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 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

KERAMOST   a.s.  

Společnost je držitelem certifikátů:  ČSN EN ISO 14001 : 2005  

ČSN EN ISO 9001 : 2001 

2. IČ 

49901222 

3. Sídlo 

Žatecká 1899/25 

Most 

43430 

4. Jméno, p říjmení a adresa oprávn ěného zástupce oznamovatele 

Ing. Bohuslav Kamarád  

Žatecká 1899/25 

434 30 Most 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 K Z.. 100/2001 SB. 

Rozšíření území pro těžbu žáruvzdorných jílů v dobývacím prostoru Brník na ploše 1,7 ha. 

Kategorie II., bod 2.5 - Těžba nerostných surovin 10 000 - 1 000 000 t/rok. 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Plošný rozsah zájmového území: 17 370,92 m2  

Objem vytěžitelné suroviny:   14 168  m3  (285 702 m3 skrývky a odklizy) 

Tonáž vytěžitelné suroviny:  472 t pórovinových jílů 

     30 697 t žáruvzdorných jílů na ostřivo 

 Pozn.: Údaje jsou uvedeny podle výměru Komise pro klasifikaci zásob pod čj. 751-
05/51-64 pro ložisko Brník 125 600 k doplňku POPD.  

 

Výše těžby:     max. 20 000 t/rok suroviny 

 Pozn.: Výše těžby je závislá na žádaném sortimentu výrobků, přičemž se v různé 
míře jíly těžené na ložisku Brník míchají s jíly dovezenými z jiných ložisek. Celkové 
expedované množství výrobků však odpovídá výše udané maximální roční těžbě 
suroviny. 

Doba těžby:     podle výše těžby, cca 3 roky 

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

Kraj:     Středočeský (Kód kraje: 02, Kód NUTS: CZ021) 

Obec:    Oleška (ZÚJ: 533564) 

    Vitice (ZÚJ: 533866) 

 

Katastrální území:  Oleška (Kód k.ú.: 710181) 

    Dobré Pole u Vitic (Kód k.ú.: 782785) 

    Brník (Kód k.ú.: 710148) 

 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, 2,2 km jihovýchodně od Kostelce nad 
Černými lesy, rozprostírá se na katastrálním území Brník, Oleška a Dobré Pole u Vitic, 
jihovýchodně ve vzdálenosti asi 600m od zastavěného území obce Brník při silnicích III. třídy 
č. 33322, 33320 a 33420 (viz obrázek č. 1). 

Dopravně je území dobře dostupné. Asi 2 km západním směrem se silnice č. III/33320 
napojuje na silnici č. I/2 (Kutná Hora – Suchdol – Kostelec n/Č.lesy – Říčany – Praha).  
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Kartograficky je zájmové území umístěno na mapě Český Brod 1:50.000, list 3-9 1:5.000. 

Dobývací prostor (DP):   DP Brník byl stanoven pro žárovzdorné a pórovinové  jílovce 
podle rozhodnutí generálního ředitelství Československých keramických závodů v Praze čj. 
182/66 – RKZ  dne 24.8. 1966. Evidován je u státní báňské správy v knize dobývacích 
prostorů díl 6 fólio 215. (zákres DP – viz obrázek č. 1). 
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Obrázek č. 1: Širší okolí zájmového území 
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Obrázek č. 2: Rozší ření území pro t ěžbu (dopln ěk POPD; bez m ěřítka) 

 

 

4. CHARAKTER ZÁM ĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIV Ů S JINÝMI ZÁMĚRY  

Předkládaným záměrem je rozšíření území pro těžbu žáruvzdorných a pórovinových jílů 
na ložisku Brník v DP Brník. Povolení hornické území na ploše rozšíření bude vydáno na 
podkladu doplňku POPD.. 

V současné době probíhá hornická činnost na ložisku na základě: 

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle třetího doplňku POPD - OBÚ Kladno č.j. 
2675/I/99/511.4/RCZ k provádění hornické činnosti na lomu Brník podle doplňku POPD, 
schváleného závodním lomu dne 21.4. 1999 a nabývající právní moci dne 24.8.1999. 
S platností až do ukončení rekultivací nejpozději v roce 2010. 

Podmínky pro stávající povolení hornické činnosti jsou plněny. Jedná se o tyto podmínky: 

1) Hornická činnost bude vykonávána v k.ú. Brník, k.ú. Oleška a v k.ú. Dobré Pole 
s podrobným rozpisem výměrů v jednotlivých k.ú. a soupisem dotčených parcel. 
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2) Hornická činnost bude vykonávána pouze na pozemcích vyjmutých ze ZPF 
v rozsahu vyznačeném v mapové dokumentaci doplňku POPD. 

3) Rekultivace odnímaných ploch proběhne podle „Plánu rekultivací na lomu Brník“ 
zpracovaného Agroplánem Praha schváleného rozhodnutím Ministerstva 
zemědělství a výživy ČSR pod č.j. 243/87-441 ze dne 26.2. 1987 a jeho následnou 
změnou vydanou MŽP pod č.j. OOLP/85/96 a v souladu se změnou generelu 
rekultivace DP Brník, která byla schválena MŽP ČR, územním odborem pro 
středočeskou oblast a hl. město Prahu pod č.j. 89/803_39/96 ze dne 16.2. 1996. 

4) Budou-li těžbou porušeny zemědělské účelové komunikace, nebo jinak 
znepřístupněny zemědělsky využívané pozemky, vybuduje organizace podle 
požadavků uživatele zemědělské půdy vlastním nákladem náhradní komunikace, 
resp. náhradní přístup na pozemky. 

5) V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb. 
Bude za dočasné odnětí půdy ze ZPF předepsán finanční odvod v rozsahu 
bodu 3) „souhlasu“ vydaného OkÚ Kolín, RŽP pod č.j. ŽP/41116/99 ze dne 29.3. 
1999. 

6) Organizace zajistí na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy hloubky 
v průměru 25 cm po celé ploše odnímané půdy. Kulturní vrstva půdy o objemu cca 
16 062 m3 bude dočasně deponována v místě stávajícího depa. 

7) Nejpozději do ukončení rekultivace, t.j. rok 2010, předloží organizace MěÚ 
Kostelec n.Č.l. orgánu ochrany ZPF geometrický plán oddělující skutečný zábor 
zemědělské půdy. 

8) Rozhodnutí č.j. zem/796/87 ze dne 14.7. 1987 vydané býv. ONV Kolín VLHZ, které 
bylo vydáno na část výše uvedených pozemků tímto pozbývá platnosti ke dni 
31.12. 1998. 

 

Areál lomu a závodu Brník je situován v rovinaté, mírně členité krajině s převážně 
zemědělským využitím pozemků. Půdní horizont se zde vytvářel na kyselých jílech a jílovcích 
a představuje v této oblasti převážně mělké hnědé půdy o mocnosti do 30 cm.  

Rozšíření plochy pro těžbu je podle doplňku POPD umístěno pouze na zemědělské 
půdě. Týká se pozemků PK 1270; 1253; 1256/4; 1256/1; 1251 na k.ú. Oleška a pozemku PK 
682 na k.ú. Dobré Pole. Zásoby zde nejsou nijak vázány a vymezený prostor nezasahuje do 
žádných ochranných pásem. 

Surovina je tvořena jíly až jílovci, které jsou místy geneticky zpevněné. Hornina je rypná 
běžně používanými kolovými nebo pásovými rypadly. S použitím trhacích prací pro rozpojení 
kompaktnějších vrstev se uvažuje jen ve výjimečných případech, prakticky se trhací práce 
však již dlouhodobě nevyužívají. Těžba suroviny bude probíhat selektivním způsobem. 

Mocnost nadloží se pohybuje od 15 do 20 m, mocnost suroviny je cca 2,5 m. Tomu 
odpovídá skrývkový poměr 1:10. Těžební činnost v DP bude probíhat nadále v jednom 
jámovém lomu s plynulým postupem severním a východním směrem. 

Navržená těžební technologie určená pro exploataci ložiska bude tvořena: 

- hydraulickými rypadly na housenicovém nebo kolovém  podvozku,  

- buldozerem,  

- nákladními automobily, které budou zabezpečovat odvoz těžených hmot.  

Výška těžebních řezů nepřekročí 7 m. 
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Vytěžená surovina je určená buďto k dočasné deponii nebo k transportu do úpravárenské 
linky, kde se podle požadavků zákazníka zpracuje a expeduje. 

Po ukončení těžby bude na základě rozhodnutí k dočasnému vynětí pozemků ze ZPF 
provedena rekultivace s cílem zpětně navrátit pozemky v celém rozsahu k zemědělskému 
způsobu využívání. 

Obdobný záměr není v okolí (vymezeném dosahem vlivů z provozu) zájmového území 
provozován. Z dostupných informací (Informační systém EIA k 2.11.2006  ; 
http://www.ceu.cz/eia/is/default.asp) vyplývá, že v lokalitě ani v jejím blízkém okolí není 
v přípravě obdobný záměr. Nebude zde tedy docházet ke kumulaci vlivů z těžby.  

O kumulaci vlivů se může jednat v případě dopravy suroviny, kdy se vlivy vyvolané 
nákladní automobilovou dopravou, přepravující surovinu k zákazníkům, kumulují s vlivy 
z dopravy stávající, způsobenými ostatními uživateli veřejných komunikací (uživatelé 
osobních automobilů, přepravci). 

Tuto problematiku podrobněji řeší samostatná příloha č.1 tohoto oznámení – Akustická 
studie a kapitola III. Údaje o výstupech. 

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

Společnost KERAMOST a.s. se produkcí jílů podílí na uspokojování poptávky po daném 
druhu zboží na trhu. Potřeba těžby jílů na ložisku tedy vychází z celospolečenské poptávky 
po výrobcích vyráběných  z této suroviny. 

Dalším důvodem je značná kvalita místních žáruvzdorných jílů a jílovců, jež jsou 
surovinami se širokým spektrem použití. Již v minulosti se dobývaly hlubinně v severní části 
ložiska i na ložisku. Je zde zastoupen významný podíl těžby daného typu suroviny na území 
ČR -  cca 65 %. 

