kamene nebude mít vliv na žádný jiný nerostný zdroj než na zásoby
suroviny vyhodnocené na ložisku Mladovice. Případný vliv na další přírodní zdroje (voda, půda
atd.) je vyhodnocen v samostatných kapitolách.
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Při těžbě nesmí dojít ke kontaminaci okolního prostředí ropnými látkami. Za předpokladu
dodržování správných pracovních postupů a pokynů týkajících se provozu strojového parku
a dodržení postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných látek) záměr nevytváří
předpoklad pro kontaminaci horninového prostředí.
Vliv je z hlediska velikosti i výsledné významnosti hodnocen jako nevýznamný.

7. Vlivy na biologickou rozmanitost
Vliv na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) je hodnocen na základě
botanického a zoologického průzkumu, který na lokalitě probíhal od dubna do října 2019.
Výsledky tohoto průzkumu včetně hodnocení vlivů jsou uvedeny v samostatné příloze (Véle,
2019, Příloha č. 5).
Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační průzkumy byly provedeny na celém území
navrhované těžby a deponie a v blízkém okolí.
Likvidace nebo poškození populací či jedinců vzácných a zvláště chráněných
druhů rostlin
Během průzkumu byla zjištěna přítomnost 70 rostlinných taxonů. Žádná z nalezených
rostlin nepatří mezi zvláště chráněné druhy. Bělolist rolní je uveden na Červeném seznamu
rostlin v kategorii C3 (ohrožené). Jedná se o kategorii ohrožených rostlin se slabším, ale
trvalým ústupem. Snížení jejich výskytu se pohybuje mezi 50 až 80 % původního zastoupení.
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin je hodnocen jako nevýznamný.
Likvidace nebo poškození populací či jedinců vzácných a zvláště chráněných
druhů živočichů
Během průzkumu bylo nalezeno 8 zvláště chráněných druhů živočichů. Jejich seznam
a kategorie ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zák. č. 114/1992 Sb. jsou uvedeny
v následující tabulce. Ne všechny nalezené druhy budou záměrem ovlivněny.
Tabulka č. 33: Seznam nalezených zvláště chráněných druhů živočichů

Latinský název
Accipiter gentilis
Anguis fragilis
Bufo bufo
Bombus sp.
Corvus corax
Formica sp.
Lacerta agilis
Muscicapa striata
Vysvětlivky:
k tabulce

§O
§SO

Český název
jestřáb lesní
slepýš křehký
ropucha obecná
čmelák
krkavec velký
mravenec
ještěrka obecná
lejsek šedý

Ochrana
§O
§SO
§O
§O
§O
§O
§SO
§O

Přímé ovlivnění záměrem
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
NE

ohrožený druh (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi ohrožené druhy)
silně ohrožený druh (druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo vzácný,
vědecky či kulturně velmi významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený
mezi silně ohrožené druhy)
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Obrázek č. 34: Lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (pode Véle, 2019)

Vysvětlivky: 1 – mravenci Formica sp., 2 – čmeláci Bombus sp., 3 – slepýš křehký, 4 – ještěrka obecná, 5 – lejsek
šedý, 6 – ropucha obecná

Podrobná specifikace uvedených druhů, včetně výskytu a míry ovlivnění je uvedena
v příloze č. 5. Dále jsou uvedeny jen druhy záměrem ovlivněné.
Čmeláci Bombus sp.
Výskyt v ploše záměru a jeho okolí: Čmeláci se vyskytují především v okrajových částech
lomu.
Identifikace vlivů: Čmeláci budou ovlivněni ztrátou biotopů využívaných k rozmnožování
i sběru potravy.
Význam jednotlivých vlivů: V době skrývek lze negativní vlivy těžby hodnotit stupněm -1.
V důsledku těžby dojde k záboru vhodných biotopů, čmeláci se však hojně vyskytují
i v blízkém okolí záměru. V souvislosti s těžební činností lze očekávat nárůst počtu
živných rostlin na nevyužívaných okrajích území, což potvrzuje i jejich stávající výskyt
na cestě a v jejím okolí. Krátce po provedením skrývek bude mít záměr negativní vliv (-1),
později pravděpodobně nulový (návrat k současnému stavu).
Navržená zmírňující opatření: nejsou
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Mravenci Formica sp.
Výskyt v ploše záměru a jeho okolí: Jedno hnízdo se nachází poblíž jižního okraje záměru.
Identifikace vlivů: Mravenci budou ovlivněni ztrátou biotopů využívaných k rozmnožování
i sběru potravy.
Význam jednotlivých vlivů: V době otvírky lomu lze negativní vlivy těžby hodnotit stupněm 2, neboť dojde k poškození/likvidaci hnízd. Tento vliv lze zmírnit (-1) záchranným
transferem. V průběhu těžby budou vznikat nové prosvětlené plochy na okrajích lesa či
lomu, jež jsou vhodné pro výskyt mravenců. Je možné, že tyto plochy budou do budoucna
mravenci osídleny.
Navržená zmírňující opatření: Před provedením skrývek provést aktuální průzkum výskytu
lesních mravenců (u mravenců občas dochází k přesunu, zániku či vzniku nových hnízd),
ohrožená hnízda přenést na vhodnou plochu v blízkém okolí.
Ještěrka obecná
Výskyt v ploše záměru a jeho okolí: V zájmovém území se ještěrky vyskytují poměrně hojně
v okrajových částech lomu.
Identifikace vlivů: Ještěrky budou ovlivněny ztrátou biotopu, který využívají k lovu
a rozmnožování. Vyloučit nelze ani usmrcení jedinců.
Význam jednotlivých vlivů: V době otvírky lomu a těžby lze negativní vlivy těžby hodnotit
stupněm -1, dojde k záboru části vhodného biotopu. Po ukončení těžby a následné
rekultivaci dojde k opětovnému vytvoření vhodných biotopů a z pohledu místní populace
lze očekávat návrat ke stávajícímu stavu. Vliv po ukončení činnosti lze v porovnání se
stávajícím stavem hodnotit jako nulový (0).
Navržená zmírňující opatření: Skrývky neprovádět v době zimování.
Slepýš křehký
Výskyt v ploše záměru a jeho okolí: Výskyt slepýšů byl pozorován v okrajových částech lomů
a na skalkách za hranicí DP.
Identifikace vlivů: Ovlivněni budou záborem biotopu využívaného k rozmnožování a lovu
potravy. Vyloučit nelze ani usmrcení jedinců.
Význam jednotlivých vlivů: V době otvírky lomu lze negativní vlivy těžby hodnotit stupněm 1. Během těžby i po jejím ukončení lze očekávat opětovný vznik vhodných biotopů. Vliv
po ukončení činnosti lze v porovnání se stávajícím stavem hodnotit jako nulový (0).
Navržená zmírňující opatření: Skrývky neprovádět v době zimování.
Krkavec velký
Výskyt v ploše záměru a jeho okolí: Nad územím byly zaznamenány pouze přelety.
Identifikace vlivů: Krkavci nebudou záměrem nijak ovlivněni.
Význam jednotlivých vlivů: Krkavci nebudou záměrem nijak ovlivněni (0).
Navržená zmírňující opatření: nejsou
Lejsek šedý
Výskyt v ploše záměru a jeho okolí: Hnízdění jednoho páru bylo zaznamenáno v bučině za
hranicí DP.
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Identifikace vlivů: Hnízdní biotop se nachází mimo plochu těžby.
Význam jednotlivých vlivů: Lejsci nebudou záměrem přímo ovlivněni.
Navržená zmírňující opatření: Kácení bučin v ploše DP provádět mimo dobu námluv, hnízdění
a vyvádění mláďat.
Ropucha obecná
Výskyt v ploše záměru a jeho okolí: Výskyt ropuch byl zaznamenán jižně a západně od
stávajícího lomu.
Identifikace vlivů: V území se nenachází žádné trdliště. Ropuchy mohou být ovlivněny pouze
nepřímo, například během migrací, v době rozmnožování.
Význam jednotlivých vlivů: V důsledku těžby může dojít ke zhoršení migrační prostupnosti
území, která však nebude mít na místní populaci téměř žádný vliv.
Navržená zmírňující opatření: nejsou
Jestřáb lesní
Výskyt v ploše záměru a jeho okolí: V území byly zaznamenány pouze přelety.
Identifikace vlivů: Jestřáb nebude záměrem téměř nijak ovlivněn.
Navržená zmírňující opatření: nejsou
Souhrnné hodnocení vlivu
Na základě výsledků biologického průzkumu zpracovatel konstatuje, že stávající
vyskytující se vegetace pouze částečně odpovídá původní přirozené. Z provedeného
biologického průzkumu a studia literárních údajů vyplývá, že v území se nachází 8 zvláště
chráněných druhů (mravenci rodu Formica, čmeláci rodu Bombus, slepýš křehký, ještěrka
obecná, lejsek šedý, krkavec velký, jestřáb lesní, ropucha obecná). Přímo dotčeni však budou
pouze slepýš křehký, ještěrka obecná, čmeláci a mravenci.
Přestože jsou ovlivněné druhy zvláště chráněné, lze konstatovat, že jde o druhy běžné,
které jsou vázané jak na lesní porosty, tak právě i na porostní okraje a odlesněná místa, která
zde vznikla právě činností oznamovatele. Záměr je může ovlivnit záborem části jejich biotopu,
případně náhodným usmrcením několika jedinců, nebudou však ovlivněny populace lokální ani
regionální.
Z důvodu eliminace či alespoň zmírnění negativního vlivu jsou zpracovatelem
biologického posouzení navrhována následující opatření:
Ptáci
S ohledem na ochranu ptáků (§5a zák. č. 114/1992 Sb.) bude nutné provádět odstranění
dřevin pouze v mimo hnízdním období tj. od konce září do konce února, aby nedocházelo
k rušení během námluv, hnízdění a vyvádění mláďat.
Mravenci Formica sp.
Alespoň rok před provedením skrývky provést aktuální průzkum výskytu hnízd, nalezená
hnízda přenést na biotopově obdobnou plochu v okolí záměru. Při výběru náhradní plochy je
nutné klást důraz na nepřítomnost konkurenčních mravenců (stejného druhu a druhů
s obdobnými potravními nároky).
Ropucha obecná, plazi
Skrývky neprovádět v době zimování plazů (říjen – březen)
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Opatření byla převzata jako součást záměru (viz kapitola D.4., pouze konkrétní opatření
pro mravence bylo modifikováno na obecnější. Konkrétní podmínky pro transfer zvláště
chráněných druhů živočichů totiž budou závazné dle vydaných výjimek z jejich ochranných
podmínek orgánem ochrany přírody. Naopak byl doplněn požadavek na pravidelný biologický
monitoring lomu a jeho okolí.
Součástí záměru jsou opatření pro minimalizaci a kompenzaci vlivů. Kromě výše
uvedených je zásadní kompenzační opatření navrhovaný způsob sanace a rekultivace, který
předpokládá vznik biologicky hodnotného území s vysokou biodiverzitou. Je tedy
předpokladem, že se tato lokalita stane příhodným biotopem pro celou řadu zvláště chráněných
druhů živočichů.
Vzhledem k výše uvedenému je vliv na zvláště chráněné druhy živočichů hodnocen ve
fázi těžby jako nevýznamný, ve fázi po sanaci a rekultivaci jako nevýznamný až potenciálně
příznivý.
Likvidace a poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
V ploše záměru se nenachází žádné dřeviny rostoucí mimo les. Vliv je nulový.
Likvidace, poškození lesních porostů
Pokračování těžby je vymezeno na pozemcích PUPFL. Pro vlastní těžbu se předpokládá
zábor 4,29 ha PUPFL, pro deponii pak 2,93 ha.
Pro podrobnou charakteristiku lesních porostů a hodnocení vlivu na ně byla zpracována
samostatná studie (Klíma, 2018, Příloha č. 7). Další údaje o lesních porostech jsou uvedeny
v kapitole C.2.6 Ekosystémy, o záboru pozemků též v kapitole B.II.1 Půda.
Z větší části se projektované odlesnění se týká kategorie lesa hospodářského (§ 9 zákona
289/1995 Sb.), který spadá do pásma ohrožení imisemi D (vyhl. 78/ 1996 Sb. – poškození
dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 16 až 20 let). Část skeletnaté
vrcholové partie porostní skupiny 10Aa14, 10Aa4, 10Ca9, 10Ba5a náleží do kategorie lesa
ochranného – lesy na nepříznivých stanovištích (§ 7 zákona 289/1995 Sb.). Důvodem této
klasifikace je zvýšená obtížnost nebo nemožnost udržení lesního porostu ve vymezené hranici
a hrozba introskeletové eroze v případě vzniku holoseče – ne tedy biologická výjimečnost
stanoviště. Výměra částí zařazených do ochranného lesa je 31 033 m2 (zdroj: OPRL). Nicméně
v ploše vlastního rozšíření těžby se jedná jen o plochu cca 0,7 ha z celkových 4,37ha. V prostoru
rozšíření lomu zaniká půdoochranná funkce lesa.
V částech ponechaných je důležité udržet princip trvalosti lesa. Z tohoto principu vychází
dále uvedené hodnocení vlivu na okolní porosty.
Souběžně zpracovávaná variantní řešení v letech 2018 a 2019 umožnila zpracovateli
přílohy č. 7 zpracovat hodnocení vlivu na porosty na PUPFL v širším záběru, než je dán
použitou metodikou. Lze tedy v širším kontextu obecně vylišit choulostivá místa jak vůči
biotickým, tak abiotickým faktorům, a také v širší míře konfrontovat letecké snímky metody
Landsat se skutečností. Z předchozí kapitoly je zjevné, že nejcitlivější složkou jsou smrkové
porosty za deklarovanou hranicí odlesnění, přičemž přímý vliv odlesnění jak z pohledu
zesíleného působení abiotických vlivů, tak zvýšení atraktivity pro biotické činitele se dotkne v
počáteční fázi nově vzniklých okrajů porostních skupin 10Ba5a, 10Ba9, 10Ca9, 10Ca5a,
10Aa14, 10Aa4, 10Aa3, 10Aa2a, 10Aa2b přibližně do vzdálenosti 2 porostních výšek.
V severní části za východní hranicí plánovaného odlesnění pro potřeby nové výsypky
probíhají v 9. věkovém stupni dynamické jevy již nyní. Patrně z důvodů kapacitních výrazně
převyšuje nezpracovaná kůrovcová hmota kalamitní základ a lze tedy předpokládat progresi v
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napadení smrků kůrovci při prvním rojení v roce 2020. Vznikající holiny jsou v zákonné lhůtě
obnovovány a nově vzniklý 1. věkový stupeň, stejně jako stávající kultury a mlaziny jsou
schopny se změnám přizpůsobit. Lýkožrout smrkový bude i nadále napadat smrky v
bezprostředním okolí kůrovcových stromů, postupně budou zasaženy smrčiny J směrem a
invaze podkorního hmyzu bude postupovat proti svahu. S určitým zpožděním, jehož přesnost
lze jen obtížně predikovat dojde k vzniku kůrovcových ohnisek ve smrkových částech oddělení
10 a 11 – zejména v oslabených místech, která odhalila metoda Landsat. Tuto skutečnost nelze
přímo spojovat s rozšířením lomu, jde o vyústění současných vlivů v širším zájmovém území.
Vliv investičního záměru na ponechané porosty v S části za hranicí určenou pro nově
budovanou výsypku lze označit v počáteční fázi za slabě negativní až negativní, když se k
současným kalamitním plochám jednorázově přiřadí odlesnění v prostoru určeném pro výsypku
– stupeň vlivu 4 až 5 viz klasifikace případného vlivu investičního záměru na zdravotní stav
porostů dřevin, stabilitu a jednotlivé funkce lesa v kapitole 4. 4. přílohy č. 7 (škála 1 až 7) S
odrůstajícími nárosty a kulturami se situace stabilizuje a jako neutrální (stupeň vlivu 2) ji lze
označit již ve fázi zajištěných kultur a nárostů, tedy s předstihem před započetím závěrečné
sanace a rekultivace prostoru výsypky. Ideálním řešením je zvýšit podíl melioračních a
zpevňujících dřevin (MZD) na 50 % již s ohledem na skutečnost, že se jedná o vodou
ovlivněnou lokalitu. V současnosti zvolené řešení MZD v podobě jedle bělokoré je vhodné.
Dlouhodobou stabilitu prostoru lze podpořit rozšířením zastoupení o buk lesní, javor klen a dle
dostupnosti spodní vody dub letní nebo zimní nebo kombinaci obou.
Situace v jižní části lomu již byla částečně zmíněna v předchozích odstavcích. Pominemeli skutečnost, že posuzovaná lokalita není ohrožována škodlivými větry, lze jako části nejvíce
citlivé k náhlé změně porostního pořádku označit nové stěny porostních skupin 10Ba5a a
10Ca5a (omezeně také 10Aa3 a 10Aa4). Stabilita zmíněných porostních skupin byla pro
nepříznivé vnitřní odolnostní charakteristiky doposud odkázána na dodržení (neporušení)
porostního pořádku – tedy vnějších okolnostech. Lze tedy předpokládat, že při případném
zesíleném abiotickém vlivu na nově vzniklou porostní stěnu, může ke škodám zejména větrem
docházet. Zatímco u porostních skupin mladšího věku lze vnitřní odolnostní parametry
výchovnými zásahy vylepšit, u zmíněných částí 5. věkového stupně nebude čas, který je k
dispozici, dostatečný. V případě narušení porostní stěny, může dojít k řetězové reakci ve směru
negativně působícího vektoru až na vzdálenou hranici porostní skupiny. Jehličnany v nově
vzniklých porostních stěnách budou atraktivní pro podkorní hmyz. Tato skutečnost platí pro
všechny dotčené porostní skupiny.
S odkazem na dílčí závěry v komentářích kapitol 5 a 6 hodnocení konstatuje autor, že
realizace investičního záměru rozšíření těžby kamene v jižní části dobývacího prostoru má z
pohledu na ponechané porostní skupiny za hranou lomu slabě negativní vliv do vzdálenosti
přibližně 50 m (dle stupně adaptability porostních skupin cože je dáno především věkem a
aktuálním zdravotním stavem). V Klasifikaci vlivu uskutečnění investičního záměru na
zdravotní stav porostů dřevin, stabilitu a jednotlivé funkce lesa je vliv hodnocen stupněm 4. U
porostních skupin 10Ba5a a 10Ca5a nelze v případě silného přímého působení větru vyloučit
případnou řetězovou reakci, proto se možný negativní vliv (stupeň 5) vztahuje na celou plochu
porostních skupin, i když by za přispění stabilizačních prvků sousedních porostních skupin
nedošlo k úplnému zničení ani jedné z nich.
Z deklarovaných funkcí lesa bude dotčena pouze půdoochranná funkce na části porostních
skupin 10Aa14,10Aa4, 10Ca9 a 10Ba5a. V těžené části zaniká s půdním prostředím i
půdoochranná funkce, která je dána extrémní povahou stanoviště nikoliv však primárně jeho
biologickou výjimečností. Ani z biologického posouzení (příloha č. 5) tato výjimečnost
nevyplývá.
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U ponechaných částí s kategorií ochranného lesa je důležité dodržet princip trvalosti lesa
na nepříznivém stanovišti. V případě silného proředění pod zakmenění 7 nebo dokonce
odlesnění je nutné neprodleně přistoupit k podsadbám respektive obnově holých míst bukem
lesním a javorem klenem.
Závěrem je konstatováno, že výše zmíněné případné dopady investičního záměru mají
plošně omezený charakter a je navrženo následující opatření: Provozovatel lomu se bude podílet
na asanci škod vzniklých na porostech do 60 m od hrany lomu nebo vnější hranice výsypky a
podporovat zavádění melioračních a zpevňujících dřevin v tomto prostoru. U porostních skupin
10Ba5a a 10Ca5a se výše zmíněné opatření z důvodu možné řetězové rekce vztahuje na celou
plochu obou porostních skupin. Vzdálenost 60 m od nově vzniklé porostní stěny je důležité dodržet
i v podpoře opatření proti introskeletové erozi v části s kategorií ochranného lesa.
Aktuálně již byl dne 7.7.2020 vydán formou závazného stanoviska Krajského úřadu
Středočeského kraje č.j. 091195/2020/KUSK souhlas dle §14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.,
(lesní zákon) ke změně využití území rozšířením kamenolomu Mladovice na pozemcích
PUPFL p.č. 1343/2 v k.ú. Postupice (výměra 42 883 m2 – trvalý zábor) a p.č. 1343/3 v k.ú.
Postupice (výměra 36 743 m2 – dočasný zábor, fakticky bude však zabráno pouze 2,93 ha) a
zároveň souhlas k dotčení pozemků PUPFL ve vzdálenosti 50 m od záměru. Orgán státní
správy lesa tedy se zmíněným záborem v plném rozsahu souhlasí.
Vliv spojený se záborem lesa je z části trvalý a z části dočasný a střednědobý.
Hospodářský les bude na výsypce obnoven po jejím dobudování, což bude souviset se skrytím
plochy rozšíření těžby. Vliv je tedy částečně kompenzovatelný navrženým způsobem sanace
a rekultivace. Významnost vlivu snižuje skutečnost vysoké lesnatosti širšího okolí s dostatkem
pozemků lesních porostů a obecně spíše nižší kvalita současných porostů.
Vliv na lesní porosty v bezprostředním okolí je hodnocen opět jako nepříznivý, avšak
také střednědobý a kompenzovatelný aktivním managementem okolních lesních pozemků.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
Záměr v celé své rozloze zasahuje do plochy významného krajinného prvku. Jedná se
o VKP tzv. ze zákona – lesní porost. Vliv na les již byl posouzen v předchozích kapitolách
(likvidace lesního porostu, zábor PUPFL). Hodnocení vlivu na VKP je proto de facto shodné
s tímto posouzením. Vzhledem k tomu, že dojde k záboru cca 7,22 ha plochy VKP pro těžbu,
je vliv z hlediska velikosti hodnocen jako nepříznivý.
Záměr naopak nezasahuje do údolní nivy potoka Chotýšanky. Plocha pro deponii leží
mimo vymezené záplavové území, a tím nezasahuje do území definované jako údolní niva
sdělením MŽP (Věstník MŽP, srpen 2007, částka 8): „Údolní niva je rovinné údolní dno
aktivované při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité
naplaveniny, jejichž úložné poměry často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku,
vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod“.
Je poměrně pravděpodobné, že rekultivovaný lom se stane významným krajinným
prvkem, a to v závislosti na výsledném provedení rekultivace buď VKP ze zákona (vodní
plocha) nebo registrovaný VKP (umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy).
Vliv na VKP je tedy hodnocen jako kompenzovatelný provedou sanací a rekultivací ve
fázi po těžbě.
Záměr se nedotýká žádného prvku ÚSES.
Dle územního plánu obce Popovice je v prostoru toku Chotýšanky vymezen lokální
biokoridor. Tento biokoridor zahrnuje vlastní tok a levostranný břeh (území obce Popovice).
148