Na úrovni právního subjektu je přirozená snaha společnosti o pokračování v hlavním 
předmětu své činnosti, což zaručuje trvání subjektu.  

Nikoli nepodstatným důvodem je hospodárné využití výhradního ložiska, jak jej ukládá 
horní zákon. 

S předchozím bodem úzce souvisí významný aspekt pro rozhodování o umístění záměru, 
kterým jsou již vynaložené investice na otvírku ložiska a značný stupeň jeho roztěžení. 
Otvírka nového ložiska by představovala neodůvodněné náklady, stejně jako další nárůst 
zatížení životního prostředí. 

Záměr je předkládán pouze v jedné variantě. 
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6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající těžby v rámci dobývacího prostoru, 
bude postupováno stejným způsobem jako doposud. 

DP Brník byl stanoven pro žárovzdorné a pórovinové  jílovce rozhodnutím GŘ ČKZ Praha  
čj. 182/66 – RKZ  dne 7. 4. 1967. Evidován je u státní báňské správy v knize dobývacích 
prostorů díl 6 fólio 215. 

Prostor ložiska tvoří mírně modelované návrší svažující se zhruba od jeho poloviny 
směrem k jihu a jihovýchodu. Na severní straně je jeho ukončení morfologicky výraznější a 
svažuje se do deprese, pokračující dále k Dobrému Poli. Nejvyšší úrovně dosahuje ve své 
jihozápadní části v prostoru vrtu V 164 (kóta 408,5 m n.m.). Viz fotodokumentace v příloze. 

Ložisko je otevřeno jámovým lomem s generelním postupem od jihu k severu, nové 
rozšíření o výměře 1,74 ha je orientováno na východ. Současný celkový zábor území 
provozovnou a lomem Brník je zhruba 16,5 ha. 

Skrývka ornice 

Před zahájením skrývkových prací je nutné odděleně shrnout ornici a podorničí 
buldozerem na okraj záborů na mezideponie. Ornice a podorničí budou nakladačem 
naloženy na nákladní automobily a převezeny na rekultivované pozemky v rámci lomu – 
rekultivace probíhá postupně. Popis sanací a rekultivací je uveden v textové části POPD 
lomu Brník a jeho následných doplňků a rovněž se jimi zabývá studie „Změna Generelu 
rekultivací lomu Brník včetně rekultivace vnější výsypky“, zpracovaného firmou 
Agrolesprojekt Teplice spol. s.r.o., 1995. 

Mezideponie zúrodnitelných zemin jsou rozmístěny podél jižní a severní paty vnější 
výsypky nebo na vnitřní výsypce. Tato zúrodnitelná zemina se využije k pozdějším 
rekultivacím jak je uvedeno ve studii Změna Generelu rekultivací lomu Brník včetně 
rekultivace vnější výsypky, zpracovaného firmou Agrolesprojekt Teplice spol. s.r.o., 1995. 

Skrývka nadložních vrstev a těžební řezy 

Tyto práce budou probíhat v jednom až třech skrývkových řezech. Skrývka nadloží a 
suroviny bude prováděna selektivně, jednotlivé řezy budou rozděleny na několik lávek podle 
parametrů dobývacích a nakládacích mechanismů. 

Generální svah lomu bude tvarován podle výsledků vycházejících z posouzení stability 
závěrných a bočních svahů.  

Těžební řezy budou mít maximální výšku 7 m, šířka pracovní plošiny pro svahy 
dočasného charakteru bude od 10 do 12 m. Boční a konečné závěrné svahy budou mít 
minimální šířku 6,5 m. Průmět jednoho řezu bude mít hodnotu blízkou 80°. Horní hrana lomu 
se bude pohybovat od kóty 400 do 388 m n. m. Dno lomu bude vytvářeno na kótu 372 m 
n. m. 

Skrývku tvoří hlíny, pískovce a jíly. Tyto hlíny, rozpadavé pískovce a jíly jsou snadno 
rypné. Na skrývkových řezech budou nasazeny dobývací mechanismy na pásovém nebo 
kolovém podvozku. Skrývkové materiály nakládané rypadly nebo nakladači na nákladní 
automobily budou odváženy na již založenou vnitřní výsypku. 

Vnitřní výsypka bude mít odstup od paty posledního těžebního řezu minimálně 15 m. 
Parametry vnitřní výsypky:  maximální výška svahu do 10 m, průmět 1 : 1, pracovní plošina 
minimálně 13 m, maximální počet výsypkových stupňů 3 a generální obrys výsypky 1 : 2,48. 
Výsypka bude vrstvena tak, že na bázi budou ukládány kusové slepence a hrubozrnné 
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pískovce na něž se pak budou sypat ostatní zeminy. Výsypka bude sypána v jedné až třech 
etážích. 

Dopravní trasy budou vedeny po pracovních plošinách jednotlivých řezů a výsypkových 
etážích, případně místy, kde již byla surovina vytěžena. Sjezdy a výjezdy budou mít 
max. stoupání 8°. 

Technologie těžby 

Na lomu se v rámci těžební činnosti používají mechanismy uvedené v tabulce č.1. 
Nasazení a používání všech mechanismů bude prováděno podle platných technologických 
postupů a dopravních řádů. 

Pro rozpojení pevných poloh, které se nachází v nadložních vrstvách a místy jsou velmi 
kompaktní se dá uvažovat o eventuelním použití trhacích prací velkého a malého rozsahu. 
Trhací práce by prováděla externí firma. Dle předložených informací, ale nebylo na lomu 
použito trhacích pracích ani jednou v posledních 3 letech. Eventuelní četnost použití trhacích 
prací je předpokládána jedenkrát do roka. 

Lom je elektrifikován pouze pro čerpání důlních vod, čerpadlo se nachází ve staré části 
lomu. Část odčerpané vody se pomocí kropicí cisterny využívá ke skrápění cest a tras 
nákladních automobilů za účelem snížení prašnosti a menší část odčerpávané vody se 
odvádí v hliníkovém potrubí vedeném směrem k závodu, kde se zaúsťuje do kanalizace.  

Tabulka č. 1: Jednotlivá technická za řízení používaná na lomu Brník 

Mechanizmus Činnost 
CAT 330 BLME Rypadlo nakládka skrývkové zeminy, těžba surovin 
DZ 117 dozer rovnání povrchu pod rypadlem, úprava výsypky, úprava cest 

T815 (Tatra) n.auto 
převoz skrývkové zeminy na výsypku od rypadla a odvoz těžených 
surovin na deponie 

T815 (Tatra) n.auto 
převoz skrývkové zeminy na výsypku od rypadla a odvoz těžených 
surovin na deponie 

T815 (Tatra) n.auto 
převoz skrývkové zeminy na výsypku od rypadla a odvoz těžených 
surovin na deponie 

T815 (Tatra) n.auto s cisternou na korbě - kropení cest na zamezení prašnosti 

Deponie 

V provozech závodu Brník je prováděno ukládání vytěžených surovin, které nemají 
v současnosti odbyt na venkovní deponie. Suroviny jsou ukládány odděleně podle druhu 
vytěžené suroviny. Z těchto deponií je surovina následně zpracovávána dle potřeby. Pro tyto 
deponie jsou vyčleněny plochy se zpevněným podkladem z jílovců nebo případně panelů 
tak, aby při manipulaci se surovinami nemohlo dojít k přimíšení nečistot do suroviny. Podél 
této plochy je vedena obslužná komunikace, která slouží pro příjezd vozidel a nakladačů 
k deponiím. V provoze Brník je pro deponie určena plocha severně od administrativní 
budovy. 

Technologie úpravy jílů 

Většina natěžených surovin je odvážena na mezideponii, která je umístěna v blízkosti 
drtící linky. Zde je surovina drcena na frakci o maximální velikosti 5 cm pomocí kladivového 
drtiče se šupinovým podavačem. K dispozici je ještě druhý čelisťový drtič se šupinovým 
podavačem, ale v současné době je mimo provoz. Takto upravený materiál je dopravován na 
zakrytovaných pásových dopravnících na homogenizační skládku, která je zastřešená a kde 
probíhá ustálení požadovaných vlastností jílů (vlhkost, složení apod.). Z homogenizační 
skládky se jíly buďto přímo expedují zákazníky nebo jsou ještě dále upravovány 
v úpravárenské lince. 
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Následující postup úpravy jílů v úpravárenské lince se skládá z překládání jílů na 
šupinové podavače dávkující materiál na pásové dopravníky odnášející jíl z prostoru 
homogenizační skládky do válcového mlýnu s výplní ocelových kuliček, kde se jíly melou na 
jemnější frakci. Po tomto jemnějším mletí jsou jíly unášeny v potrubí pomocí pneumatické 
dopravy přes sušárnu, kde se docílí odpaření přebytečného obsahu vody. Mlýnice a sušárna 
je opatřena agregátem na ohřev vzduchu s hořákem na LTO. Část z těchto mikromletých jílů 
je shromažďována v menších silech s násypkou určenou k nakládání do nákladních 
automobilů a s násypkou určenou k naplňování cisteren při cisternovém převozu 
mikromletých jílů. Zbylá část putuje do čtyř velkých zásobních sil, která slouží jako zdroj pro 
další proces – míchání speciálních směsí podle daných receptur. V tomto procesu se 
používají i tzv. externí jíly, které byly pro tyto účely nakoupeny z jiných zdrojů. Zakončením 
tohoto procesu je balení v pytlovačce. 

Drtírna, dopravní pásy vedoucí z drtírny, mlýnice, zavážečka a pytlovka jsou odprášeny 
pomocí filtračních jednotek FVU 200 opatřených ventilátory a s možností regenerace filtrů 
atmosférickým vzduchem pomocí zpětného chodu přes proplachovou komoru. Zachycené 
materiály jsou vraceny zpět do výroby. 