DOKUEMNTACE
Pokračování těžby ložiska Mladovice

ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH

ÚSES tedy nezasahuje žádným způsobem do plochy záměru. Nově navržená deponie leží na
pravém břehu Chotýšanky mimo záplavové území.
Vzhledem k navrhovanému charakteru lokality po provedení sanace a rekultivace lze
předpokládat, že vytěžená plocha lomu, s navazujícími skalními stěnami a porosty dřevin
s vyšší biodiverzitou, by se výhledově mohla stát prvkem ÚSES (např. lokální biocentrum).
Vliv na ÚSES je tedy hodnocen ve fázi těžby jako nulový, ve fázi po rekultivaci jako
potenciálně příznivý.
Obecně lze konstatovat, že vytěžené lomy mají značný potenciál pro vznik pestrého
a biologicky hodnotného území. V poslední době byla např. publikována obsáhlá zpráva
projektu „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ (Gremlica,
2011), která tuto skutečnost přesvědčivě dokládá. Navržený způsob rekultivace
s částečným uplatněním přirozené sukcese a s výsadbou dřevin lze považovat za optimální
z hlediska budoucího začlenění lomu do systému ÚSES i z hlediska vzniku VKP.
Vliv na ÚSES a VKP souhrnně je ve fázi těžby hodnocen jako nepříznivý. Ve fázi po
ukončení záměru je vliv hodnocen jako příznivý. Stávající hospodářské plochy (hospodářský
les) nahradí území s vyšší biologickou hodnotou a ekologickou stabilitou, které se jistě zapojí
do ekologické kostry krajiny a může fungovat jako ekologický stabilizační prvek.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
V části H. této dokumentace je zařazeno jako příloha stanovisko orgánu ochrany přírody
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a to stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství ze dne 27.11.2019 pod č.j. 138581/2019/KUSK, v němž je uvedeno, že záměr
„Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a
modernizace provozu“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.
Záměr bude umístěn mimo zastavěné území. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 je
EVL Vlašimská Blanice (kód CZ0212024, vzdálenost přibližně 2 km), jejímž předmětem
ochrany jsou mihule potoční (Lampetra planeri), páchník hnědý (Osmoderma eremita),
velevrub tupý (Unio crassus) a vydra říční (Lutra lutra).
Uvedená vzdálenost je měřena vzdušnou čarou k nejbližší části EVL Vlašimská Blanice.
Jde o přítok s názvem Holčovský potok, nicméně posuzovaný záměr se nenachází v jeho
povodí, ale v povodí Chotýšanky, jež se vlévá do Vlašimské Blanice až po 20 km. Vzhledem k
uvedené vzdálenosti, poloze, charakteru a rozsahu záměru nelze žádné ovlivnění celistvosti a
předmětu ochrany zmíněné EVL ani jiných součástí soustavy Natura 2000 předpokládat.
Vliv je hodnocen jako nulový.
Vliv na ekosystémy a biotopy
V rámci biologického průzkumu byly vylišeny v zájmovém území biotopy dle Metodiky
mapování biotopů AOPK (viz kapitola C.2.6). V prostoru navrhovaného rozšíření se nacházejí
převážně nepřírodní biotopy (označení X).
Z přírodních biotopů se v ploše navrhované těžby vyskytují tyto biotopy:


L5.4 acidofilní bučiny

Z hlediska kontextu okolí lze za nejcennější považovat acidofilní bučiny. Realizace
záměru znamená zábor cca jedné třetiny plochy tohoto biotopu, avšak v lokálním měřítku, v
širším okolí lze tyto biotopy nalézt. Zbývající část umístěná na svahu pod budoucím lomem
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nebude významně dotčena ani nepřímo. Z hlediska biologické hodnoty se nejedná o mimořádně
cenný biotop, kromě mravenců zde nebyly nalezeny ani zvláště chráněné druhy živočichů či
rostlin.
Po sanaci a rekultivaci je předpoklad vzniku hodnotného přírodního biotopu v prostoru
vytěženého lomu, a to i na úkor stávajících antropogenních biotopů.
Vliv je proto hodnocen souhrnně jako nevýznamný.

8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vliv na krajinný ráz
Přílohou této dokumentace je studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Klouda,
2019, příloha č. 6).
V rámci studie jsou podrobně vyhodnoceny vlivy na jednotlivé znaky a hodnoty
samostatně pro:




přírodní charakteristiku území,
kulturní a historickou charakteristiku území,
estetické hodnoty, prostorové vztahy a harmonické měřítko.

Vliv je samostatně hodnocen pro:



fázi těžby,
fázi po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace.

Posouzení vychází ze standardně používaného metodického přístupu autorského
kolektivu pod vedením doc. Vorla – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny
využití území na krajinný ráz, vycházející z platné legislativy, především zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Uvedená metodika zavádí postupy, které využívají metody
používané v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků
hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik,
znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality
krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících.
V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem a současně prováděném terénním
šetření tvořilo vstupní krok pro klasifikaci vlivu z hlediska vlivů na krajinný ráz vymezení
dotčeného krajinného prostoru (DoKP) – území, v němž lze očekávat bezprostřední fyzické
vlivy záměru na danou lokalitu nebo území, resp. kde se bude navržený záměr uplatňovat
vizuálně, popř. i jinak sensuálně. Pro tento účel byla pomocí geografického informačního
systému (GIS) zpracována analýza viditelnosti. V rámci této analýzy byla zjišťována viditelnost
nejvýše položené části území v ploše projektovaného rozšíření těžby. Grafický výstup
zpracované analýzy viditelnosti je uvedeno v kapitola C.2.6.
Vizuální uplatnění zájmové lokality nastává především z protějších vyšších odlesněných
poloh údolí Chotýšanky nad Mladovicemi, v okolí Nové Vsi, Leče či Pozova, až po hřbet
Žebráku. Ze severních směrů hřbet Věže figuruje ve výhledech z odlesněného hřbetu nad
Roubíčkovou Lhotou (elevace Chlum, V Hůrkách), a dále k východu z odlesněných vrcholů v
okolí Jemniště a Chotýšan. Dále k severu se otevírají široké výhledy do jižních směrů z vyšších
poloh otevřené krajiny východně od Struhařova (elevace Hůrka). Podobným způsobem – v
dálkových výhledech z vyvýšených poloh se hřbet Věže vizuálně uplatňuje od jihozápadu
(okolí Pazderné Lhoty, vrch Sýrek, elevace Hora nad Jiřínem). Z východního směru tvoří hřbet
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Věže výraznou dominantu ve výhledech z odlesněného návrší východně nad Milovanicemi.
Vizuální účinek navrženého záměru bude v rámci jím vizuálně ovlivněného území diferencován
a významně limitován vzrostlou lesní zelení rozšířenou po celém obvodu navrženého rozšíření
těžby prostorově navazujícího na stávající lom.
Zásadní metodický krok při posuzování vlivů stavby na krajinný ráz ve shodě s dikcí
zákona na ochranu přírody a krajiny (114/1992 Sb.) představuje identifikace znaků krajinného
rázu přírodní charakteristiky, kulturně-historické charakteristiky a vizuální charakteristiky
území (prostorových vztahů, estetických hodnot, popř. harmonie v území) a následná
klasifikace míry ovlivnění těchto znaků v důsledku realizace záměru. Celý soubor
identifikovaných znaků krajinného rázu včetně klasifikace vlivů na tyto znaky uvádí přiložená
studie vlivů na krajinný ráz (viz též kapitola C.1.1 této dokumentace), níže jsou uvedeny
nejdůležitější skutečnosti a závěry posouzení. Z vyhodnocení vlivů na identifikované znaky
krajinného rázu vyplývá, že posuzovaný záměr s sebou ponese vlivy na krajinný ráz. Realizace
záměru však nezpůsobí zásadně nepříznivý (nepřípustný) zásah do žádného z identifikovaných
znaků.
Navržené pokračování hornické činnosti ve stanoveném DP Mladovice bude mít vliv na
přírodní charakteristiku území. Míra či velikost tohoto vlivu však nedosáhne úrovně, která by
byla z hlediska ochrany krajinného rázu a jeho přírodní charakteristiky nepřijatelná. Nejsilnější
dopady záměru z pohledu přírodní charakteristiky území představují zásah do terénní
morfologie a vegetačního krytu. Rozšířením těžby dojde ke zvětšení plochy stávajícího
kamenolomu zhruba o čtvrtinu. Vzhledem k přímé návaznosti rozšíření těžby na stávající těžené
území a uvedený rozsah předmětné plochy rozšíření ve vztahu k celkové ploše kamenolomu lze
dopad na reliéf akceptovat. Umístění výsypky (po ukončení těžby lesnicky rekultivované) v
nejnižší části DP bude mít pouze lokální dopad na terénní morfologii bez silnějšího negativního
účinku na reliéf údolí Chotýšanky jako celku. Projektovaná těžba si vynutí rovněž zásah do
vegetačního krytu – lesních porostů, které představují zákonem definovaný významný krajinný
prvek (a zákonné kritérium ochrany krajinného rázu). Vzhledem k vysoké lesnatosti širšího
okolí (především v pravostranné části údolí Chotýšanky) nebude plánované pokračování těžby
z krajinářského hlediska představovat nepřípustný zásah do krajinné zeleně i lesa jako
zákonného předmětu ochrany krajinného rázu. Vlivy na ostatní předměty ochrany přírody a
krajiny vyplývající z platné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb.) – zvláště chráněná území či
přírodní parky v důsledku realizace záměru nenastanou. Po ukončení těžby je uvažováno s
návratem přírodních či přírodě blízkých funkcí dobýváním postiženému území. Sanační a
rekultivační koncept poskytující v převaze prostor spontánním přírodním procesům (s
doplněním řízených zásahů – lesnických výsadeb) je s ohledem na charakter okolí s plošným
rozšířením lesa žádoucí.
Plánované rozšíření kamenolomu bude mít v předmětné ploše za důsledek znemožnění
stávajícího lesnického hospodaření. Tento dopad nezpůsobí závažnější ovlivnění tohoto plošně
realizovaného způsobu využití krajiny. Lesní výroba si své postavení významného rysu
kulturně-historické charakteristiky uchová. Vlastní hornická činnost je v místě již dlouhodobě
přítomna a v současnosti aktivně provozována. Navržený záměr neovlivní kulturně-historické
dominanty v území.
Dopady plánovaného pokračování těžby na vizuální charakteristiku území,
spoluformovanou prostorovým utvářením, estetickými hodnotami a harmonickým měřítkem či
vztahy rovněž dosáhnou únosné míry. Projektované rozšíření těžby navazující bezprostředně –
prostorově na stávající těžené území nevyvolá zásadně nepříznivý vizuální dopad. I přes zásah
– těžbu výše položených exponovaných partií hřbetu Věže se těžbou vizuálně dotčené území
těžbou v Mladovickém kamenolomu oproti současnosti významněji nezvětší. Rozšířením
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plochy těženého území bude zesílen projev těžby v krajině. S ohledem na uvedenou prostorovou
návaznost rozšíření vůči aktuálně povolené těžbě lze tento dopad připustit. Důležitým aspektem
akceptovatelnosti hodnoceného záměru je rovněž zachování zelené (vegetační) kulisy po
obvodu horní části rozšířeného lomu, čímž je zachován zásadní znak vizuální charakteristiky
území – lesnatý horizont ve vrcholových partiích hřbetu Věže, který tvoří zásadní prostorovou
dominantu s uplatněním v širším okolí.
Zvětšení lomu nebude mít charakter okamžité či jednorázové změny, bude probíhat
postupně v dlouhodobém časovém horizontu, což zásadním způsobem ovlivňuje vnímatelnost
projevu této změny. Umístění výsypky skrývkových materiálů ve spodní části DP o ploše cca
3,67ha nebude mít markantnější dopad na prostorové uspořádání. V konečném stádiu po
ozelenění (lesnické rekultivaci) povrchu výsypky bude její nepřirozený kontrastní projev
eliminován.
Po ukončení těžby zůstanou do západních a severních směrů odkryty lomové stěny, ve
větším rozsahu oproti v současnosti. V tomto ohledu je žádoucí provést vhodná sanační a
rekultivační opatření (setření těžební morfologie – etáží, ponechání volného průchodu
zvětrávacím procesům a spontánnímu ozelenění – sukcesi), které dávají předpoklad k alespoň
částečnému začlenění těžbou postiženého území do okolní krajiny. Vhodně provedená
kompenzační opatření mohou podpořit vznik specifického antropicky ovlivněného segmentu
krajiny umožňující i posílení přírodní diverzity, popř. jeho specifické využití (k rekreaci).
Z hlediska dikce zákona č 114/1992 Sb., v platném znění a jeho § 12, v němž je
v odstavci 1) uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze
souhrnně klasifikovat míru vlivů navrženého záměru následovně:
fáze těžby

fáze po těžbě

významné krajinné prvky

slabý vliv

slabý vliv

zvláště chráněná území

žádný vliv

žádný vliv

kulturní dominanty krajiny

žádný vliv

žádný vliv

harmonické měřítko

středně silný vliv

slabý vliv

harmonické vztahy

slabý vliv

slabý vliv

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu
nebude mít zásadně nepříznivý charakter. Změny vyvolané realizací záměru nesníží
nepřípustným způsobem současnou kvalitu území a jeho ráz.
Záměr lze z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle §12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny považovat za únosný.
Vliv je hodnocen jako nepříznivý v době provádění těžby a dlouhodobý, avšak vratný
a kompenzovatelný. Ve fázi po ukončení těžby je vliv hodnocen jako nevýznamný.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Likvidace, narušení budov a kulturních památek
Vlivem realizace záměru nedojde k likvidaci či narušení žádných kulturních památek.
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Plocha záměru nezasahuje do významné archeologické lokality ani do lokalit UAN I a
UAN II. Území se dle informačního systému Národního památkového ústavu nachází v ploše
ÚAN III, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů
a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak
využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.
Při realizaci záměru (ve všech fázích přípravy) bude postupováno podle § 22 zákona č o
státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění včetně umožnění případného
záchranného archeologického výzkumu.
V ploše navrhovaného rozšíření těžby a umístění deponie se kromě vlastních pozemků
nenachází žádný hmotný majetek.
Hmotný majetek, který by potenciálně mohl být ovlivněn jsou obytné a rekreační stavby
v okolí, případně další objekty. Vliv na ně je řešen v kapitole D.I.3 v části věnované
seismickým vlivům.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky je v případě dodržení zákonných požadavků
hodnocen jako nevýznamný.

II.

CHARAKTERISTIKA RIZIK

PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI MOŽNÝCH NEHODÁCH, KATASTROFÁCH A
NESTANDARDNÍCH STAVECH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ
Z NICH PLYNOUCÍCH

Těžba a zpracování stavebního kamene je standardní ekonomická činnost prováděná
běžně mnoha podnikatelskými subjekty v ČR. Práce jsou prováděny běžnými postupy a
mechanismy. Vzhledem k tomu, že činnost je prováděná v terénu v kontaktu s jednotlivými
složkami životního prostředí nelze úplně vyloučit vznik havárií. Riziko havárií je však
minimalizováno preventivními opatřeními.
Oznamovatel má pro současný provoz lomu zpracován havarijní plán (Stránský 2019).
Jedná se o komplexní dokument, který popisuje předvídatelné druhy havárií. Havarijní plán je
členěn na části:
A.
Informace o objektu
B.
Účel havarijního plánu
C.
Vymezení působnosti
D.
Obsah a seznam příloh
E.
Související předpisy společnosti
F.
Pojmy definice zkratky
G.
Postup při vzniku havárie
H.
Plán vyrozumění
I.
Odvodnění areálu
J.
Organizační a preventivní opatření
K.
Vstupní a vystavené dokumenty a záznamy
L.
Odpovědnosti a pravomoci
M.
Rozdělovník
N.
Přílohy
Příklady havárií uvedených v bodu F:


úniky závadných látek na zpevněný povrch, který je vystaven působení dešťových
srážek
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úniky závadných látek na nezpevněný povrch
úniky závadných látek do povrchových vod
požár obecně a zvláště požár v blízkosti skladu tlakových lahví a hořlavých kapalin
nehody při manipulaci s materiálem, dopravní nehody

Součástí havarijního plánu jsou též přílohy:








Situační náčrt areálu společnosti s rozmístěním havarijních souprav
Zařízení, ve kterých se zachází s nebezpečnými látkami
Seznam nebezpečných látek na provozovně
Zápis o havárii
Nejdůležitější související právní předpisy a normy
Záznam o prostudování HP 09.01 07 Kamenolomu Mladovice
Katastrální mapa Kamenolomu Mladovice

Z hlediska ohrožení životního prostředí (zejména vody, půdy, horninového prostředí) je
potenciálně nebezpečná ropná havárie. Ropnou havárií se rozumí každá událost při provozu,
užívání zařízení, v nichž se ropné látky zachycují, zpracovávají nebo dopravují a dostanou se
většinou nárazově mimo tyto prostory, přičemž dojde ke škodám, případně ohrožení vnějšího
prostředí a objektů, ke znečištění nebo možnosti znečištění povrchových nebo podzemních vod.
O ropnou havárii se nejedná, pokud vzhledem k nepatrnému množství ropných látek a
místu úniku je bezpečně vyloučeno nebezpečí vniknutí uniklých látek do vod povrchových nebo
podzemních.
Mezi ropné látky patří benzín, benzen, nafta, petrolej, lehké a těžké oleje, dehet a další
výrobky petrochemického průmyslu, včetně AdBlue.
Předpokládané druhy ropných havárií jsou:




Havárie nadzemní skladovací nádrže
Havárie automobilové cisterny
Havárie nakladače nebo nákladního auta s únikem ropných látek

Vedoucím likvidace ropné havárie je příslušný závodní lomu. Do doby jeho příjezdu řídí
likvidační práce pracovník inspekční služby nebo zástupce vedoucího likvidace havárie, kteří
v případě bezprostředního nebezpečí ohrožení zdraví osob nebo životního prostředí vzniklou
situaci neprodleně nahlásí.
Okamžitá opatření jsou:


Posoudit rozsah havárie, zda lze havárii zlikvidovat vlastními silami nebo zda je nutné
přivolat pomoc záchranných sborů.



Provést neprodleně první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovaly. První
zásah směřuje převážně k zajištění požární bezpečnosti, tj. k vyloučení možnosti
vzniku požáru nebo výbuchu (rozmístění RHP podél zasaženého území, vypnutí
hlavního elektrického vypínače apod.).



Při jakékoliv havárii je nutno zabránit dalšímu vytékání kapaliny nejvhodnějším
způsobem, tj. utěsněním trhlin a děr, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny z
havarovaných nádrží nebo potrubí, přečerpáním obsahu havarované nádrže
(nádoby) do jiných vhodných nádob a nádrží.



V případě úniku ropných produktů do blízkých vodních toků instalovat podle
možnosti norné stěny k zachycení produktů plovoucích na hladině.
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Zabránit dalšímu rozlévání již vyteklých kapalin ohrázkováním zaplaveného území
trámy, rychle naházenými ochrannými valy, přechodným uzavřením příkopů,
kanalizačních vpustí a šachet, studní apod. nejlépe folií z PVC s nahrnutím zeminy.