Expedice 

Jíly s požadovanými vlastnostmi jsou nakládány nakladači na nákladní automobily, a to 
buď volně ložené do sklápěcích nebo vanových nákladních automobilů, v případě 
mikromletých materiálů do cisteren, nebo balené na paletách nakládaných do kamionových 
návěsů, kterými si odběratelé surovinu odvážejí. Jíly jsou rovněž přepravovány železniční 
dopravou, překládka na vagóny probíhá v Českém Brodě, kam se vozí nákladními 
automobily. 

Přeprava jílových produktů je prováděna převážně samotnými zákazníky. Vlastní 
expedice je zanedbatelná. Nákladní automobily nejezdí přes obec Oleška. Převážná část 
expedice je vedená po silnici č. III/33322 a následně silnici č. III/33320 přes část obce Brník 
a dále na hlavní silnici č. I/2 vedoucí z Kutné Hory přes Kostelec nad Černými lesy a Říčany 
až do Prahy a odtud dále. 

Odvodnění lomu 

Protože se jedná o lom jámový, nelze provádět odvodnění samospádem a je tedy nutno 
všechny důlní vody čerpat. Pro odvodnění se používají 2 až 3 čerpadla na elektrický pohon 
umístěná v nejnižších místech lomu. Zde jsou zřízeny retenční nádrže v podobě 
odvodňovacích příkopů o minimálním rozměru 10 x 5 x 2 m. Do těchto retenčních nádrží jsou 
svedeny všechny povrchové vody. Větší část z těchto vod se používá především ke zkrápění 
lomových cest pomocí cisterny za účelem snížení prašnosti. Ostatní čerpané jinak nevyužité 
důlní vody jsou vedeny hliníkovým potrubím směrem ke zpracovatelskému závodu a odtud 
jsou zaústěny do kanalizačního odpadu. Tento způsob nakládání s důlními vodami byl 
schválen povolením k vypouštění důlních a oplachových vod v množství 7,06 l/sec uděleném 
ve Vodohospodářském rozhodnutí ONV Kolín v roce 1967. Povolení nebylo omezeno 
časově. Vody z otvírky lomu jsou do kanalizace přečerpávány. Ze závodu jdou všechny tyto 
vody společně železobetonovým potrubím (d=60cm; l=436m) do stávajícího melioračního 
odpadu. 

 

Kanalizace je v závodě řešena jako oddílná. Odpadní vody splaškové se čistí 
v biologickém septiku Sm 8. Po předčištění jsou svedeny  do sítě dešťové kanalizace.  

V areálu je zřízena mycí linka nákladních automobilů a těžební technologie. Tato linka je 
opatřena uzavřeným vodním okruhem s vlastními čistícími stupni. Kvalita vody se sleduje a 
pokud již nesplňuje požadované hodnoty, vymění se. Výměnu vody a odvoz použité 
zprostředkovává specializovaná externí firma. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví 

Nepovolaným osobám je zákaz vstupu do areálu lomu vyznačen výstražnými cedulkami 
umístěnými na přístupových cestách. Rovněž zde jsou umístěny dopravní značky se 
zákazem vjezdu cizím dopravním prostředkům a dopravní značka omezující rychlost vozidel 
v lomu na 30 km/h. 

Podél horní hrany lomu je vybudováno jednoduché ohrazení a jsou zde umístěny cedulky 
upozorňující na nebezpečí pádu. Přístupové cesty do lomu jsou vyznačeny odrazkami na 
sloupcích. Veškeré prohlubně a jímky jsou ohrazeny a zabezpečeny proti pádu osob. Sloupy 
elektrického vedení jsou označeny výstražnými tabulkami. Prostor skladu trhavin je oplocen. 

Počet pracovních sil, směnnost 

Těžební činnost bude probíhat pouze v ranních směnách. Počet pracovníků pro těžební 
činnost je stabilizován na únosnou míru. Předpoklad počtu pracovníků je maximálně 
8 pracovníků pro veškerou činnost na lomu a maximálně 10 pracovníků na úpravárenské 
lince  

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁM ĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Zahájení: 2008 

Ukončení: 2011 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELK Ů 

Kraj: Středočeský  

Obec: Oleška; Vitice 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4  Z. 100/2001 SB. A SPRÁVNÍCH 
ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT  

Rozhodnutí Zákonná úprava P říslušný správní ú řad 
Povolení hornické činnosti  61/1988 Sb. § 17 OBÚ Kladno 
Souhlas s odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu 

334/1992 Sb. § 9 Krajský úřad Středočeského 
kraje (do 20 ha) 

Výjimka z ochranných 
podmínek zvláště chráněných 
druhů živočichů (ještěrka 
obecná) 

114/1992 Sb.§ 56 MŽP (silně ohrožený druh) 

 



OZNÁMENÍ   
ROZŠÍŘENÍ ÚZEMÍ PRO TĚŽBU V DP BRNÍK ČÁST B 

 

 18 

II. Údaje o vstupech 

PŮDA 

Plochy uvažovaného záměru jsou tvořeny zemědělsky obhospodařovanými pozemky. 

Skrývka ornice bude provedena na celé ploše. Ornice bude uložena na mezideponiích a 
později použita na rekultivační práce. 

Výčet pozemků, které budou dotčeny realizací záměru je uveden v tabulce č.2 a jejich 
nákres je uveden na obrázku č.3. 

Tabulka č. 2: Přehled pozemk ů dotčených rozší řením těžby v zájmovém území 

Katastrální území Oleška: 710181 
Pozemek č. 

(PK) 
Celková 
vým ěra 

m2 

Dotčená část 
pozemku * 

m2 

BPEJ  

 
Vlastnické právo 

1270 12980 114 5.14.00 KERAMOST a.s. 
1253 9107 7511 5.14.00 KERAMOST a.s. 
1256/4 5580 2085 5.14.00 KERAMOST a.s. 
1256/1 5625 2282 5.14.00 Jaroslav Svoboda Bulánka 

č.p.53, Oleška, 28163 
1251 9133 3224 5.14.00 KERAMOST a.s. 
Katastrální území Dobré Pole u Vitic: 782785 
682 6175 2155 5.14.00 (2035 m2)* 

5.43.00  (120 m2)* 
KERAMOST a.s. 

*Změřeno v programu Microstation 
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Obrázek č. 3: Plochy pozemk ů a jejich zábor 

 

 

Odnětí půdy ze zem ědělského p ůdního fondu 

Půdy jsou podle kódu BPEJ (bonitované půdně - ekologické jednotky) řazeny do pěti 
stupňů ochrany zemědělské půdy (Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze 
dne 1.10.1996 č.j. OOLP 1067/96). 

Tabulka č. 3: Výčet BPEJ v území s uvedenou t řídou ochrany a vým ěrou v m 2 

kód BPEJ třída ochrany 
51400 I. 
54300 I. 

Z výše uvedené tabulky č.3 vyplývá, že v zájmovém území je zastoupena  pouze I. třída  
ochrany ZPF. 
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Odnětí pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 

Záměr je lokalizován pouze na pozemcích zemědělského půdního fondu. Realizací 
záměru nedojde k odnětí žádných pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

VODA 

Pitná voda 

Pitná voda je do areálu přiváděna vodovodním potrubím. 

Sociální zázemí pro zaměstnance je umístěno v přilehlém komplexu budov stejně jako 
šatna pro zaměstnance. 

Spotřeba vody za rok 2003; 2004; 2005 je uvedena v tabulce č.4. 

Tabulka č. 4: Spot řeba vody v m 3 na provozovn ě lomu Brník 

období 2003 2004 2005 
I. 8528 584 0 
II. 3983 3452 0 
III. 857 4718 0 
IV. 0 1617 5245 
V. 1343 1548 4349 
VI. 814 948 4983 
VII. 2336 0 3916 
VIII. 0 451 2297 
IX. 0 101 3415 
X. 2754 741 0 
XI. 64 0 0 
XII. 3740 0 0 
celkem 24419 14160 24205 

Technologická voda 

Čerpané důlní vody jsou vedeny potrubím ke zpracovatelskému závodu a odtud jsou 
zaústěny do kanalizace. Tento způsob nakládání s důlními vodami spadá pod stále platné 
povolení k vypouštění důlních a oplachových vod v množství 7,06 l/sec, jak je uvedeno ve 
Vodohospodářském rozhodnutí ONV Kolín z roku 1967. Daleko větší část z těchto vod se 
však používá ke zkrápění cest v areálu lomu pomocí cisterny za účelem snížení prašnosti. 

Provozovna Brník je napojena na kanalizační síť a veškeré odpadní vody jsou zaústěny 
do této sítě. 

Potencionálně závadné vody nejsou vypouštěny do kanalizace. Jedná se o oplachové 
vody z mycí linky. Ta je řešena uzavřeným vodním okruhem s vlastními čistícími stupni. 
Výměnu vody v mycí lince zajišťuje externí firma. 

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

Těžená surovina 

Pórovinové jíly jsou nejvýznamnější surovinou na ložisku. Jsou to v podstatě kyselé 
žáruvzdorné jíly až jílovce bíle nebo světle krémově se pálící. Nežádoucími příměsemi jsou 
křemen, zrnka pyritu a šupinky muskovitu. S vyšším podílem těchto nežádoucích příměsí 
souvisí nízké hodnoty rozdělávací vody a smrštění sušením nebo smrštění po výpalu. 



OZNÁMENÍ   
ROZŠÍŘENÍ ÚZEMÍ PRO TĚŽBU V DP BRNÍK ČÁST B 

 

 21 

Po chemické stránce jsou jíly vysloveně kyselého charakteru. Obsahují  18 - 25 % Al2O3;  
0,6 – 1,3 % Fe2O3 a jeho rozptyl je 5 – 15 %. Surovina obsahuje v průměru 50 – 65 % 
jíloviny, kolem 3,5 % živce a zbytek tvoří volný křemen. 

Vypálené vzorky vykazují v průběhu vysoké hodnoty nasákavosti (přes 12%), vypalovací 
barva je bílá nebo světlekrémová s ojedinělými vytaveninami pyritu. Slída se na výpalcích 
neprojevuje příliš škodlivě, neboť způsobuje pouze matný perleťový lesk. Jíly vykazují 
poměrně vysokou žáruvzdornost. 