Rozsypáním materiálů sajících nebo vázajících ropné produkty, např. speciálního
sorpčního prostředku VAPEX, písku, pilin, rašeliny, škváry apod.



Co nejrychleji zahájit těžbu zachycených produktů do vhodných nádob (při
instalování odolejovače možno produkty čerpat do odolejovače přímo, za kontroly,
aby nedošlo k jejich přeplnění).

Opatření následná jsou:


Zkontrolovat provedená opatření k omezení následků úniku ropných produktů,
eventuálně provést další nezbytná opatření.



Vyhotovit záznam o havarijním úniku ropných produktů, příp. prošetřit potřebné
údaje.



Zajistit odebrání vzorků vody a zeminy z místa havárie, zajistit pořízení situačních
nákresů s vyznačením zasaženého území, příp. fotodokumentace.



Řídit a organizovat asanační práce (příp. dodavatelsky zajistit) v zasaženém terénu.



Průběžně zajišťovat kontrolu kvality povrchových a podzemních vod.

Pro likvidace úniků ropných látek z pevných povrchů i vodní hladiny jsou objekty
vybaveny sorpčními prostředky uloženými v místnosti u kanceláře v sociální budově, do které
mají v mimopracovní době přístup hlídači lomu a další prostředky jsou uloženy ve Skladu
ropných látek.
Sorpční prostředek (např. ABSODAN) - jemná sypká drť, která je schopna vázat vysoká
množství kapalných organických látek. Na znečištěný povrch je nasypáno přiměřené množství
sorbentu, který ropnou látku rychle absorbuje. Sorbent se zachycenou ropnou látkou je z
pevného povrchu smeten ukládán do nepropustných nádob a je likvidován jako nebezpečný
odpad. Na likvidaci ropných látek na vodní hladině jsou určeny SORPČNÍ NORNÉ STĚNY,
POLŠTÁŘE a sypký SORPČNÍ PROSTŘEDEK (např. KUROL). Do malých kaluží se
znečištěnou vodou se použije sypký plovoucí sorbent či polštáře, na vodním toku se provede
hrázka za pomoci ukotvené sorpční norné stěny a zásypu plovoucím sorbentem. Při úniku
většího množství látky po povrchu se vytvářejí hrázky ze sorpčních i ostatních nepropustných
materiálů – např. zemina.
Z výše uvedeného je zřejmé, že rizika havárií jsou v provozovně minimalizována.

III.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU PODLE ČÁSTI D BODŮ I A
II Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI VČETNĚ JEJICH
VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA MOŽNOST
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení vlivů z hlediska jejich celkové
významnosti. Hodnocení je rozděleno na fázi v období realizace záměru a fázi po ukončení a
provedení sanace a rekultivace. V případě, že je vliv jiný než nevýznamný nebo nulový, je
uvedena bližší charakteristika ve sloupci „Poznámka“, a to zejména vzhledem k zasaženému
území a populaci.
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Tabulka č. 34: Souhrnný přehled vyhodnocení vlivů
SPECIFIKACE VLIVU
VLIVY NA OBYVATELSTVO
Vlivy na zdraví
Sociální a ekonomické vlivy

VÝZNAMNOST VLIVU
fáze těžby
fáze po rekultivaci
nevýznamný

nevýznamný

příznivý

nevýznamný

POZNÁMKA

zaměstnanost, finanční
přínos pro obec

Vlivy spojené se změnou
nevýznamný
nulový
v dopravní obslužnosti
Vlivy na rekreační využití
nevýznamný
nevýznamný
území
VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Vliv na kvalitu ovzduší
nevýznamný
nulový
Změna mikroklimatu
nevýznamný
nevýznamný
Vliv na klima
nevýznamný
nevýznamný
VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A DALŠÍ FYZIK. A BIOLOG. CHARAKTERISTIKY
Vliv na hlukovou situaci
nevýznamný
nulový
Vlivy vibrací
nevýznamný
nulový
Vlivy na další fyzikální
nulový
nulový
charakteristiky
Biologické vlivy
nevýznamný
nevýznamný
VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Změna kvality podzemních a
v případě dodržování
nevýznamný
nevýznamný
povrchových vod
opatření proti haváriím
případná snadná
Změny ve vydatnosti zdrojů a
kompenzace včetně
změny hladiny podzemní
nevýznamný
nevýznamný
legislativního nástroje
vody
důlní škody
Vliv na povrchový odtok a
nevýznamný
nevýznamný
změnu říční sítě
VLIVY NA PŮDU
Zábor ZPF
nulový
nulový
částečně trvalý, částečně
dočasný,
Zábor PUPFL
nepříznivý
nepříznivý
kompenzovatelný,
souhlas orgánu státní
správy lesa se záborem
v případě dodržování
Vlivy na čistotu půd
nevýznamný
nulový
opatření proti haváriím
VLIVY PŘÍRODNÍ ZDROJE
Vliv na horninové prostředí a
nevýznamný
nevýznamný
další přírodní zdroje
VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST
Likvidace, poškození populací
či jedinců vzácných a zvláště
nevýznamný
nevýznamný
chráněných druhů rostlin
ovlivněné zvláště
chráněné druhy jsou
Likvidace, poškození populací
nevýznamný, potenciálně běžné, bez ovlivnění
či jedinců vzácných a zvláště
nevýznamný
příznivý
populací, navržena
chráněných druhů živočichů
kompenzační a ochranná
opatření
Likvidace, poškození stromů
a porostů dřevin rostoucích
nulový
nulový
mimo les
částečně trvalý, částečně
Likvidace, poškození lesních
nepříznivý
nepříznivý
dočasný,
porostů
kompenzovatelný,
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VÝZNAMNOST VLIVU
fáze těžby
fáze po rekultivaci

nepříznivý

potenciálně příznivý

POZNÁMKA
vliv lokální, v blízkém
okolí dostatek lesních
porostů,
souhlas orgánu státní
správy lesa se záborem
zásah do ÚSES nulový,
zásah do VKP nepříznivý
lokální, avšak zcela
vratný s potenciálem
zlepšení kvality VKP

Vliv na EVL a PO
nulový
nulový
Vliv na ekosystémy a biotopy
nepříznivý
nevýznamný
VLIVY NA KRAJINU A JEJÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE
Vliv na krajinný ráz

nepříznivý

nevýznamný

vliv nepříznivý a
dlouhodobý, avšak
kompenzovatelný sanací
a rekultivací

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Likvidace, narušení budov a
nevýznamný
nevýznamný
kulturních památek

Žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového
rozsahu, reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména s přímým záborem lesa. Jedná se o vliv na
PUPFL, na vlastní lesní porost a také vliv na VKP ze zákona (les). Tyto vlivy nelze plně
kompenzovat ani navrženou sanací a rekultivací (pozemky pro těžbu budou trvale odňaty
z PUPFL o odlesněny) a jsou tedy trvalé, avšak lokální, vztahující se pouze k ploše těžby. Z
části je však tento vliv kompenzovatelný. Plocha odlesněná pro vnější deponii bude po sanaci
a rekultivaci opět zalesněna. K vlivům spojeným se záborem lesa a lesního pozemku je však
třeba konstatovat, že byl dne 7.7.2020 vydán formou závazného stanoviska Krajského úřadu
Středočeského kraje č.j. 091195/2020/KUSK souhlas dle §14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.,
(lesní zákon) ke změně využití území rozšířením kamenolomu Mladovice na pozemcích
PUPFL p.č. 1343/2 v k.ú. Postupice (výměra 42 883 m2 – trvalý zábor) a p.č. 1343/3 v k.ú.
Postupice (výměra 36 743 m2 – dočasný zábor, fakticky bude však zabráno pouze 2,93 ha) a
zároveň souhlas k dotčení pozemků PUPFL ve vzdálenosti 50 m od záměru. Orgán státní
správy lesa tedy se zmíněným záborem v plném rozsahu souhlasí.
Vliv na krajinný ráz byl vyhodnocen ve fázi těžby jako nepříznivý, po ukončení těžby
jako nevýznamný. Tento vliv se zároveň uplatňuje v plošně nejširším území dotčeného
krajinného prostoru, avšak ani ten nepřesahuje lokální měřítko, nejedná se o vliv regionální.
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, a to i vlivy působící na
obyvatele (veřejné zdraví, hluk, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný majetek). Realizace
záměru totiž zásadně nezmění stávající ovlivnění veřejného zdraví ani hmotného majetku.
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy.
Jako potenciálně příznivé ve fázi po sanaci a rekultivaci byly vyhodnoceny vlivy na
zvláště chráněné druhy živočichů, VKP, ÚSES. Toto hodnocení odráží fakt, že opuštěné lomy
se správně provedenou rekultivací a s uplatněním přirozené sukcese se mnohdy stávají cenným
prvkem ekologické stability krajiny a oblastí se zvýšenou biodiverzitou
Těžba stavebního kamene v DP Mladovice neznamená významné riziko vzniku havárií
s následnými dopady na složky životního prostředí. Jedná se o stávající provoz, který má
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nastaveny odpovídající preventivní a kontrolní mechanismy pro minimalizování rizik
spojených s jakýmikoliv nestandardními stavy.
Žádné vlivy nebudou přeshraniční.
Vzájemné působení vlivů bylo při hodnocení uvažováno a nezpůsobí posílení jejich
významnosti.

IV.

CHARAKTERISTIKA

A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH
NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A POPIS
KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ, POPŘÍPADĚ
OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (NAPŘ. POST-PROJEKTOVÁ ANALÝZA), KTERÉ SE VZTAHUJÍ K
FÁZI VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁMĚRU, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE
PŘIPRAVENOSTI NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE PODLE KAPITOLY II A REAKCÍ
NA NĚ

Opatření jsou v následujícím textu řazena podle fáze realizace záměru, ve které budou
přijímána.
Rozsah a obsah této kapitoly je přizpůsoben z metodickému sdělení MŽP OPVIP
pro držitele autorizace ze dne 6.3.2015, č.j. 18130/ENV/15. Konkrétně:
„...je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, resp.
do podmínek negativního závěru zjišťovacího řízení, byla již součástí vlastního záměru (např.
v kapitole B.I.6). Tato opatření je tedy nutné nově chápat jako opatření, které jsou součástí
záměru a s jejichž splněním se automaticky počítá, přičemž příslušný úřad bude své závěry
přijímat na základě předpokladu, že tato opatření budou při přípravě, realizaci, provozu, popř.
i odstraňování záměru beze zbytku splněna, aniž by bylo nutné je v závěru zjišťovacího řízení
(nebo ve stanovisku EIA) výslovně uvádět ve formě podmínek (např. technické provedení
záměru, opatření proti prašnosti, provedení protihlukových opatření, požádat o vydání
integrovaného povolení apod.). Negativní závěr zjišťovacího řízení nebude obsahovat žádné
podmínky, proto je nutné, aby veškerá opatření vztahující se např. k věcnému provedení
záměru, průběhu a způsobu provádění prací apod. a obecné podmínky byly již zapracovány
do samotného záměru.
Do kapitoly D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů) dokumentace je nutné psát pouze podmínky relevantní, splnitelné, konkrétní
a eliminovat podmínky vyplývající z platné legislativy (resp. takové podmínky neuvádět nebo je
zapracovat jako součást záměru do jiné části dokumentace). Deklaraci závazku dodržet
zákonné povinnosti totiž nelze považovat za návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř.
kompenzaci nepříznivých vlivů“.
Záměr byl navržen již s ohledem na minimalizaci potenciálních nepříznivých vlivů
na životní prostředí, zejména vlivů na krajinný ráz, zábor lesa, na povrchové vody a veřejné
zdraví (viz kapitola B.I.IV a kapitoly věnované jednotlivým vlivům).
Opatření pro fázi realizace
1. V kamenolomu a nejbližším okolí bude min. 1 krát za 5 let (a vždy před provedením
skrývek) prováděn biologický monitoring. Monitoring bude zaměřen na výskyt zvláště
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chráněných druhů rostlin a živočichů i na výskyt invazních druhů rostlin. Invazní druhy
rostlin budou odstraňovány. Při výskytu zvláště chráněných druhů bude postupováno dle
podmínek výjimky pro tyto druhy, případně bude požádáno o výjimku pro druhy nově
zjištěné.
Dalším cílem monitoringu bude upřesnění stanovištních podmínek v lomu a sledování
iniciálních stádií sukcese v dotěžené části. Na základě výsledků tohoto monitoringu před
ukončením těžby bude precizován plán sanace a rekultivace pro zajištění maximální
biologické hodnoty lomu.
Předpokládaný účinek opatření: Minimalizace vlivu na biotu v důsledku změny budoucích
podmínek v území. Upřesnění požadavků na budoucí sanaci a rekultivaci, a tedy zvýšení
účinnosti kompenzačních opatření spočívajících ve vhodně provedené sanaci a rekultivaci.
2. S ohledem na ochranu ptáků (§5a zák. č. 114/1992 Sb.) bude nutné provádět odstranění
dřevin pouze v mimo hnízdním období tj. od konce září do konce února, aby nedocházelo
k rušení během námluv, hnízdění a vyvádění mláďat.
Předpokládaný účinek opatření: Minimalizace vlivů na flóru, faunu a biodiverzitu, zejména
zamezování usmrcování, zranění a rušení konkrétních jedinců a k minimalizaci vlivu na
jejich reprodukční cyklus. Podpora biodiverzity v rekultivované ploše.
3. Skrývky vrchní humózní vrstvy nebudou prováděny v době zimování plazů (říjen – březen).
Předpokládaný účinek opatření: Minimalizace vlivů na flóru, faunu a biodiverzitu, zejména
zamezování usmrcování, zranění a rušení konkrétních jedinců a k minimalizaci vlivu na
jejich reprodukční cyklus. Podpora biodiverzity v rekultivované ploše.
4. Oznamovatel se bude podílet na asanci škod vzniklých na porostech do 60 m od hrany lomu
nebo vnější hranice výsypky a podporovat zavádění melioračních a zpevňujících dřevin v
tomto prostoru. U porostních skupin 10Ba5a a 10Ca5a se výše zmíněné opatření z důvodu
možné řetězové rekce vztahuje na celou plochu obou porostních skupin. Vzdálenost 60 m
od nově vzniklé porostní stěny je důležité dodržet i v podpoře opatření proti introskeletové
erozi v části s kategorií ochranného lesa.
Předpokládaný účinek opatření: Minimalizace vlivu na lesní porosty.
5. Opatření pro minimalizaci prašnosti. Minimalizace prašnosti je daná mnoha
technologickými, technickými, konstrukčními a organizačními opatřeními. V současnosti
vychází z provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší schváleného dne 15.4.2014
rozhodnutím KÚ Středočeského kraje č.j. 132330/2013/KUSK. po dokončení modernizace
provozu však bude aktualizován i provozní řád a bude požádáno o nové povolení provozu.
Podmínky provozu tedy stanoví závazně KÚ Středočeského kraje, přičemž se bude
vycházet z požadavků obsažených v závazném stanovisku vydaném k projektu
modernizace. Tyto požadavky jsou uvedeny výše v subkapitole B.I.6. - 3) Úprava suroviny
– Protiprašná opatření.
Předpokládaný účinek opatření: Upřesnění požadavků na budoucí sanaci a rekultivaci, a
tedy zvýšení účinnosti kompenzačních opatření spočívajících ve vhodně provedené sanaci
a rekultivaci.
6. Budou realizována opatření proti vzniku prašnosti mimo areál lomu. Nákladní auta budou
zabezpečena proti úsypům kameniva a v případě převozu prašné frakce budou
zaplachtována proti úletům prachu. Prostor nakládky, vjezdu do lomu a navazující úseky
veřejné komunikace III. třídy budou pravidelně mechanicky čištěny a v případě podmínek
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pro vznik resuspendované prašnosti zkrápěny vodou. Znečištěná kola nákladních
automobilů budou před výjezdem na veřejnou komunikaci čištěna.
Předpokládaný účinek opatření: Snížení přímé i resuspendované prašnosti na odvozových
trasách. Minimalizace vlivů na kvalitu ovzduší v okolních obcích.
7. Na nejnižší etáži kamenolomu bude vyhloubena jímka pro shromažďování srážkové vody.
Tato důlní voda bude následně využívána v systému zkrápění technologické linky, případně
pro čištění komunikací.
Předpokládaný účinek opatření: Snížení spotřeby povrchové vody z toku Chotýšanka.
Minimalizace vlivů na kvalitu ovzduší.
8. Bude provedeno kontrolní měření hluku při zahájení realizace záměru, tj. při postupu do
nové plochy kamenolomu (při postupu JZ směrem tedy k sídlu Mladovice), kdy těžební
mechanizace bude na úrovni terénu a zatížení hlukem okolí bude nejvyšší.
Předpokládaný účinek opatření: Ověření predikovaného nevýznamného vlivu hluku,
případně získání podkladu pro dodatečná technická či organizační protihluková opatření.
Opatření pro fázi ukončení
9. Na základě výsledků biologického monitoringu (a sledování dalších abiotických faktorů,
zejména vodního režimu) bude před ukončením těžby precizován plán sanace a rekultivace
pro zajištění maximální biologické hodnoty lomu. Zásady pro sanaci a rekultivaci jsou
uvedeny v kapitole B.I.6. pod bodem 5)
Předpokládaný účinek opatření: Upřesnění požadavků na budoucí sanaci a rekultivaci, a
tedy zvýšení účinnosti kompenzačních opatření spočívajících ve vhodně provedené sanaci
a rekultivaci.
Kromě výše uvedených podmínek je samozřejmostí též konání v souladu s legislativními
požadavky a požadavky příslušných správních orgánů. Jako součást opaření pro prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů nejsou uváděny povinnosti
získání souhlasů a rozhodnutí příslušných správních orgánů na úseku ochrany jednotlivých
složek životního prostředí. Jedná se o nezbytné administrativní kroky požadované legislativou.
Bez získání příslušných souhlasů není záměr možno realizovat.

V.

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Metodický návod pro zpracování dokumentace představuje zákon č. 100/2001 Sb., resp.
jeho příloha č. 4.
Vlastnímu hodnocení dopadů na životní prostředí předcházelo získání informací a ucelení
poznatků o současném stavu životního prostředí v dotčeném území i jeho širším okolí obecně i
v souvislosti s řešenou problematikou, a to z různých zdrojů. Jednalo se o tyto zdroje:






odborná literatura,
provozní dokumentace oznamovatele
odborné studie zpracované pro účely posouzení vlivů pro zájmové území cca v letech
2018 - 2020
mapové podklady (administrativní, tematické mapy, internetové mapové aplikace),
legislativa,
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úřední dokumenty – rozhodnutí, vyjádření a stanoviska orgánů státní správy,
podklady a dokumenty odborných institucí,
odborné studie,
volně dostupné publikované údaje (internet),
informace z průzkumu a měření v terénu,
údaje poskytnuté obcemi.

Pro posouzení dílčích odborných okruhů byly v průběhu zpracování celé dokumentace
zadány jednotlivé úkoly. Výstupy z těchto úkolů (studie) predikují dopady na dílčí složky
životního prostředí.
Predikce a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo prováděno:





na základě exaktní predikce (výpočtů),
na základě expertního odhadu,
metodou analogie,
pomocí platných právních předpisů a doporučených metodik.

Dále jsou popsány použité metody prognózování a zásadní výchozí předpoklady pro
jednotlivé klíčové vlivy.
Hluk
Předmětem akustické studie bylo posouzení akustické situace okolo expedičních
komunikací. Dále byl předmětem hodnocení vliv vlastního provozu (technologie v lomu a
v úpravně a přepravních prostředků v areálu) a vliv clonových odstřelů na akustickou situaci
v nejblíže položeném chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb
a vliv Toto hodnocení bylo provedeno v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
v platném znění.
Pro výpočet hluku z dopravy byly sestaveny modely hlukové situace pomocí programu
výpočet byl proveden na nejmodernějším softwarovém vybavení v programu Predictor-LimA
typ 7810 A, verze 11.1 (Softnoise GmbH). Verze 11 byla vydána v únoru 2016.
Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden ve výše uvedeném výpočetním produktu
dle Francouzské národní výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB)
uvedená v „Arrté du 5 mai 1995 relatif au Brit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du
10 mai 1995, Article6“ a ve francouzské normě „XPS 31–133“. Metoda popisuje detailní postup
výpočtu hladiny hluku, které jsou v blízkosti ulic způsobeny dopravou, s přihlédnutím
k meteorologickým datům, které budou mít vliv na šíření zvuku. Parametry hlukových
emisních dat jsou zakotveny v „Guide du bruit“ s přizpůsobením k zavedení korektur, které
berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek.
Výpočet hluku z provozu lomu byl proveden ve stejném software dle ČSN ISO 9613-2 „
Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru, Část 2: Obecné výpočetní metody“.
Tyto normové výpočetní postupy patří mezi dočasné doporučené výpočetní metody dle
Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku ovlivňujícího životní prostředí („DIRECTIVE
2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June 2002
relating to the assesment and management of enviromental noise“). Metoda NMPB-Routes-96
je jako národní výpočtová metodika používána mj. ve Francii, Španělsku, Itálii, Belgii,
Portugalsku a Řecku. V Česku je tato metodika legislativně zakotvena pro použití při
strategickém hlukovém mapování vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb.
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Hodnocení akustické situace dále respektuje Metodický návod pro hodnocení hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3 ze dne 1.11.2010.
Posouzení hluku z clonových odstřelů bylo provedeno metodou analogie na základě dříve
provedených měření.
Intenzita dopravy na veřejných komunikacích nemohla být převzata z oficiálního sčítání
dopravy prováděného ŘSD, na silnicíéch 3. třídy nejsou tato sčítání k dispozici. Proto bylo
provedeno vlastní sčítání dopravy. Získaná data byla dále upravena dle podkladů ŘSD: TP 189
a TP 219.
Ovzduší
Výpočet krátkodobých i průměrným ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“
(Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS´97 – aktualizace únor
2014), která byla vydána MŽP ČR v r. 1998.
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např.
imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční
průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída
stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje
korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou
a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překroční hraničních koncentrací bere v úvahu
rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry
(tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 tříd rychlosti větru. Další podrobnosti
jsou uvedeny v rozptylové studii.
Emisní faktory byly převzaty ze spolehlivých zdrojů, zejména:


software MEFA 13, ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.



Věstník MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8:



Metodický pokyn MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle
§ 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.



Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst.
1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší



EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, 2.A.5.c Storage, handling
and transport of mineral products



NPI (2012): Australian Government, Department of Sustainability, Environment, Water,
Population and Communities: National Pollutant Inventory – Emission Estimation
Technique Manual For Mining, version 3.1,



„Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely
zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP“ (TESO Praha a.s.,
2015)



„Analýza možnosti a dopadů rozšíření databáze o evidenci fugitivních emisí a využití
těchto údajů ke zpřesnění prostorové interpretace naměřených dat“ (ČHMÚ, 2015).
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Údaje o imisním pozadí a meteorologické údaje (větrná růžice) byly převzaty z dat
ČHMÚ. Větrná růžice byla zkonstruována přímo pro danou lokalitu s uvažování charakteru
zdroje znečištění ovzduší.
Veřejné zdraví
Cílem hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví (HIA) je posouzení významnosti
zdravotních rizik vyplývajících z působení fyzikálních a chemických faktorů souvisejících
s posuzovaným záměrem. Posudek se vztahuje pouze na běžné provozní podmínky záměru, tj.
při dodržování právních a technických předpisů, technologií, kapacity a charakteru záměru
uvedených v podkladech, neřeší situace při nedodržení uvedených podmínek a v případech
mimořádných událostí, např. živelných pohrom nebo havárií.
Cílem hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví (HIA) je posouzení významnosti
zdravotních rizik vyplývajících z působení fyzikálních a chemických faktorů souvisejících
s posuzovaným záměrem. Posudek se vztahuje pouze na běžné provozní podmínky záměru, tj.
při dodržování právních a technických předpisů, technologií, kapacity a charakteru záměru
uvedených v podkladech, neřeší situace při nedodržení uvedených podmínek a v případech
mimořádných událostí, např. živelných pohrom nebo havárií.
Základní metodické postupy odhadu zdravotních rizik byly zpracovány zejména
Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotní
organizací (WHO). V České republice byly základní metodické podklady pro hodnocení
zdravotních rizik vydány Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí.
Předkládané hodnocení zdravotních rizik je zpracováno v souladu s výše uvedenými
metodickými postupy.
Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných
osob. Při hodnocení zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích:


Identifikace nebezpečnosti – v tomto kroku se zjišťuje, zda je sledovaná látka, faktor nebo
komplexní směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.



Charakterizace nebezpečnosti – odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se
intenzita, frekvence nebo pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, což je
nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry rizika



Hodnocení (odhad) expozice – to znamená, zda a do jaké míry je populace vystavena
působení sledované látky nebo faktoru v daném prostředí. Na základě znalosti situace se
při něm sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a
množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka.



Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci
(syntézu) poznatků získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot,
závažnosti i slabých stránek dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné
informace umožňují ke kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního zdravotního rizika v
posuzované situaci, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy
pro řízení rizika.
Podzemní a povrchová voda

Hydrogeologické a hydrologické charakteristiky dotčené části území byly odvozeny
z archivních dat a z terénního šetření.
Dále byly získány i údaje z nově prováděných průzkumných hydrologických prací a
z údajů o provozu současných zdrojů pitné vody.
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Základní krok predikce vlivů na podzemní vodu tedy výpočet teoretického dosah
ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí postupu těžby byl proveden na základě Sichardtova
vzorce pro dosah depresního kužele.
Lokalita má velmi jednoduché hydrogeologické poměry a záměr nezastihne hladinu
podzemních vod. Posouzení je tedy provedeno odbornou expertizou osobou s osvědčením o
odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru
environmentální geologie a hydrogeologie.
Biologické a průzkumy
Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační průzkumy byly provedeny na celém území
netěženého DP Mladovice a v blízkém okolí.
Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační průzkumy byly provedeny v území plánovaného
rozšíření těžby a přilehlého okolí. Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí
individuálního sběru, zemních pastí, pokládání potravních návnad a smýkání vegetace.
Průzkum bezobratlých byl zaměřen na zvláště chráněné a vzácné druhy. Přítomnost obratlovců
byla zaznamenávána pomocí krátkodobě umístěných pastí, vizuálně, akusticky a pomocí
pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy ptáků.
Krajinný ráz
Pro zpracování hodnocení vlivu na krajinný ráz byl využít metodický postup „Posouzení
vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv. metoda
prostorové a charakterové diferenciace území“ autorů I. Vorla, R. Bukáčka, P. Matějky, M.
Culka a P. Skleničky. Tato metodika zavádí postupy, které využívají metody používané
v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení a
objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu navrhovaného
záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot
krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality krajiny a z eliminace
vlivů tuto kvalitu snižujících. Další princip metody spočívá v rozložení celkového problému
hodnocení na dílčí, samostatně řešitelné kroky. Snahou je tedy subjektivitu hodnocení rozčlenit
na řadu drobných rozhodnutí a eventuelní nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či méně
subjektivních pohledů, takto eliminovat. Rozložení problému se standardně provádí:


prostorovou a charakterovou diferenciací – rozložením na charakterově homogenní části
krajiny – oblasti krajinného rázu (označované též jako základní krajinné celky,
charakteristické krajinné celky atd.) a místa krajinného rázu (označované též jako dotčené
krajinné prostory, dílčí krajinné prostory atd.)