Mineralogicky je jílovina tvořena téměř výhradně kaolinitem. Jako bilanční jsou 
považovány pórovinové jílovce s obsahem zbytku na sítě 25 % ojediněle 30 %.  

Použití t ěchto jíl ů: 

Pro nejrůznější keramické a jiné využití (viz. tabulka č.6): 

Tabulka č. 5: Produkty t ěžených jíl ů a jejich použití 

 

 

Jako směsné jíly rovněž určené pro nejrůznější keramické a jiné využití (viz. tabulka č.7): 

Tabulka č. 6: Produkty t ěžených jíl ů a jejich použití 

 

 

Jako těsnící (studnařské) jíly (produkty s názvy TJB, TJN): Tyto jíly představují 
nezávadné a spolehlivé prostředky například i k ochraně životního prostředí. Používají se 
k vytvoření jílové bariéry vytvořené na fyzikálním principu. Bariéra  je samozhojitelná a 
kopíruje případné pohyby terénu bez omezení své funkce. Díky svým ověřeným vlastnostem 
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představují velmi vhodný materiál k řešení problémů při stavbě protipovodňových hrází, 
ochraně vod před kontaminací průsaky ze skládek odpadů, úložišť ropných látek, 
produktovodů a také k těsnění studní před průsaky povrchových vod (koeficienty filtrace 
viz. tabulka č.5). 

Tabulka č. 7: Koeficienty filtrace u t ěsnících jíl ů 

Označení produktu: TJB TJN 

Koeficient filtrace při hutnění (m/s) 2,5 E-10 3,9 E-9 

Koeficient filtrace bez hutnění (m/s) 6,0 E-8 6,5 E-7 

Pohonné hmoty a mazadla 

Celková spotřeba nafty vychází ze spotřeby nafty jednotlivých dopravních a těžebních 
strojů. 

Předpokládaná roční celková spotřeba PHM : 26420 l/rok 

Předpokládaná roční celková spotřeba LTO v litrech: 151 697 l/rok 

Elektrická energie 

Elektrická energie je při samotné těžbě využita pouze pro čerpání důlních vod. Dále je 
elektrická energie využívána pro elektrifikaci administrativní budovy, osvětlení areálu, skladů, 
garáží a úpravárenské linky a drtírny. Zásobování elektrickou energií je na lomu vyřešeno 
pomocí napojení na trafostanici, která je umístěná v úpravárenském závodě. Rozvod je 
v lomu řešen jako volné vedení na sloupech a je ukončeno u kiosku, kde jsou nainstalovány 
rozvaděče, které slouží k napájení čerpadel v lomu a k osvětlení pracovišť a komunikací. 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 

Záměr neklade nové nároky na dopravní infrastrukturu. Natěžená surovina bude 
přepravována po existujících účelových komunikacích na deponie nebo do úpravny. 
Z úpravny nebo z deponií jsou produkty odváženy ve většině případů samotnými zákazníky. 
Při odvozu zákazníky zajíždějí nákladní automobily do areálu firmy KERAMOST a.s. na 
nákladní váhu. Přepravní trasy výrobků jsou závislé na místě dalšího využití. Podle 
dosavadních zkušeností převažuje směr dopravy po silnici č.III/33322 přes obec Brník, pak 
č. III/33320 a dále po silnici č. I/2 přes Kostelec nad Černými lesy směrem na Prahu a u 
Prahy se napojuje na dálniční infrastrukturu s možností rychlého převozu po celé ČR i do 
zahraničí. 

Nadložní skrývkové materiály budou dopravovány podobně jako jíly po účelových 
komunikacích a cestách uvnitř lomu na plochy určené pro vnitřní výsypku. 

Expedice výrobků je v současnosti provozována prakticky po celý rok s mírným 
utlumením v zimních měsících (prosinec, leden). Většina suroviny bude expedována bez 
úpravy přímo odběratelům. Menší objem suroviny bude upravován na lince. 

Surovina se vozí volně ložená v nákladních soupravách se sklápěcí nebo vanovou 
korbou o nosnosti 24 až 25 t nebo v sólo automobilech s nosností 12 t v nejzákladnější 
úpravě, tzn. drcené a homogenizované jíly. Rovněž se využívá železniční dopravy, kdy se 
ale na místo překládky do železničních vagonů musí odvézt nákladními automobily. Toto 
překladiště na železniční vagóny je lokalizováno v Českém Brodě. Podíl železniční přepravy 
má klesající trend (v roce 2004 a 2005 činil podíl cca 40 %, v letošním roce zatím méně než 
10 %). Dále upravovaná surovina, tzn. jemně mleté a míchané jíly, se vozí balená na 
paletách, v cisternách nebo v tzv. big-pack pytlích v kamionových návěsech s možností 
nakládky ze strany, zde se jedná především o přepravu mikromletých produktů. 
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Roční objemy přepravovaného materiálu jsou uvedeny v tabulce č.8 a hrubý přepočet na 
počet nákladních automobilů je uveden v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 8: Objemy p řepravovaného materiálu z Brníku za poslední 3 roky 

Rok Celkem (t) 

2004 25 468 

2005 14 673 

2006* 12 803 

* k červenci 2006 

Tabulka č. 9:  Počet nákladních automobil ů přepravující materiál z Brníku (odhad) 

rok 
Kamióny 

(nosnost pr ům. 
22,5 t) 

Soupravy (nosnost 
cca 25 t) 

Sólo automobily 
(nosnost cca 12 t) 

2004 
249 786 18 

2005 
238 366 14 

2006 
140 377 19 

Průměrný náklad činí 24 t na 1 jízdu. 

Celostátní sčítání dopravy provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pětiletých intervalech. 
Obrázek č. 4 může posloužit pro hrubý odhad provozu na silnici I. třídy vedoucí přes Kostelec 
nad Černými lesy směrem na Prahu. Na silnicích III. třídy v těsném okolí lomu neprobíhalo sčítání 
dopravy. 
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Obrázek č. 4: Mapa intenzity dopravy v roce 2005 v okolí zám ěru (zdroj: www.rsd.cz ) 
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III. Údaje o výstupech  

OVZDUŠÍ  

Vyňato z rozptylové studie (ŠINÁGL, 2006), která je přílohou č.2 :  

Zdroji emisí jsou: 

- bodové zdroje (výduchy odlučovačů) 

- plošné zdroje (těžba s dopravou suroviny,nakládka výrobků) 

- liniové zdroje (doprava). 

Komunikace s automobilovým provozem jsou podle § 2 písm. o) nařízení vlády 350/2002 
Sb., v platném znění liniovými zdroji znečišťování ovzduší. Jsou tzv. přízemními zdroji, pro 
které se v praxi používá pro vznos polutantů při nižších rychlostech a pro kombinaci všech 
druhů aut výška 2 m. Množství emisí z liniových zdrojů závisí na intenzitě a plynulosti 
dopravy, podélném sklonu vozovky, rychlosti a stylu jízdy řidiče, technickém stavu vozového 
parku, které jsou charakterizovány tzv. emisními faktory (EF). Způsob výpočtu EF je popsán 
v kapitole 3. 

Motorová vozidla jsou zdroji znečišťování ovzduší ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 
a) a odst. 2 zákona 86/2002 Sb., v platném znění K podmínkám provozu na pozemních 
komunikacích se vztahuje zákon č. 56/2001 Sb., k technickým podmínkám provozu vozidel 
na pozemních komunikacích se vztahuje vyhláška 341/2002 Sb., která (v § 17 odst. 4 a v 
příloze č. 1 a 3) stanovuje požadavky na emise znečišťujících látek z motorů vozidel, které 
nesmí být překročeny. K měření emisí vozidel se vztahuje vyhláška ministerstva dopravy a 
spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel. Plnění emisních 
limitů při provozu automobilů je povinností jejich provozovatelů.“ 

Fáze přípravy 

Bodové zdroje 

V přípravné fázi budou působit bodové zdroje znečišťování ovzduší jako např. trhací 
práce. Vrtné práce a eventuelní odstřely je možné hodnotit jako nevýznamné s ohledem na 
malou četnost (brány v úvahu maximálně jedenkrát za rok, prakticky však nepoužívány), 
krátkou dobu působení a odhadnuté množství vyvinutého prachu. Přesná kvantifikace vlivu 
vrtných a trhacích prací je obtížná, nejedná se o trvalý vliv, šíření oblaku není hodnotitelné 
pomocí větrné růžice, dá se však s určitostí blížící se jistotě tvrdit, že převážná většina 
prachových částic z těchto činností zůstává uvnitř DP a že jejich vliv na obytná území je 
zanedbatelný. 

Liniové zdroje  

Ve fázi přípravy ani během trhacích prací nebudou působit liniové zdroje znečišťování 
ovzduší. 

Plošné zdroje 

Množství emisí tuhých znečišťujících látek z odkryté plochy v průběhu přípravné fáze 
nelze přesně stanovit. Přípravné práce ve formě skrývky se provedou jednorázově a jejich 
vliv lze posuzovat jako běžnou zemědělskou činnost (orba). Složení prachu při skrývkových 
pracích a při manipulaci se surovinou bude odpovídat přirozenému okolnímu prostředí. 
Emise prachu vznikají nepravidelně a jejich intenzita je závislá na vlhkosti vzduchu a na síle 
větru. Větší prachové částice s větší pádovou rychlostí budou podléhat rychlé gravitační 
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sedimentaci a za obvyklých meteorologických situací se budou vyskytovat pouze 
v bezprostřední blízkosti prováděných prací. Vliv skrývky je hodnocen jako zanedbatelný.  

Fáze těžby  

Zdroji emisí při těžbě jsou emise výfukových plynů těžebních a dopravních mechanismů, 
nakládání a zpracování suroviny a její expedice. Těžba, zpracování (výroba) a vlastní 
expedice (nakládka) budou zdrojem prachu, doprava vyvolaná přepravou suroviny bude 
zdrojem převážně oxidů dusíku, TZL a těkavých organických látek.  