identifikací znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu
v oblastech a místech krajinného rázu



posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty

Výstupem posouzení je pak závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného
záměru do:


přírodní, kulturní nebo historické charakteristiky
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přírodních a estetických hodnot



významných krajinných prvků (VKP)



zvláště chráněných území (ZCHÚ)



kulturních dominant



harmonického měřítka a vztahů
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Konfliktnost zásahů je dána intenzitou zásahů do jednotlivých znaků krajinného rázu,
významem, projevem a cenností těchto znaků.
Vyjma výše charakterizovaného metodického pokynu a údajů poskytnutých objednatelem
byly využity jako další podklady tématické mapy rozličného měřítka, poznatky učiněné
terénním šetřením, odborná literatura, internet, pořízená fotodokumentace.
Posouzení vlivu na les
Vzhledem k umístění celého záměru v prostoru hospodářského lesa bylo do posouzení
vlivů zařazeno specializované a velmi podrobně provedené hodnocení vlivu na porosty na
pozemcích PUPFL.
Pro výstupy této práce byly použity údaje z Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)
zpracovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse nad Labem. OPRL jsou
legislativně zakotveny v lesním zákoně č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů v § 23 a
Vyhlášce MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů. OPRL obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí
lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v ekosystémovém pojetí.
Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Vytvářejí předpoklady pro
minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů.
Pro základní vyhodnocení zdravotního stavu lesů byly použity družicové snímky typu
Landsat. V digitálních obrazových datech snímku Landsat jsou obsaženy údaje, které umožňují
za určitých předpokladů hodnotit stav vegetace. Při aplikaci na lesní porosty se prokázalo, že
data v sobě nesou smíšenou informaci o množství jehličí (listí) v korunách lesního porostu
(defoliace) a o jeho stavu (množství obsažené vody a stupeň prosychání (mortalita)).
Rozhodujícím prvkem výsledného hodnocení je terénní šetření.
Rozhodujícím prvkem výsledného hodnocení je skutečný zdravotní stav a odolnostní
potenciál porostů zjištěný terénním šetřením.
Terénní šetření v konkrétní lokalitě je zaměřeno na zhodnocení skutečného zdravotního
stavu porostů, zejména na zjištění fytopatologických projevů dřevin a jejich dispozici odolávat
nepříznivým vlivům a změnám současných poměrů. Ve všech potenciálně ohrožených
porostních skupinách 2. a vyššího věkového stupně byly měřeny taxační veličiny pro výpočet
aktuální hodnoty štíhlostního kvocientu. Bezprostřední okolí budoucí rozšířené části lomu není
v podkladech OPRL vyhodnoceno jako prostor ohrožený větrem. V širším zájmovém okolí se
však plochy poškozené větrem vyskytují. V případě necitlivého narušení tzv. porostního
pořádku nelze v plošně omezených především smrkových částech poškození stromů větrem
vyloučit. Hodnocení se soustředí především na citlivý prostor těsně za odlesněnými částmi v
rámci poslední fáze dotěžení lomu. Šířka potenciálně ohrožené plochy (pásu) od linie odlesnění
se liší v závislosti na směru působení škodlivého větru, stanovištních podmínkách, dřevinné
skladbě, zdravotním stavu a odolnostním potenciálu dřevin a porostů. Z ojedinělých případů
poškození větrem nelze jednoznačně určit směr větru, který by mohl zapříčinit případné
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budoucí škody, a proto byly zjišťovány odolnostní parametry po celé délce budoucího odlesnění
do hloubky 2 porostních výšek ponechaného lesa.
Posouzení vlivu vibrací
Posouzení bylo provedeno na základě prostudování výsledků všech měření, které byly
provedeny v letech 2019 a 2020. Měření byla a jsou prováděna pouze pomocí digitálních
seismografů typu INSTANTEL, které jsou, dle podmínek autorizace, pravidelně kalibrovány
v ČMI (Český metrologický institut) ve stanovených periodách.
Posuzování seismicity ve vztahu k možnému vlivu na povrchové objekty se v ČR provádí
podle dvou norem, a to ČSN 730040 a DIN 4150. V obou normách se vychází z jednotlivých
složek seismického vlnění. V obou normách je zohledňováno rozdělení seismického vlnění na
3 základní osy (x, y, z). Ty jsou pojmenovány jako transversální – příčná osa, longitudinální –
podélná osa a vertikální – svislá osa. Konkrétně se obecně při vyhodnocení seismických
záznamů postupuje následujícími způsoby:


Nejjednodušší přístup, který se často používá, je, že se dle ČSN 730040 pracuje pouze s
největšími zjištěnými složkami seismického vlnění X, Y a Z a jim odpovídajícími
frekvencemi.



Počítá se pouze s výsledným rovinným vektorem složek X a Y a s nižší z frekvencí těchto
složek (složka vlnění Z se nezohledňuje). Tento přístup je běžný v OKR.



Počítá se s prostorovým vektorem z nejvyšších složek seismického vlnění a s nejmenší
zjištěnou frekvencí těchto tří složek. Navíc se zohledňuje aktuální seismická odolnost
staveb. Tento postup je běžný při budování staveb, zejména podpovrchových, v Praze.



Na seismografických záznamech jsou uvedeny nastavovací parametry, maximální
dosažené hodnoty sledovaných veličin, včetně vektorového součtu, grafické zobrazení
průběhu kmitání v jednotlivých osách a zejména graf, do kterého jsou integrovány limity
norem DIN 4150 a v současnosti i graf s limity dle ČSN 730040. V grafu je na svislé ose
vynesena rychlost kmitání, na vodorovné ose frekvence kmitání. Každý vrchol z
grafického tvaru kmitání má svůj bod v závislosti na frekvenci. Toto je pro vyhodnocení
dle obou používaných norem zásadní, neboť nejvyšší hodnota jednotlivé složky rychlosti
kmitání nemusí být nejškodlivější, jelikož může mít vyšší frekvenci nežli hodnota sice
menší, avšak v nízké frekvenci. Proto pro posouzení nestačí jen absolutní špičkové
hodnoty, avšak podstatný je i pohled na graf s příslušnou normou (DIN 4150, nebo ČSN
730040). Hodnota maximální prostorové rychlosti (vektorového součtu) se stanovuje tak,
že výpočetní program použitých seismografů INSTANTEL provede minimálně 1024
vzorků za sekundu a automaticky vybere nevětší prostorovou rychlost v kritickém
okamžiku celého seismického záznamu.

Posuzování seismicity ve vztahu k možnému vlivu na povrchové objekty provádí v
kamenolomu Mladovice firma Miloslav Žilák – SeDyn, a to dle ČSN 730040 a DIN 4150,
přičemž postup vyhodnocení seismických záznamů je totožný s postupem uvedeným ve čtvrtém
odseku. Posouzení vlivu záměru je provedeno formou prezentace a vyhodnocení měření
seismických účinků clonových odstřelů standardní velikosti v letech 2019 a 2020. K dispozici
je Doklad o úředním měření seismických účinků clonového odstřelu CO 307/2019 odpáleného
dne 11. 3. 2019 v kamenolomu Mladovice. Měření proběhlo u nejbližších domů č.p. 48
v Mladovicích a č.p. 119 v Postupicích. Z roku 2020 je pak k dispozici Doklad o úředním
měření seismických účinků clonového odstřelu CO 322/2019 a CO 323/2020 odpálených dne
2. 6. 2020 v kamenolomu Mladovice (viz podrobně příloha č. 8-2, Žilák, 2020). Měření
proběhlo u domů č.p. 48 v Mladovicích a č.p. 119 v Postupicích, č.p. 89 v Popovicích, č.p. 19
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v Želichově a v jímacím vodárenském objektu v Mladovicích (objekt umístěn uvnitř
dobývacího prostoru).
Pro posouzení vlivů vibrací z provozu nákladních automobilů po veřejných komunikacích
bylo provedeno též měření dynamických účinků vyvolaných průjezdy nákladních automobilů
– zejména vozů vyvážejících kamenivo z provozovny Mladovice k odběratelům. Měřící
přístroje byly po dohodě se zástupcem objednatele umístěny co nejblíže ke komunikaci, tak,
aby neznemožňovaly běžné užívání nemovitostí a naopak nezaznamenávaly běžnou seismicitu
vyvolávanou chozením atd. Mimo kostela byly vždy umístěny na opěrných zdech srostlých se
základy zájmových objektů, nebo byly objektům předsazeny.
Dle stávající platné ČSN 730040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a
jejich odezva“, která platí od 1. 4. 1996 a s odvoláním na třídu významu objektu rozlišenou v
ČSN 730031 „Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd“ není nutno dynamickou
odezvu způsobenou technickou seismicitou dále analyzovat, pokud na referenčním stanovišti
rychlost pohybu nepřesáhne pro daný typ a význam objektu tuto hodnotu:
Běžné obytné domy……………………………Vef = 1,0 mm/s
Chatrné či památkově chráněné objekty……….Vef = 0,7 mm/s
Mezi chatrné či památkově chráněné objekty byl zařazen i kostel S. Martina. Na
stanovištích 1 - 4 bylo měření prováděno nonstop po dobu jedné hodiny, v době po polední
pauze v lomu, tj. od 12:00 do 13:00 na každém, ze sledovaných objektů. Zkušební doba –
měření tzv. pozadí probíhala na stanovištích 1 – 4 od 11:30 do 12:00, v době polední pauzy v
lomu. Na stanovišti 5 probíhalo měření pouze 30ti minut a to od 13:30 do 14:00, měření pozadí
zde prováděno nebylo. Na všech stanovištích byly zaznamenány všechny průjezdy vozidel,
které překročily prahovou hodnotu spuštění automatické registrace otřesů. Ta byla nastavena
na všech stanovištích na 0,13 mm/s pro kteroukoliv složku rychlosti kmitání.

VI.

CHARAKTERISTIKA

VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO
NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH

Při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a
neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na
životní prostředí.
Neurčitost lze charakterizovat následovně:
V akustické studii byl výpočet šíření hluku z vlastního provozu lomu založen na
postupech uvedených v normě ČSN ISO 9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je stanoven
odhad přesnosti +/- 3 dB. Výpočet hluku z dopravy provedený podle Francouzské národní
výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB). Výsledky získané dle této
metodiky spadají do třídy přesnosti II (+/-2 dB). Vstupní data o zdrojích hluku pro akustické
posouzení byla získána z oficiálních zdrojů zejména od výrobců technologie a z hodnot daných
platnými technickými normami a taktéž z vlastního akustického měření.
Posouzení hluku z clonových odstřelů bylo provedeno na základě archivních akustickým
měření. Posouzení může být sice zatíženo větší odchylkou, nicméně výsledek je uveden na
horní hranici pravděpodobného intervalu skutečných hodnot.
Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím,
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že v ostatních částech území bude situace příznivější. Díky tomu je hodnocení expozice
konzervativní ve smyslu vědomého nadhodnocení průměrné expozice.
Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých
dat a postupů. Tyto nejistoty je potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků rozptylové
studie.
Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
Příspěvky maximálních hodinových a denních imisních koncentrací škodlivin byly ve
všech referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny možné kombinace tříd
stability a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové a denní maximum, které
je prezentováno v tabulkové a grafické podobě.
Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty představují stav, které by mohl v atmosféře
nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability trvající beze
změn alespoň jednu hodinu (nebo celý den), vítr o nejméně příznivé rychlosti a vanoucí přímo
na výpočtový bod). Ve všech výpočtových bodech jsou tato maxima dosahována při špatných
rozptylových podmínkách za silných inverzí (třídy stability I) a slabého větru (třídní rychlost
větru 1,7 m/s).
Vypočtené hodnoty krátkodobých maxim jsou pouze teoretické, můžou, ale také nemusí
v průběhu roku nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím již respektují četnost výskytu tříd
stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice) a také roční využití zdrojů.
Pro výpočet příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit výpočtový
model SYMOS´97- Systém modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha v roce
1998.
Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných
bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který vzhledem
ke svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti, což se může
projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních koncentrací.
Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb. je pro vybrané znečišťující látky stanovena
nejistota modelování následující tabulkou.
Tabulka č. 35: Nejistoty rozptylové studie
SO2,
NO2,
NOx,
CO
Hodinové průměry
Osmihodinové
průměry
Denní průměry
Roční průměry

50%

Částice
Ozon,
PM10,
Benzo
Benzen
související
PM2,5,
(a)pyren
NO a NO2
olovo
Nejistota modelování pro
50%
-

As,
Cd,
Ni

PAH,
plynná
rtuť

Celková
depozice

-

-

-

50%

-

-

50%

-

-

-

-

50%
30%

50%

50%

-

60%

60%

60%

60%

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami,
danými použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod.
Proto je jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které
jsou s hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.
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Všechny níže uvedené nejistoty byly řešeny přijetím konzervativního modelu, který
představuje nejhorší možný scénář, tedy dlouhodobou nepřetržitou expozici nejvýše
vyčísleným úrovním příspěvků imisí polutantů ovzduší a hluku ve venkovním prostředí.
Ke kvantifikaci rizika exponované populace prachovým částicím byla použita
demografická data ze Zdravotnické ročenky Středočeského kraje se stavem k 31. 12. 2013.
Složení populace a rozdělení jednotlivých věkových kohort se v obcích Mladovice a Postupice
může od krajského průměru lišit. Na takto kvantifikovanou populaci byly při charakterizaci
rizika paušálně vztaženy nejvyšší hodnoty sledovaných příspěvků škodlivin ovzduší vyčíslené
u obytné zástavby. Obecně byl pro odhad expozice a hodnocení rizika aplikován konzervativní
způsob, který reálnou expozici a tím i charakterizaci rizika značně nadhodnocuje a výsledné
závěry jsou tedy na straně bezpečnosti.
Pro kvantifikaci rizika byly ve výpočtech použity zobecňující hodnoty jednotlivých
veličin, přičemž např. množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se vyznačuje značnou
variabilitou dle věku, pohlaví i fyzické aktivity, k expozici vyčísleným hodnotám chemických
škodlivin v ovzduší nedochází nepřetržitě (neuvažuje se s výkyvem koncentrací v průběhu roku,
s trávením většiny času populace ve vnitřním prostředí) apod.
Nejistoty do hodnocení vlivů na veřejné zdraví vnáší rovněž použité regresní koeficienty
a referenční hodnoty odvozené WHO z výsledků epidemiologických studií, jejichž závěry mají
různé úrovně spolehlivosti.
Hodnocení expozice polutantům ovzduší bylo provedeno pouze odhadem, neboť
zpracovatel nemá k dispozici podrobnější údaje o populaci žijící v hodnocené lokalitě, zejména
údaje o jejím složení, návycích, pracovních expozicích, době trávení času ve venkovním
prostoru, citlivých či odolných skupinách atd., tedy nejsou žádné údaje o expozičním scénáři.
Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice vhodnější než výsledky samotného měření
hluku, které sice poskytují přesné údaje, avšak jsou závislé na momentální situaci a z hlediska
dlouhodobé expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní podklady.
Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím,
že v ostatních částech území bude situace příznivější.
Další významnou nejistotou v kontextu hodnocení hluku je opět ten fakt, že není znám
expoziční scénář obyvatel v okolí záměru ani struktura dotčené populace. V akustické studii
nemůže být zohledněno např. dispoziční řešení obývaných objektů ležících nejblíže záměru či
podél dopravních tras, orientace oken, věková skladba obyvatel jednotlivých objektů, doba
pobytu osob v daném místě apod. Popisované a použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím
účinkem nelze považovat za absolutně platné za všech podmínek. Vždy je nutno počítat
s výrazným vlivem konkrétních místních podmínek a rozdílným stupněm vnímavosti
a citlivosti exponované populace.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví jsou nejistoty dány především
neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat
fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události. Dále je nezbytné počítat s tím,
že účinek hluku je variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně
a historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem
v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované
populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí
jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5 –
20 % celé populace. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí
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senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou
situací nemají možnost kontroly.
Vztahy dávka – účinek z epidemiologických studií, hodnocení hlukové expozice a použití
expozičního scénáře bylo při hodnocení vždy provedeno na straně bezpečnosti.
U botanického a zoologického průzkumu byly nejistoty minimalizovány vhodně
zvoleným termínem terénních prací a počtem návštěv. Terénní průzkum probíhal celou
vegetační sezónu roku 2019 a zahrnoval rozhodující jarní a letní období. Vhodně načasovaný
průzkum tedy zastihl tu část vegetační sezóny, která je podstatná pro zjištění výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Uvedené výsledky byly zjištěny během terénního
průzkumu, který probíhal od dubna do října 2019. Při rekognoskaci terénu v roce 2020 nebyly
zjištěny žádné odchylky v rozložení jednotlivých biotopů (až na větší degradaci lesa vlivem
kůrovcové kalamity), není tedy předpoklad výskytu jiných vzácných nebo zvláště chráněných
druhů živočichů.
Minimalizace nejistot u poměrně subjektivně prováděného hodnocení vlivu na krajinný
ráz spočívá v rozložení celkového problému hodnocení na dílčí, samostatně řešitelné kroky.
Snahou je tedy subjektivitu hodnocení rozčlenit na řadu drobných rozhodnutí a eventuální
nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, takto eliminovat.
Posouzení vlivu na vody bylo založena na údajích z dlouhodobého provozu lomu a
posouzení jednoduchých hydrogeologických poměrů.
Základní krok predikce vlivů na podzemní vodu tedy výpočet teoretického dosah
ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí postupu těžby byl proveden na základě Sichardtova
vzorce pro dosah depresního kužele. Takto stanovený dosah ovlivnění je teoretický, použitý
vzorec je empirický a je používaný pro zvodně porézního prostředí. Pro puklinové prostředí
univerzální vzorec neexistuje. Praktické zkušenosti z jiných lomů umístěných v podobném
geologickém prostředí ukazují, že takto vypočtená hodnota je nadhodnocená a skutečný dosah
ovlivnění je menší než teoreticky stanovená hodnota.
Při posouzení vlivu na lesní porosty byly nejistoty minimalizovány využitím kombinace
datových zdrojů. Základní popis porostů je převzat z Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)
zpracovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse nad Labem.
Zdravotní stav lesů byl hodnocen na základě družicových snímků. Mezi nejdůležitější
podmínky korektní klasifikace patří dostatečná hustota zápoje korun stromů v porostu (větší
než 70 %) a homogenita dřevinné skladby (větší než 80 %). Při nízké hustotě zápoje je
spektrální charakteristika lesního porostu ovlivňována podrostem. Při klasifikaci porostu s
větším procentem příměsi jiných dřevin než dřeviny klasifikované vzniká obvykle zkreslení,
neboť každá dřevina má svou vlastní spektrální charakteristiku a rozsah hodnot. Tyto závislosti
jsou však při znalosti dřevinné skladby porostů do určité míry korigovatelné.
Identifikovat dřevinnou skladbu porostů z dat družicového snímku v jeho plném plošném
rozsahu není možné. Z tohoto důvodu jsou klasifikační stupnice jehličnanů nastaveny pro
smrkové porosty. Klasifikační stupnice listnatých porostů je nastavena obecně na celou třídu.
K interpretaci mapy zdravotního stavu lesů je nutná mapa dřevinné skladby porostů případně
terénní šetření na konkrétní lokalitě.
Při standardních podmínkách klasifikace (smrkové porosty starší než 30 let s minimálně
80% zastoupením a 70% zapojením v ploše) je směrodatná odchylka mezi pozemním
hodnocením a klasifikací z družicového snímku přibližně 0,6 stupně u stupnice poškození a
mortality jehličnatých porostů a 10 % u stupnice defoliace a mortality jehličnatých porostů.
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Jeden obrazový bod družicového snímku typu LANDSAT-TM/ETM+ zachycuje plochu
30 x 30 m v území. Na okrajích a u úzkých pruhů porostů proto může dojít k nesprávnému
vyhodnocení (ke smíšení obrazu lesa s okolním terénem). Tyto části porostů je nutno ověřit v
terénu. Vlivem expozice svahů může dojít k místním nepřesnostem v rozlišení listnatých a
jehličnatých dřevin. Mapa může v určitém procentu plochy zachycovat i vegetaci mimo les
(keřové, travnaté porosty, zemědělské plodiny) a případně i abiotické prvky, které při
klasifikaci nelze vždy zcela vyloučit. Klasifikace některých míst snímku může být z důvodů
výskytu oblačnosti, stínů od mraků, silnějšího oblačného oparu, mlhy a smogu záměrně
potlačena.
Informace získané ze satelitních snímků Landsat jsou zapracovány v tomto hodnocení s
cílem poukázat na obecné trendy ve vývoji zdravotního stavu lesních porostů.
Součástí hodnocení vlivů na lesy bylo precizní terénní šetření, které bylo provedeno na
území těžby i širšího okolí v roce 2018 i 2019, což významně minimalizuje nejistoty spojené
s opominutím dynamických jevů v lesních porostech. V roce 2000 byla zjištěna pouze větší
degradace smrkových porostů vlivem kůrovce. Lesní porosty mají tedy lokálně ještě nižší
kvalitu než v letech 2018 a 2019, což však výsledky posouzení neovlivní, naopak je to posunuje
spíše na bezpečnou stranu.
Posouzení vlivu na seismickou situaci je provedeno formou vyhodnocení měření
seismických účinků clonových odstřelů standardní velikosti v letech 2019 a 2020. Prostor těžby
se rozšiřuje o plochu 4,29 ha a největší vzdálenost nové hranice těžby od současně povolené je
cca 140 m. Rozšíření však není směřováno k nejbližší zástavbě (obec Mladovice), ale jižním
směrem, kde zástavba leží ve vzdálenosti více než 800 m. Nenavrhuje se zahloubení lomu, což
je situace, kdy by mohlo dojít ke změněným podmínkám přenosu seismických vln do okolí. Z
výsledků měření seismických účinků clonových odstřelů je zřejmé, že jejich vlivem nedošlo k
překročení kritérií stanovených na základě norem ČSN 730040 a DIN 4150. Na stanovištích u
rodinných domů se dokonce podařilo dodržet grafické rozhraní L 3, které dle normy DIN 4150
vymezuje přípustné hodnoty rychlostí kmitání v závislosti na frekvenci, při nichž již může dojít
k prvým známkám škod na chatrných stavbách. Stejné hodnocení lze použít podle ČSN 730040
„Zatížení stavebních konstrukcí technickou seismicitou a jejich odezva“, neboť nebylo
dosaženo ani limitu Aa, platného pro nejcitlivější typ staveb při nejnepříznivějším způsobu
založení. Na základě uvedených faktů je zřejmé, že hodnocení vibrací z trhacích prací může být
provedeno vyhodnocením současného stavu s tím, že záměr situaci nezhorší. Minimalizace
nejistot je zajištěna posouzením 3 odstřelů z let 2019 i 2020.
Minimalizace nejistot při hodnocení vlivu vibrací od nákladní dopravy byla provedena
vhodně zvolenou dobou měření, změřením dostatečného množství průjezdů všech typů aut a
správným umístěním měřících přístrojů.
V grafických částech této dokumentace záměru (zejména v obrázcích v textu) jsou dílčí
nepřesnosti v poloze a rozloze jednotlivých ploch a objektů. Důvodem jsou zdrojové materiály,
které jsou použity z různých podkladů různých měřítek, čímž může dojít ke zkreslení
výsledného grafického souhrnu a některých z něho plynoucích informací. Upřesnění ploch
bude provedeno v rámci zpracování POPD a v další dokumentaci.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Lokalizace záměru vychází z polohy ložiska nerostné suroviny. Poloha záměru je tedy
z tohoto hlediska invariantní.
Při zpracování dokumentace byly vzaty v úvahu tyto varianty:
Maximální varianta (varianta VMAX) je teoretická maximální varianta sledující cíl
vydobytí veškerých zásob suroviny v DP (odůvodnění viz výše). Varianta není v této
dokumentaci uvažována jako posuzovaná varianta záměru.
Základní parametry varianty VMAX:

plošný rozsah rozšíření těžby cca 7,9 ha
množství vytěžitelných zásob 16 094 000 t

Projektová varianta (varianta VP) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude
probíhat těžba s dále popsaným průběhem realizace a technologickým řešením. Popis
projektové varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této
dokumentace.
Základní parametry varianty VP:

plošný rozsah rozšíření těžby cca 4,29 ha
množství vytěžitelných zásob 5 000 000 t
roční výše těžby a expedice 250 000 t

Nulová varianta (varianta V0) je referenční variantou (nikoli variantou záměru).
Popisuje stav v případě, že nedojde k povolení hornické činnosti způsobem, jak je popisováno
ve variantě projektové a ložisko nebude dotěženo. Varianta slouží k porovnání vlivů
souvisejících s realizací záměru (hluk, znečištění ovzduší, doprava, krajinný ráz atd.), resp.
pro stanovení jejich kvalitativních a kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové
významnosti vlivů varianty projektové.
Základní parametry varianty V0:

plošný rozsah rozšíření těžby 0 ha
množství vytěžitelných zásob cca 600 000 t

Z výše uvedeného je zřejmé, že záměr je popsán pouze v jedné variantě projektové.
Předmětem posouzení vlivů provedeného v této dokumentaci je tedy de facto srovnání nulové
a projektové varianty, které je provedeno v části D. Bylo zjištěno, že vlivy související se
záměrem neznemožňují jeho realizaci a vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které tato
varianta generuje jsou akceptovatelné v rámci legislativních a normových požadavků na
ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.
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ZÁVĚR