Bodové zdroje  

Ve fázi provozu (těžby) budou působit jako bodové zdroje znečišťování ovzduší výduchy 
jednotlivých sekcí odlučovačů prachu a komín od hořáku pro ohřev vzduchu sušičky. Pro 
stanovení emisí z jednotlivých sekcí se vychází z údajů zjištěných při kontrolním měření 
v roce 2005 provedeného Skupinou měření emisí Řehák, energetika & ekologie 2*E (např. 
protokol o autorizovaném měření emisí č. 43/05 ze dne 18.8.2005 z měření odprášení 
mlýnice, drtírny a zavážečky provedeného ve dnech 12.-13.8.2006, nebo protokol o 
autorizovaném měření emisí č. 50/05 z měření odprášení dopravních pásů drtírny a 
odprášení pytlovky provedeného dne 26.8.2006).  

Plošné zdroje  

Plošným zdrojem emisí je především vlastní plocha ložiska tam, kde bude probíhat těžba, 
prostor s dopravou suroviny k dalšímu zpracování a dále prostor nakládky. Mezi tyto zdroje 
znečištění patří vedle strojních mechanismů i deponie suroviny. Emise tuhých znečišťujících 
látek z těchto ploch lze očekávat pouze v období bez srážek.  

Liniové zdroje - doprava 

Dalším zdrojem znečišťování bude automobilová doprava na daných úsecích komunikací 
v zájmové oblasti související s provozem lomu. Emise z dopravy budou vznikat z provozu na 
přepravních trasách expedice suroviny a na účelové komunikaci lomu při přepravě suroviny.. 
U všech vozidel je uvažován příjezd a odjezd. Záměr neklade nové nároky na dopravní 
infrastrukturu. Natěžená surovina bude přepravována po existujících účelových 
komunikacích na deponie nebo do úpravny, produkty jsou odváženy ve většině případů 
samotnými zákazníky. Přepravní trasy výrobků jsou závislé na místě dalšího využití. 
Převažuje směr dopravy po silnici č.III/33322 přes obec Brník, pak č. III/33320 a dále po 
silnici č. I/2 přes Kostelec nad Černými lesy směrem na Prahu a u Prahy se napojuje na 
dálniční infrastrukturu.  

VODY 

Odpadní vody 

Odpadní vody z technologie 

Jediným potencionálním zdrojem technologické odpadní vody je mycí linka, která je však 
opatřena uzavřeným cirkulačním okruhem se samočisticími stupni. Při nevyhovující kvalitě 
vody v okruhu je tato voda vyměněna. Výměnu provádí externí firma. 

Odpadní vody typu městských odpadních vod 

Odpadní vody z hygienických zařízení umístěných ve správní budově v areálu lomu Brník 
jsou odváděny do kanalizační sítě, která je součástí kanalizační sítě v obci Brník. 
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Odpadní vody z areálu závodu jsou odváděny do kanalizace v množství přibližně 
odpovídající spotřebě vody. Pouze v období vydatnějších dešťů, se do kanalizace vypouštějí 
i čerpané důlní vody z retenčních nádrží.  

Dešťové vody 

Dešťové vody dopadající do prostoru těžebny se kumulují v retenčních nádržích v lomu. 
Dešťové vody se dle definice horního zákona po svém vniknutí do důlních prostorů stávají 
vodami důlními a podle toho je i s nimi nakládáno (viz níže).   

Důlní vody 

Dle horního zákona (č.44/1988 Sb. v pozdějších zněních) § 40 jsou: „důlními vodami 
všechny podzemní, povrchové i 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 toku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými 
stálými povrchovými vodami nebo podzemními vodami“. 

Důlní vody na lomu Brník pocházejí především ze srážkových vod, které spadnou do 
lomu přímo nebo stékají po jeho okrajích.  

Nakládání s důlními vodami v rámci pokračování hornické činnosti na ložisku Brník bude 
stejné jako doposud.  

Čerpací stanice v lomu je osazena čerpadly typu META 150 NHD 400 38 LC-1009 
o jmenovitém výkonu 4,5 m3/min, přičemž jejich účinnost je vzhledem ke stáří a převýšení 
cca 60 %. Jedno čerpadlo slouží jako provozní a druhé jako záložní. Množství čerpaných 
důlních vod je uvedeno v tabulce č. 10. 

Pro vypouštění důlních vod byly stále platným vodohospodá řským rozhodnutím  
Odboru vodního hospodářství ONV Kolín č.j. vod-2794/87 z 28.6. 1967 stanoveny podmínky. 

Vodohospodářské rozhodnutí v sobě zahrnuje: 

I. 

a) Odběr pitné vody  a provozní v množství 0,4 l/sec ze stávajícího zdroje. 

b) Vypouštění odpadních vod splaškových v množství 0,06 l/sec po předchozím 
předčištění v biologickém septiku 

c) Vypouštění důlních vod a oplachových v množství 7,06 l/sec do melioračního 
odpadu 

II. 

a) Úpravu stávající studny a čerpací stanice včetně položení výtlačného a 
gravitačního řádu v celkové délce 1,740 m a stavby vodojemu. 

b) Stavbu biologického septiku Sm 8 a příslušné splaškové kanalizace. 

c) Stavbu dešťové kanalizace o průměru potrubí 60 cm v délce 436 m. 

 

Odběry důlních vod za účelem provedení chemické analýzy jsou prováděny 
v pravidelných časových intervalech.  

Hodnoty vybraných ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

Dne 24.8. 2005 byl Odborem životního prostředí na MÚ v Říčanech schválen „Plán 
opatření pro případ zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod – provoz Brník“.  
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Tento plán havarijních opatření řeší ochranu povrchových a podzemních vod před 
znečištěním ropnými produkty při poruchách, provozních nehodách a haváriích technických 
zařízení na provoze Brník. Havarijním únikem výše uvedených látek je míněna každá 
situace, kdy se tyto látky mohou dostat přímo do styku s podzemními nebo povrchovými 
vodami, což znamená do blízkosti podzemních vrtů, studní apod., nebo do výpustí 
odpadních vod. 

Tabulka č. 10: Množství čerpaných d ůlních vod 

rok:

měsíc: Poč.stav Kon.stav Odběr (m3) Poč.stav Kon.stav Odběr (m3)

I. 79602 88130 8528 104021 104605 584
II. 88130 92113 3983 104605 104609/porucha 3452/odhad
III. 92113 92970 857 104609 104609/porucha 4718/odhad
IV. 92970 92970 0 104609 106226 1617
V. 92970 94313 1343 106226 107774 1548
VI. 94313 95127 814 107774 108722 948
VII. 95127 97463 2336 108722 108722 0
VIII. 97463 97463 0 108722 109173 451
IX. 97463 97463 0 109173 109274 101
X. 97463 100217 2754 109274 110015 741
XI. 100217 100281 64 110015 110015 0
XII. 100281 104021 3740 110015 110015 0

celk.: 24419 14160
rok:

měsíc: Poč.stav Kon.stav Odběr (m3) Poč.stav Kon.stav Odběr (m3)

I. 110015 110015 0 0 0 0
II. 110015 110015 0 1 691 690
III. 110015 110015 0 0 291 291
IV. 110015 115260 5245 291 554 263
V. 115260 119609 4349 554 866 312
VI. 119609 124592 4983 866 1308 442
VII. 124592 128508 3916
VIII. 128508 130805 2297
IX. 130805 134220 3415
X. 0 0 0
XI. 0 0 0
XII. 0 0 0

celk.: 24205 1998

2003 2004

2005 2006

 

Okamžité vypouštění určitého množství důlních vod bývá limitováno výkonem čerpadel, 
v mnoha případech tak ani nemůže překročit povolené množství. V případu Brníku jsou tyto 
důlní vody navíc prioritně používány k jiným účelům, tj. ke zamezování prašnosti na trasách 
převozu materiálu v areálu. 

Čerpání probíhá pouze v období větších srážkových úhrnů, což je nejvíce na jaře a pak 
na podzim. Roční povolené množství není stanoveno. 
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Tabulka č. 11: Hodnoty vybraných ukazatel ů pro kvalitu vypoušt ěných d ůlních vod 

pH CHSKCr NL NEL Ni Zn Fe Mn limit. 
hodnoty 6 až 9 50 40 0,2 0,15 5 2 1 
datum 
odb ěru 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

6.5.2003 7,21 5 20 0,1 0,14 0,069 0,25 0,079 
3.9.2003 7,68 23 16 0,087 0,083 0,025 0,32 0,085 

19.11.2003 7,28 43 5 0,082 0,07 0,03 0,022 0,0044 
19.1.2004 6,2 13 68 0,040 0,27 0,45 0,088 0,17 
17.3.2004 6,2 5 70 0,040 0,55 0,46 0,069 0,15 
14.6.2004 7,15 47 5 0,099 0,13 0,046 0,063 0,20 
15.9.2004 7,1 40 25 0,1 0,14 0,4 0,09 0,18 
12.1.2005 6,9 45 30 0,12 0,22 0,9 0,98 0,25 
25.5.2005 6,8 <20 8 0,05 0,25 0,21 0,18 <0,05 

7.9.2005 6,7 45 9,3 0,01 0,27 0,3 0,16 0,1 

 

ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ , ELEKTROMAGNETICKÉ  

Dotčené území se nalézá v oblasti s nízkou převažující kategorií radonového rizika 
z geologického podloží. (zdroj: http://nts2.cgu.cz/aps/CD_RADON50/index/aplikace.htm) 

Záměr není spojen s projevy nebo zdroji elektromagnetického záření. 

RIZIKA HAVÁRIÍ  

Uvedeno dle Havarijního plánu závodu Brník, platného od 20.12. 2004. 

1) Požár těžkých zemních strojů a nákladních automobilů: 

Při drobných požárech jsou likvidace požárů prováděny ručními hasícími přístroji, které 
jsou umístěny na jednotlivých strojích a v nákladních automobilech. 