Předkládaným záměrem je pokračování těžby ložiska ruly Mladovice v rámci stanoveného
dobývacího prostoru Mladovice. Nejedná se o stanovení nového dobývacího prostoru ani jeho
změnu. Dobývací prostor Mladovice o výměře cca 47 ha byl stanoven dne 15. 8. 1966.
Jedná se o navrhovanou těžbu v dosud netěžené části dobývacího prostoru. Stávající těžba
je povolena na ploše 15,7 ha, přičemž posuzovaný záměr znamená pokračování těžby na ploše
cca 4,29 ha a vybudování nové vnější výsypky (haldy) o ploše max. 2,73 ha, kam budou
ukládány nevyužité zeminy z plochy rozšíření těžby.
Maximální roční kapacita těžby je předpokládaná ve výši 250 000 t suroviny, nedochází
tak ke změně předpokládané maximální kapacity záměru. Nepředpokládá se však, že tato
kapacita bude běžně dosahována, pouze v letech s vysokou poptávkou po kamenivu. V rámci
konzervativního přístupu je však na tuto hodnotu provedeno i posouzení vlivů. Podle
současného povolení hornické činnosti není výše těžby limitována. Reálná těžba v posledních
letech bývala nižší než předpokládaných 250 000 t. V posledních 10 letech výše těžba značně
kolísala podle aktuální poptávky a dosahovala hodnot v rozmezí 90 tis. až 250 tis. t za rok.
Předkladatelem záměru je organizace BES s.r.o.., která je i organizací provádějící
současnou těžbu v DP Mladovice.
Tato dokumentace je zpracována s ohledem na požadavky zákona č. 100/2001 Sb. a slouží
k posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí. Účelem posuzování vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví je v souladu se zákonem získat objektivní odborný podklad
pro vydání rozhodnutí. V daném případě rozhodnutí o povolení hornické činnosti, které bude
podle § 17 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydávat Obvodní báňský úřad
pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského. Řízení o povolení hornické činnosti
tak bude navazujícími řízením podle § 9a odst. 3 ve smyslu §3 písm. g) zákona č. 100/2001
Sb.
Oznámení záměru „Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného
dobývacího prostoru Mladovice a modernizace provozu“ bylo zpracováno v listopadu 2019 a
předáno na Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK) jako na příslušný úřad k provedení
zjišťovacího řízení. Příslušný úřad obdržel oznámení záměru dne 10.12.2019. Oznámení
záměru splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon),
proto příslušný úřad oznámil dne 19.12.2019 zahájení zjišťovacího řízení zveřejněním
informace na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. Oznámení bylo příslušným
úřadem rozesláno k vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným
celkům. V téže lhůtě bylo oznámení zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA na
stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru STC2272. Dle § 6 odst. 8
zákona mohla zaslat veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní
samosprávné celky písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení, tj. do 18.01.2020.
Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 19 vyjádření, která jsou uvedena v kapitole
Úvod včetně jejich vypořádání.
Dne 12.3. 2020 zveřejnil KÚSK závěr zjišťovacího řízení vydaný den 27.2.2020 pod č.j.
160643/2019/KUSK podle § 7 odst. 5 zákona. Ve zjišťovacím řízení se uvádí, že záměr
„Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a
modernizace provozu“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen
podle zákona. Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve
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smyslu § 8 zákona, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona. V dokumentaci je dle požadavku
KÚSK zohlednit a podrobně vypořádat všechny připomínky a podmínky, které jsou uvedeny
v obdržených vyjádření k oznámení. Mimo výše uvedenou větu neuvádí KÚSK žádné další
požadavky na obsah a rozsah dokumentace, ani na vyhodnocení konkrétních vlivů na životní
prostředí. Není uplatněn požadavek dle § 7 odst. 8 zákona: „Příslušný úřad může v
odůvodněném písemném závěru navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se
zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je
jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.“
Dokumentace zohledňuje požadavky KÚSK ze závěru zjišťovacího řízení.
Žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového rozsahu,
reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména s přímým záborem lesa. Jedná se o vliv na PUPFL,
na vlastní lesní porost a také vliv na VKP ze zákona (les). Tyto vlivy nelze plně kompenzovat
ani navrženou sanací a rekultivací (pozemky pro těžbu budou trvale odňaty z PUPFL o
odlesněny) a jsou tedy trvalé, avšak lokální, vztahující se pouze k ploše těžby. Z části je však
tento vliv kompenzovatelný. Plocha odlesněná pro vnější deponii bude po sanaci a rekultivaci
opět zalesněna. K vlivům spojeným se záborem lesa a lesního pozemku je však třeba
konstatovat, že byl dne 7.7.2020 vydán formou závazného stanoviska Krajského úřadu
Středočeského kraje č.j. 091195/2020/KUSK souhlas dle §14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.,
(lesní zákon) ke změně využití území rozšířením kamenolomu Mladovice na pozemcích
PUPFL p.č. 1343/2 v k.ú. Postupice (výměra 42 883 m2 – trvalý zábor) a p.č. 1343/3 v k.ú.
Postupice (výměra 36 743 m2 – dočasný zábor, fakticky bude však zabráno pouze 2,93 ha) a
zároveň souhlas k dotčení pozemků PUPFL ve vzdálenosti 50 m od záměru. Orgán státní
správy lesa tedy se zmíněným záborem v plném rozsahu souhlasí.
Vliv na krajinný ráz byl vyhodnocen ve fázi těžby jako nepříznivý, po ukončení těžby jako
nevýznamný. Tento vliv se zároveň uplatňuje v plošně nejširším území dotčeného krajinného
prostoru, avšak ani ten nepřesahuje lokální měřítko, nejedná se o vliv regionální.
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, a to i vlivy působící na
obyvatele (veřejné zdraví, hluk, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný majetek). Realizace
záměru totiž zásadně nezmění stávající ovlivnění veřejného zdraví ani hmotného majetku.
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy.
Jako potenciálně příznivé ve fázi po sanaci a rekultivaci byly vyhodnoceny vlivy na
zvláště chráněné druhy živočichů, VKP, ÚSES. Toto hodnocení odráží fakt, že opuštěné lomy
se správně provedenou rekultivací a s uplatněním přirozené sukcese se mnohdy stávají cenným
prvkem ekologické stability krajiny a oblastí se zvýšenou biodiverzitou
Těžba stavebního kamene v DP Mladovice neznamená významné riziko vzniku havárií s
následnými dopady na složky životního prostředí. Jedná se o stávající provoz, který má
nastaveny odpovídající preventivní a kontrolní mechanismy pro minimalizování rizik
spojených s jakýmikoliv nestandardními stavy.
Žádné vlivy nebudou přeshraniční.
Dokumentace obsahuje opatření pro prevenci, minimalizaci či kompenzaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Společným rysem těchto opatření je
fakt, že jsou součástí vlastního záměru. Podstatný je také fakt, že rozsah těžby v projektové
variantě byl stanoven již s ohledem na co nejmenší ovlivnění okolí. Pro těžbu tak není využit
celý dobývací prostor.
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Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn
následující závěr:
Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze z
hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný. Záměr
lze realizovat tak, jak je předložen a popsán v části B dokumentace. Nedílnou součástí
záměru jsou opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí, které jsou uvedeny v části B dokumentace a dále zařazeny i do
kapitoly D.IV. Další podmínky provádění těžby budou zakotveny ve vydaných platných
rozhodnutích a závazných stanoviscích příslušných orgánů státní správy a budou
zohledněny v řízení o povolení hornické činnosti, kterou povede Obvodní báňský úřad
pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předkládaným záměrem je pokračování těžby ložiska ruly Mladovice v rámci stanoveného
dobývacího prostoru Mladovice. Nejedná se o stanovení nového dobývacího prostoru ani jeho
změnu. Dobývací prostor Mladovice o výměře cca 47 ha byl stanoven dne 15. 8. 1966.
Jedná se o navrhovanou těžbu v dosud netěžené části dobývacího prostoru. Stávající těžba
je povolena na ploše 15,7 ha, přičemž posuzovaný záměr znamená pokračování těžby na ploše
cca 4,29 ha a vybudování nové vnější výsypky (haldy) o ploše max. 2,73 ha, kam budou
ukládány nevyužité zeminy z plochy rozšíření těžby.
Maximální roční kapacita těžby je předpokládaná ve výši 250 000 t suroviny.
Nepředpokládá se však, že tato kapacita bude běžně dosahována, pouze v letech s vysokou
poptávkou po kamenivu. V rámci opatrného přístupu je však na tuto hodnotu provedeno i
posouzení vlivů. Podle současného povolení hornické činnosti není výše těžby limitována.
Reálná těžba v posledních letech bývala nižší než předpokládaných 250 000 t. V posledních
10 letech výše těžba značně kolísala podle aktuální poptávky a dosahovala hodnot v rozmezí
90 tis. až 250 tis. t za rok.
Předkladatelem záměru je organizace BES s.r.o.., která je i organizací provádějící
současnou těžbu v DP Mladovice.
Tato dokumentace je zpracována s ohledem na požadavky zákona č. 100/2001 Sb. a slouží
k posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí.
Účelem posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v souladu se zákonem
získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí. V daném případě rozhodnutí o
povolení těžby, které bude následně vydávat Obvodní báňský úřad.
Stanovený dobývací prostor je tvořen nepravidelným devítiúhelníkem. Je situován při
silnici III/1123 v úseku Mladovice – Postupice. Ložisko se nachází ve Vlašimské pahorkatině
jihovýchodně od zmiňované silnice III/1123 mezi obcemi Mladovice a Postupice. Povrch
ložiska mimo těžené území pokrývá převážně lesní porost. DP v místě rozšíření těžby se
nachází na pozemcích k plnění funkce lesa (PUPFL).
Plocha současné těžby je napojena krátkou komunikací na silnici III/1123, která
prochází severozápadním okrajem DP a která bude využívána pro expedici upravené suroviny.
Záměr předpokládá využití již vybudovaných účelových komunikací a dále veřejné
komunikace III/1123.
Nejedná se o činnost v dobývacím prostoru novou. Jedná se o pokračování stávající těžby
a její postup jihovýchodním směrem mimo plochu aktuálně povolené hornické činnosti. Bude
použita stejná technologie těžby jako v současnosti. Technologie úpravy je zároveň
modernizována, v rámci realizace záměru bude renovována technologická linka a počítá se i s
ukládáním vyrobeného kameniva v nových velkoobjemových silech. Dojde tak k výrazné
redukci prašnosti při skladování kameniva a jeho nakládce na expediční vozy oproti stavu, kdy
je kamenivo ukládáno na zemní skládku. Zároveň dojde ke snížení emisí a spotřeby pohonných
hmot. Technologická linka bude zakrytována a osazena zařízením pro mlžení či skrápění pro
redukci prašnosti. Modernizace tedy znamená ekologicky příznivější řešení.
Součástí záměru je i návrh nové vnější výsypky, kam budou ukládány skrývkové hmoty z
plochy rozšíření těžby. Po ukončení těžby a prací souvisejících s těžbou bude tento prostor
rekultivován a zalesněn tak, aby plnil funkci hospodářského lesa.
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Plošný rozsah lomu ve variantě projektové byl navržen se zohledněním minimalizace
vlivů na lesní porosty faunu a flóru, krajinný ráz i obyvatelstvo. Zároveň však musí být
zohledněny ekonomické zájmy oznamovatele a také požadavek na hospodárné využití
výhradního ložiska (v majetku státu), který ukládá horní zákon. Nová část ložiska nebude
otevřena novou otvírkou, ale těžba plynule naváže na stávající lom. Na povrchu tedy budou
provedeny jen skrývkové práce a po odstřelu horní etáže již bude vlastní těžba z rozvalu
prováděna ve stávajícím stěnovém lomu.
Těžba ložiska bude probíhat stejným způsobem jako dosud. Primární rozpojování skalního
masivu je prováděno pomocí clonových odstřelů. Rozpojená rubanina bude z rozvalu
nakládána pásovým rypadlem a přepravována do úpravny.
V rámci plochy pro zázemí lomu umístěné při východním okraji silnice III/1123 je
vybudováno administrativní a sociálně – technické zázemí. Toto zázemí zůstane zachováno,
realizace záměru neznamená žádnou zásadní změnu.
Součástí záměru je i návrh sanace a rekultivace pro stav lomu po 20 letech (délka
posuzovaného záměru). Cílovým stavem rekultivovaného lomu bude pestrá mozaika skalní,
travinné, křovinné a lesní vegetace. Území se stane biologicky hodnotnějším. Naopak v
případě vnější výsypky se předpokládá lesnická rekultivace a obnova hospodářského lesa.
Pro komplexní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly během
let 2018 - 2020 zpracovány odborné studie a průzkumy. Součástí dokumentace jsou tyto studie:


Akustická studie (vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci)



Rozptylová studie (vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší)



Hodnocení vlivů na veřejné zdraví



Hydrogeologické posouzení (vliv na podzemní a povrchovou vodu)



Biologické posouzení (průzkumy rostlin a živočichů)



Posouzení vlivu na krajinný ráz



Hodnocení vlivu na lesní porosty



Posouzení vlivu trhacích prací (odstřelů) a vibrací z dopravy

Žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového rozsahu,
reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména s přímým záborem lesa. Jedná se o vliv na lesní
pozemky, na vlastní lesní porost a také vliv na významný krajinný prvek ze zákona (les). Tyto
vlivy nelze plně kompenzovat ani navrženou sanací a rekultivací (pozemky pro těžbu budou
trvale odňaty z lesních pozemků o odlesněny) a jsou tedy trvalé, avšak lokální, vztahující se
pouze k ploše těžby. Z části je však tento vliv kompenzovatelný. Plocha odlesněná pro vnější
deponii bude po sanaci a rekultivaci opět zalesněna. K vlivům spojeným se záborem lesa a
lesního pozemku je však třeba uvést, že k záboru už byl vydán souhlas Krajského úřadu
Středočeského kraje, jako orgánu státní správy lesa.
Vliv na krajinný ráz byl vyhodnocen ve fázi těžby jako nepříznivý, po ukončení těžby jako
nevýznamný. Tento vliv se zároveň uplatňuje v plošně nejširším území dotčeného krajinného
prostoru, avšak ani ten nepřesahuje lokální měřítko, nejedná se o vliv regionální.
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Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, a to i vlivy působící na
obyvatele (veřejné zdraví, hluk, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný majetek). Realizace
záměru totiž zásadně nezmění stávající ovlivnění veřejného zdraví ani hmotného majetku.
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy, zejména z hlediska udržení
zaměstnanosti a zajištění zásobování kvalitním kamenivem pro stavby v regionu včetně
nutných výstaveb a oprav silnic. Tento vliv zahrnuje i zákonné platby za vydobyté nerosty
státu, potažmo obci Postupice.
Jako potenciálně příznivé ve fázi po sanaci a rekultivaci byly vyhodnoceny vlivy na
zvláště chráněné druhy živočichů, významné krajinné prvky, územní systém ekologické
stability. Toto hodnocení odráží fakt, že opuštěné lomy se správně provedenou rekultivací a s
uplatněním přirozené sukcese se mnohdy stávají cenným prvkem ekologické stability krajiny
a oblastí se zvýšenou biodiverzitou
Těžba stavebního kamene v DP Mladovice neznamená významné riziko vzniku havárií s
následnými dopady na složky životního prostředí. Jedná se o stávající provoz, který má
nastaveny odpovídající preventivní a kontrolní mechanismy pro minimalizování rizik
spojených s jakýmikoliv nestandardními stavy.
Žádné vlivy nebudou přeshraniční.
Dokumentace obsahuje opatření pro prevenci, minimalizaci či kompenzaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Společným rysem těchto opatření je
fakt, že jsou součástí vlastního záměru. Podstatný je také fakt, že rozsah těžby v projektové
variantě byl stanoven již s ohledem na co nejmenší ovlivnění okolí. Pro těžbu tak není využit
celý dobývací prostor.
Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn
následující závěr:
Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze z
hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný. Záměr lze
realizovat tak, jak je předložen a popsán v části B dokumentace. Nedílnou součástí záměru
jsou opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí, které jsou uvedeny v části B dokumentace a dále zařazeny i do kapitoly D.IV.
Další podmínky provádění těžby budou zakotveny ve vydaných platných rozhodnutích a
závazných stanoviscích příslušných orgánů státní správy a budou zohledněny v řízení o
povolení hornické činnosti, kterou povede Obvodní báňský úřad.
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PŘÍLOHY

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

179

DOKUMENTACE
Pokračování těžby ložiska Mladovice

ČÁST H – PŘÍLOHY

2. Stanovisko orgánu ochrany přírody pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění.
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3. Osvědčení o zaevidování dobývacího prostoru ze dne 7.4.1967, č.j. 0162-ZO/1966
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