V případech větších požárů je nutný zásah hasičského záchranného sboru. Jako zdroje 
vody pro hasební zásah jsou vodní jímka v lomu a hydrant provozu. 

2) Požár ve skladu trhavin 

V případě požáru je nutno vypnout elektrický přívod vypínačem, který je umístěn 
v hlavním rozvaděči v novém skladu mletých surovin, nebo hlavním vypínačem na budově 
skladu trhavin. K samotnému hasebnímu zásahu bude použito ručních hasících přístrojů 
umístěných na této budově. V případě většího požáru se musí tento ohlásit na vrátnici – 
„Ohlašovna požárů“ a vrátný vyhlásí poplach sirénou a přivolá hasičský záchranný sbor. 

3) Skluz a sesuv hornin na lomu 

V případě kdy dojde k sesuvu nebo skluzu hornin a bude zavalen důlní stroj (rypadlo, 
dozer apod.), bude zemina odbagrována rypadlem, které bude k dispozici nebo bude použito 
čelního nakladače. Zavalený stroj bude takto vyproštěn. 

4) Živelné pohromy na lomu 

V případě průtrže mračen a nadměrných dešťových srážek, které by ohrozily těžební 
stěny a těžební místa zatopením, je nutno všechny stroje přemístit do bezpečí neohrožených 
míst v areálu lomu. Současně budou uvedena do provozu všechna potřebná čerpadla 
nasazená na hlavních i pomocných čerpacích jímkách. 



OZNÁMENÍ   
ROZŠÍŘENÍ ÚZEMÍ PRO TĚŽBU V DP BRNÍK ČÁST B 

 

 30 

Dojde-li k zatopení stroje, provede se odčerpání vody, vytažení stroje na vhodné místo a 
kontrola jeho technického stavu. 

5) Drobné a větší požáry v objektech 

V případě drobných požárů v objektech, budou pro prvotní zásah použity ruční hasící 
přístroje, které jsou na těchto objektech umístěny. 

V případě větších požárů jsou tyto ohlášeny na vrátnici – Ohlašovna požárů, vrátný svolá 
pomocí vyhlášení poplachu sirénou požární družstvo. K zásahu bude použito stříkačky 
PPS-12, umístěné v požární zbrojnici provozu. K většímu požáru se přivolá hasičský 
záchranný sbor. Při požáru v trafostanici ohlásí tuto patřičným osobám, uvedeným 
v Havarijním plánu a vypne se linka VN 22kV. 

6) Požár v prostoru umístění měřící jednotky VENUS 100 Minilab 

Jedná se zde o pracoviště s vysokonapěťovou rentgenovou lampou a o této skutečnosti 
je nutno informovat příslušníky hasičské jednotky a při samotném poškození této měřící 
jednotky se přivolá povolaná osoba, která je uvedená v Havarijním plánu. 

7) Provozní havárie a závažný pracovní úraz 

V případě provozní havárie nebo při závažném pracovním úrazu se postupuje podle 
Pohotovostní části uvedené v Havarijním plánu. 

ODPADY 

Odpady vznikající p ři činnosti provád ěné hornickým zp ůsobem 

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

Odpady vznikající v provozu souvisejícím s t ěžební činností 

V kontextu s činnostmi souvisejícími s těžbou a úpravou suroviny mohou potencionálně 
vznikat na provozu lomu Brník společnosti KERAMOST a.s. následující odpady 
(viz. tabulka č. 12): 

Tabulka č. 12: Nebezpečné a ostatní odpady potencionálního vzniku p ři provád ění hornické činnosti 
a dalších činností na lomu Brník 

Kód druhu 
odpadu dle 

Katalogu odpad ů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpad ů Kategorie 
odpadu 

13 02 Odpadní motorové, p řevodové a mazací oleje 

13 02 04 Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje   N 

13 02 08 Ostatní motorové, převodové a mazací oleje N 

15 01 Obaly  (v četně odd ěleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

N 
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látkami 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z r ůzných druh ů dopravy (v četně stavebních stroj ů) a 
odpady z demontáže t ěchto vozidel a z jejich údržby  

16 01 03  Pneumatiky  

16 01 07 Olejové filtry N 

16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 O 

16 01 17  Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy 
 O 

16 01 19  Plasty 
 

O 

16 01 20 Sklo O 

16 06 Baterie a akumulátory 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

20 01 
Složky z odd ěleného sb ěru KO (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z ú řadů), včetně složek z odd ěleného sb ěru (krom ě 
odpad ů uvedených v podskupin ě 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 13 Rozpouštědla N 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N 

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 
20 01 27 O 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O 

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 
číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236) N 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 
21, 20 01 23 a 20 01 35 O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01  Směsný komunální odpad O 

20 03 06  Odpad z čištění kanalizace O 

20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené O 

Při úpravě jílů na úpravárenské lince vzniká prach, který je zachycován odsávači 
na textilních filtrech. Takto zachycený jíl se dále využívá jako jakostní jílovina. 
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HLUK A VIBRACE  

Hluk je významný fyzikální faktor vyvolávající negativní vlivy na životní prostředí a je 
jednou z podmiňujících okolností pro možné využití území i vnitřních prostorů ze zdravotních 
hledisek. Posuzovaný záměr a další činnosti s ním spojené doprovází několik zdrojů hluku. 
Bezpochyby bude mezi ně patřit hluk z dopravy, který vyvolávají jednak nákladní automobily 
expedující suroviny ze závodu a dále nákladní automobily převážející natěžené suroviny 
z lomu k úpravárenské lince.  

Dalším zdrojem hluku je úpravna surovin, kde je umístěno hned několik zařízení 
vyvolávající akustické emise. Prvním z nich je drtírna, kam se vozí natěžené jíly přímo 
z lomu. Zde probíhá prvotní úprava těchto surovin. Provoz na této drtírně probíhá po dobu 4 
hodin denně v pracovní dny. Z drtírny jsou jíly transportovány na pásových dopravnících , jež 
s sebou přinášejí také určité akustické emise. Další úprava jílů probíhá v mlýnici, která je 
rovněž emituje určité hlukové emise. Jejich zdroji zde jsou kulový mlýn a především 
odsávače vzduchu umístěné na střeše linky. Mlýnice je v provozu 4 hodiny denně v pracovní 
dny. Drtírna a mlýnice nejsou už z energetických důvodů v provozu současně.  

Dalšími zařízeními na úpravárenské lince ve finální fázi úpravy jsou míchač jílových 
směsí a pytlovačka. Tyto zařízení jsou rovněž zdroji akustických emisí, ovšem jen málo 
významnými. 

Akustické emise budou vyvolávat také skrývkové a těžební práce na lomu. Souhrnně se 
touto problematikou zabývá Akustická studie , která je přílohou č. 1 tohoto oznámení. 

Vzhledem k tomu, že se již delší dobu nepoužívají trhací práce malého nebo velkého 
rozsahu k rozpojování těžených materiálů a nejsou ani plánovány do budoucna, 
nepřepokládá se výskyt nadměrného hluku a s tímto těžebním způsobem spojených vibrací. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELN ÉHO VYUŽÍVÁNÍ 

Zájmové území je v současné době využíváno jako orná půda. V době zpracování 
oznámení byla na pozemcích pěstována kukuřice. Okolí obcí Brník i Oleška je intenzivně 
zemědělsky využíváno, pěstovanou plodinou jsou převážně obilniny. V jihovýchodní části 
těžebního areálu se nachází již rekultivovaná vnější výsypka s mírně zvýšeným terénem 
porostlá listnatými stromy a keři.  

Rozloha stanoveného dobývacího prostoru Brník je několikanásobně větší než zabírá 
dosavadní těžba a rozprostírá se nejen na  katastrálním území obce Oleška a Brník, ale 
zasahuje také do k.ú. obce Dobré Pole u Vitic a k.ú. Chotýš (viz obr.č. 5).  

Rekultivované území je zaváženo na původní nivelitu a dále využíváno jako zemědělská 
půda, vnější výsypka je zalesněna.  

Těžba v okolí Brníku probíhá již dlouhou dobu. V minulosti v okolí Brníku probíhala 
v malém rozsahu hlubinná těžba jílů, která zapříčinila poklesy a propady poddolovaného 
území na několika místech. Těžební práce v této oblasti se datují již z období před 2. 
světovou válkou. Kupříkladu i významná hrnčířská výroba probíhající v 18. století v blízkém 
Kostelci nad Černými lesy využívala právě ložiska keramických jílovců a červené hrnčířské 
hlíny u Brníku. 

Souvislý geologický průzkum většího rozsahu byl proveden v roce 1956 a v roce 1957 byl 
KKZ stanoven první výměr zásob. V letech 1960 až 1963 proběhl nový rozsáhlý průzkum, 
který byl zakončen schválením zásob výměrem KKZ (čj. 75105/51-64). Od té doby byly 
provedeny ještě další průzkumy vrtnými pracemi upřesňující zásoby na ložisku. Dnem 24.8. 
1966 byl rozhodnutím generálního ředitelství Československých keramických závodů 
v Praze čj. 182/66 – RKZ stanoven dobývací prostor Brník pro žárovzdorné a pórovinové  
jílovce s celkovou rozlohou 3.109.834 m2  s celkovými zásobami 40.975.000 t jílů. 

Závod Brník byl v minulosti začleněn do někdejšího státního podniku Severočeské 
keramické závody Most v roce 1982. Do té doby býval součástí Moravských šamotových a 
lupkových závodů (MŠLZ) Velké Opatovice. Jeho cílem byla těžba a úprava celé řady jílů z 
oblasti Středočeské křídové tabule. K závodu se přidružuje i provozovna Nehvizdy, což je 
zbytek po někdejším gigantickém záměru již zmíněného podniku MŠLZ Velké Opatovice a 
jeho tehdejšího nadřízeného orgánu, tj. Generálního ředitelství Československých 
keramických závodů, za účelem postavit kombinát na zpracování žárovzdorných jílů pro 
další použití především v keramice. V současné době zde těží a zpracovává jíly společnost 
KERAMOST a.s. 

S těžbou jílů v DP Brník se v DP Brník započalo v roce 1975 prostřednictvím národního 
podniku Moravské šamotové a lupkové závody podle příslušného POPD na léta 1975 – 1980. 

Další těžba na lomu Brník probíhala v rámci Severočeských keramických závodů, n.p. Most 
a později KERAMOST a.s. od roku 1982, kdy byl schválen první POPD (č.j. 186/82 OBÚ 
Kladno), který platil až do konce roku 1986.  

- Tento POPD byl následně prodloužen OBÚ Kladno na další 4 roky (č.j. 2127/86/hla/Dv).  

- K druhému prodloužení došlo v roce 1991 (schválený rozhodnutím OBÚ Kladno č.j. 
3108/91), které platilo do konce roku 1995.  
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- Na dobu zhruba 6 měsíců mezi prvním a druhým prodloužením POPD platil Plán 
zajištění lomu Brník (č.j. 859/91), kdy v podstatě z důvodu nízkého odběru neprobíhala těžba 
a suroviny se čerpaly z vybudovaných deponií. 

- Další prodloužení bylo dáno doplňkem POPD schváleným podle rozhodnutí OBÚ 
Kladno č.j. 2343/96 ze dne 22.5. 1996  platným do konce roku 1999. 

- V současnosti je v platnosti třetí doplněk POPD povolený rozhodnutím OBÚ Kladno č.j. 
2675/96 k provádění hornické činnosti na lomu Brník od roku 1999 až do ukončení 
rekultivací nejpozději v roce 2010. 

Podle prvního POPD došlo k záběru cca 19 ha půdy, roční čistá těžba póroviny byla 
naplánována ve výši 20.000 t a roční čistá těžba žáruvzdorných jílů přibližně ve stejné výši. 
Zásoby v předmětném prostoru byly odhadnuty na 197.000 t žáruvzdorných jílů a 156.000 t 
póroviny. V posledním doplňku POPD platného pro období 1999 až 2010 se uvádí celkový 
stav zabraného území, který činí cca 16,13 ha. 

Obrázek č. 5: Rozsah DP Brník (zdroj: http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/po rtal/)  

 

 

Těžební činnost v ploše pokračování těžby bude probíhat stejným způsobem jako 
v dosavadním jámovém lomu, tedy povrchovým způsobem dobývání. 

B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ , KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE P ŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Plánované rozšíření lomu žáruvzdorných jílů v dobývacím prostoru Brník se nachází ve 
Středočeském kraji,  okres Kolín v k.ú. obce Brník, Dobré Pole. Rozloha území určeného pro 
rozšíření těžby na k.ú. Brník činí 1,5222 ha. Toto k.ú. spravuje obecní úřad v obci Oleška. Zbylá 
část území rozšíření těžby o rozloze 0,2149 ha se nalézá na k.ú. Dobré Pole, které spravuje 
obecní úřad v obci Vitice. Celková výměra činí 1,7371 ha. 

Zájmové území rozšíření těžby se nachází v plochách zemědělsky obhospodařované 
půdy navazující na stávající těžbu jílů. Vzdálenost rozšíření těžby je necelých 600 m na 
východ od nejbližší zástavby v obci Brník. 

V těsné blízkosti lomu se nenachází žádný vodní tok ani zdroj pitné vody. Hladina 
podzemní vody na ložisku nebyla vrtnými pracemi zastižena.  
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V rámci realizace záměru dojde k odnětí cca 1,7371 ha orné půdy ze ZPF. Jedná se o 
půdu I. třídy ochrany. Po vytěžení a provedení rekultivací na celém území lomu, což je 
v současnosti asi 16 ha, je v dokumentu Změna generelu rekultivací lomu Brník 
zpracovaného firmou Agrolesprojekt Teplice spol. s.r.o. z roku 1995, plánováno navrácení 
ploch do ZPF. 

Ze způsobu využití území, resp. ze vzájemného poměru kultur v katastrálním území obce 
Oleška a k němu přilehlých katastrálních území 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 plochy 
relativně stabilní se pouvažují lesy, vodní plochy, trvalé travní porosty a sady. Do kategorie 
ploch nestabilních patří pole a urbanizované zastavěné plochy. 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. 13: Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 533564  -  Oleška pro rok 2003 
(zdroj: http://www.czso.cz/) 

Celková výměra pozemku (ha) 1193.8368 
Lesní půda (ha) 188.3391 
Louky (ha) 40.7579 
Orná půda (ha) 739.4968 
Ostatní plochy (ha) 84.7714 
Ovocné sady (ha) 82.3323 
Vodní plochy (ha) 6.9544 
Zahrady (ha) 22.7116 
Zastavěné plochy (ha) 28.4733 
Zemědělská půda (ha) 885.2986 

 

lesní půda + vodní plochy + louky  + ovocné sady + zahrady 

KES =  ———————————————————————————— 

ostatní plochy + zastavěné plochy + orná půda + zemědělská půda 
 
Koeficient ekologické stability pro ZÚJ Oleška dle údajů z roku 2003 je 0,399. 

 

KES do hodnoty 0,39   velmi intenzivně využívané území  

KES 0,40 až 0,89    intenzivně využívané území  

KES 0,9 až 2,89    kulturní krajina v relativním souladu  

KES 2,9 až 6,19   harmonická krajina v relativním souladu  

KES nad 6,2    krajina s nevýraznými civilizačními zásahy  

 

Z hodnoty KES vyplývá, že zájmové území i jeho blízké okolí má charakter na pomezí 
velmi intenzivně využívaného území a intenzivně využívaného území. 

Vzhledem k tomu, že část plochy uvažované těžby je orná půda a ta je zařazena mezi 
plochy labilní, změnou využití části tohoto území nedojde ke změně hodnoty koeficientu 
ekologické stability v daném území počítaném touto metodou. 
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C) SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ 

Územní systém ekologické stability krajiny 

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

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

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

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

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

Celé území obce Oleška patří do socioekoregionu Středočeské pahorkatiny a biochory 
mírně teplých pahorkatin. Toto rozhraní potenciálně ovlivňuje migraci organismů. V tomto 
území se vyskytují také některé biotické nepropustné a polopropustné bariéry. V řešeném 
území se nenacházejí žádné nadregionální biocentra ani biokoridory. Zasahuje sem pouze 
jeden regionální biokoridor o délce asi 300 m v nejjižnější části k.ú. Krymlov. 

Lokální ÚSES vychází z větší části z Generelu místních systémů ekologické stability 
okresu Kolín, který byl zpracován v roce 1992 a k jeho úpravě bylo přistoupeno až po 
podrobném terénním průzkumu. 

Dle Územního plánu obce Oleška (zpracovatel: Ing. Karel Fousek, listopad 1999) není 
přímo v zájmovém území vymezen žádný skladebný prvek systému ekologické stability. 
V relativní blízkosti zájmového území jsou dle výše uvedeného generelu lokalizovány tyto 
prvky ÚSES (viz obrázek č. 6):  

� lokální biokoridor č. 12/13-31-14 
� lokální biocentrum č. 6/13-31-09 
� lokální biokoridor č. 15/13-31-09 
� lokální biokoridor č. 13/13-31-14 
� regionální biocentrum pod vrchem Ostrý 

 Na území CHLÚ Brník bylo podle okresní koncepce navrženo biocentrum, ale z důvodu 
střetů zájmů těžbou nebylo toto biocentrum převzato do územního plánu. 
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Obrázek č. 6: Prvky ÚSES v okolí lomu Brník (zdroj: ÚP Oleška, 19 99) 

 
Rozšíření území pro těžbu je vyznačeno červeným tečkováním. 

č. 1 na mapě:  

Po pravobřežním přítoku Nučického potoka směrem k vrchu Svatbín jde biokoridor č. 
12/13-31-14. Tento biokoridor odpovídá vegetačnímu stupni 2, trofické podmínky jsou zde 
charakterizovány jako polobohaté dusíkem, v horní části biokoridoru polochudé až chudé 
živinami. Hydrické podmínky odpovídají ve spodní části zamokřené, v horní části normální 
řadě. Biokoridor se nachází na nivní hlinité, velmi hluboké půdě, geologická stavba je 
tvořena při vodoteči fluviálními sedimenty a v okolí permskými pískovci. 

č. 2 na mapě:  

Lokální biocentrum v lese pod vrchem Svatbín č. 6/13-31-09. Toto BC odpovídá 
vegetačnímu stupni 2 až 3, trofické podmínky jsou charakterizovány jako polochudé až 
středně bohaté živinami, hydrické podmínky odpovídají zamokřené řadě. Biocentrum se 
nachází na hnědozemní půdě plně ilimerizované a nivní, geologická stavba je tvořena 
cenomanským pískovcem, místy s vápnitou příměsí. 

č. 3 na mapě:  

Lokální biokoridor vycházející z biocentra pod vrchem Svatbín severním směrem do 
Brnického lesa, je označen č. 15/13-31-09. Prochází v lese průsekem k Chotýšskému 
potoku, od něj stoupá dalším průsekem vzhůru a stáčí se k silnici Brník – Dobré Pole, u které 
vstupuje do biocentra. Tento biokoridor odpovídá vegetačnímu stupni č. 2 a 3, trofické 
podmínky jsou charakterizovány jako polochudé živinami až středně bohaté živinami. 
Hydrické podmínky odpovídají normální řadě, okolí Chotýšského potoka v krátkém úseku 
pak řadě zamokřené. Biokoridor se převážně nachází na hnědozemi ilimerizované 
písčitohlinité, geologická stavba je tvořena cenomanskými křemitými pískovci, místy 
s vápnitou příměsí. Biokoridor se nachází převážně na lesní půdě a tedy je i plně funkční. 

Lom a 
zázemí 
(šedě) 
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č. 4 na mapě:  

Lokální biokoridor, který je k danému záměru asi nejvíce přiblížen. Nese označení 
č. 13/13-31-14 a spojuje lokální biocentrum pod vrchem Svatbín a regionální biocentrum pod 
vrchem Ostrý. Tento biokoridor bylo nutné lokálně přepracovat a podrobit několika úpravám 
oproti okresní koncepci ÚSES v prostoru severně od Olešky z důvodů střetů zájmů a nebo 
dalších okolností.  

Z okresní koncepce nebylo možno převzít navržené biocentrum, které bylo umístěno do 
vymezeného území CHLÚ Brník, konkrétně na lokalitu vnější zalesněné výsypky a bylo ve 
střetu zájmů s těžbou. Rovněž další biokoridory vedoucí z navrženého biocentra v CHLÚ 
Brník nebylo možno převzít, neboť byly nevhodně navrženy na meliorovaných orných 
půdách nebo procházely přímo přes území, kde probíhá těžba. 

K novým úpravám trasy tohoto biokoridoru došlo v místech severně od Olešky. Biokoridor 
tedy jde z původně vedené trasy od vrchu Svatbín a přes stávající pole pokračuje do lesíku 
severozápadně od Olešky, zde ale obloukem obchází okraj obce směrem k silnici a od ní 
pak sleduje vodoteč Nučického potoka a v jejím zlomu odbočuje směrem severovýchodním 
až do lesa s regionálním biocentrem pod vrchem Ostrý. A právě tyto úpravy v umístění 
biokoridoru č. 13/13-31-14 s sebou přinesly komplikace v podobě takové, že vzdálenost nově 
navrhovaného biokoridoru překračuje doporučenou maximální délku biokoridoru o 800 m 
(má délku 2800 m). Tento biokoridor je však na své vzdálenosti rozdělen na kratší úseky 
dvěma remízky, které ale svojí rozlohou nedosahují potřebné plochy biocentra. 

č. 5 na mapě: 

V těchto místech se nachází velké regionální biocentrum pod vrchem Ostrý, v koncepci 
ÚP Oleška však není vyznačeno, jelikož se nachází již na jiném správním území. 

Zvlášt ě chrán ěná území, NATURA 2000 

V zájmovém území ani v jeho blízkém i vzdálenějším okolí se nenachází žádné zvláště 
chráněné území dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyly vymezeny žádné evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti (NATURA 2000). Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je 
uvedeno jako  příloha č. H umístěná v textu tohoto oznámení.  
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Území přírodních park ů 

Zájmové území nezasahuje do ploch žádného přírodního parku. 

Významné krajinné prvky, krajina 

VKP 

Podle § 3, odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění je 
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou zejména lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy. V dotčeném území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádný takovýto 
významný krajinný prvek. Území rozšíření těžby je lokalizováno na zemědělsky využívané 
půdě. 

Krajina  

Obec Oleška, v jejímž správním obvodu leží ves Brník a nachází se zde zájmové území, 
leží ve Středočeské pahorkatině cca 24 km východně od Prahy tj. přibližně na poloviční 
vzdálenosti při silnici č. I/2 mezi  Kutnou Horou a Prahou. 

Krajina je mírně zvlněná, nadmořská výška se pohybuje kolem 400 m n.m. Na východě 
ohraničuje krajinný prostor terénní zlom u Ždánic, resp. lesní porosty na tomto terénním 
zlomu. Lesní porosty vymezují i ostatní hranice; na jihozápadě se terén zvedá do členitější 
pahorkatiny.  

Území patří mezi významné ekumeny se sídelní kontinuitou od nejstarších dob. Od 
pravěku až do historické doby bylo území pokryto lesy. Komplex lesů původně sahal až na 
jih a jihozápad do Posázaví. I v 11. – 12. století během kolonizace zde zůstal větší ostrov 
lesů.  

Severně od zájmového území vedl z Prahy přes Český Brod stará obchodní stezka na 
Moravu (trstenická), jižně probíhala odbočka z další zemské stezky (linecké), tzv. Prokopská 
cesta, vedoucí z Prahy přes Světice a Mnichovice do kláštera v Sázavě (zal.1032). Na 
severojižní spojnici těchto cest leží Kouřim, místo se starou sídelní tradicí, významným 
knížecím ("zlickým") hradištěm, od 11.století správním hradištěm přemyslovským. Lesy mezi 
Prahou a Kouřimí tak dlouho plnily i funkci pomezní.  

Hlavní kolonizační aktivity zde proběhly v první polovině 13.století. Jejich cílem byla 
snaha získat ornou půdu, aby bylo možno živit stále rostoucí populaci středověkého českého 
státu. Později se ukázalo, že tehdejšími pracovními postupy nebylo možno v blízké krajině 
zájmového území produktivně hospodařit, a tak ze sítě osídlení postupně mizela jednotlivá 
sídliště a jiná byla přenesena na vhodnější místa. Tento proces začal už koncem 13. století a 
byl dovršen třicetiletou válkou.  

Podnět k osídlení území dal pravděpodobně v této době Přemysl Otakar I. (1197-1230), 
který roku 1223 připojil území pod svou správu. Po příchodu kolonistů začalo mýcení lesa a 
kultivace příhodných částí krajiny. V původně jedlových a dubo-bukových lesích vzniklo 
během krátkého období okolo 30 sídel. Jednalo se o menší sedliště a zemědělské osady (s 
jen výjimečně více než deseti usedlostmi) zakládané na hranách pramenných pánví 
drobných vodotečí. Jejich dispozice byla neuspořádaná, využívala terénních možností a 
zpravidla se volně soustředila kolem vzniklých návsí. Pomineme-li zpočátku či doplňkově 
budované polozemnice, standardní usedlosti již představovaly jednoduché obdélné srubové 
domy s kamennou podezdívkou a dalšími nadzemními i zahloubenými hospodářskými 
objekty.  
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V současné době je osídlení soustředěno do menších obcí zemědělského charakteru, 
případně doplněného o drobnou výrobu. Hustota sídel je vyšší severně od zájmového území; 
krajina na jihu je vzhledem k větší lesnatosti zalidněná méně. 

Z větších sídel můžeme jmenovat ve vzdálenosti cca 3,5 km od  zájmového území město 
Kostelec nad Černými lesy s 3267 obyvateli a ve vzdálenosti cca 5 km od zájmového území 
město Kouřim s 1875 obyvateli. 

Blízká drobná sídla (kromě Kostelce a Kouřimi) se nevyznačují množstvím historických a 
architektonických památek a ani v krajině se téměř nedochovaly drobné sakrální památky.  

Zeleň je v krajině zastoupena pozůstatky rozsáhlého lesního komplexu, tvořící spolu 
s tvarem terénu přirozenou hranici krajinného prostoru. Dále je zeleň v krajině zájmového 
území tvořena doprovodnou vegetací podél komunikací tvořenou převážně ovocnými stromy 
a doprovodnou vegetací podél melioračních kanálů a drobných vodních toků. Zeleň 
v extravilánech doplňují výsadby v zastavěném území sídel, tvořené veřejnou zelení – která 
zde představuje doprovod komunikací, zvýrazňuje významné architektonické a urbanistické 
prvky v obci, napomáhá začlenění obce do krajiny a podílí se na celkovém rázu obce – a 
zelení v soukromých zahradách. Charakter zeleně v soukromých zahradách vychází zcela 
z přání a vkusu majitelů pozemků. Z toho vyplývá i její různorodost, v které však můžeme 
vysledovat jistou časovou posloupnost. Původně hospodářsky zaměřené zahrady, kde byl 
kladen důraz na jejich užitkovou část, byly v průběhu času většinou změněny na zahrady 
okrasné a reprezentační s převahou nepůvodních a exotických druhů. 

Co se týče vody v krajině je možné zdejší krajinu hodnotit jako deficitní. Pomineme-li 
retenční nádrže vznikající akumulací dešťové vody v nejspodnějších prohlubních 
povrchového dolu Brník, je vodní element v nejbližší krajině zastoupen Nučickým potokem 
pramenícím asi půl kilometru od zájmového území a protékajícího obcí Oleška a dále 
Chotýšským potokem, který pramení v severní části sídla Brník. Vzhledem k poloze 
zájmového území v blízkosti labsko-sázavského rozvodí voda z blízké krajiny zájmového 
území spíše odtéká.  

Krajina je intenzivně zemědělsky využívaná. Převažují zde velké scelené lány, na kterých 
se pěstují převážně obilniny, slunečnice a cukrová řepa.  

Samotný lom je vzhledem ke svému charakteru a umístění viditelný až z bezprostřední 
blízkosti. Viditelnější jsou antropogenní tvary vzniklé v souvislosti s těžební činností v lomu 
(výsypky). Významnou technicistní dominantu tvoří v jinak zemědělské krajině úpravna 
suroviny. 

Území historického, kulturního nebo archeologického  významu 

Přímo v zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné významné 
kulturní a historické památky, které by mohly být záměrem ovlivněny. 

Historie obce Brník 

První dohledaná písemná zmínka o Brníku pochází ze zprávy správce kosteleckého 
panství, hejtmana Svatkovského, Karlovi z Lichtensteina. V ní je zmiňován Brník se 
sousedními Oleškou a Svatbínem ve výčtu obcí, které byly vypáleny při příjezdu švédských 
vojsk na kostelecké panství dne 28.11. 1639. Nicméně historie obce bude mnohem starší. 
(http://mujweb.cz/www/obec-brnik/) 

V obci Brník není evidovaná žádná nemovitá památka. 

Historie a památky v Olešce: 

První zmínka o Olešce je z roku 1315, kdy se původně jednalo o malou pasteveckou 
vísku. V 18. století na pozemcích patřících obci Oleška vznikla osada Bulánka. V roce 1960 
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byl k Olešce přičleněn Krymlov. Je to obec, která vznikla v roce 1360. Původně ji tvořilo 
několik chalup, které byly soustředěny kolem kapličky. V roce 1976 byla postavena nová 
prodejna a v roce 1978 kulturní dům. Od roku 1960 patří pod Olešku i Brník, který byl v roce 
1639 vypálen švédským vojskem, v roce 1667 byl znovu postaven. V roce 1964 byla 
přičleněna i obec Králka, která byla součástí Dobrého Pole. (http://www.oleska.cz/) 

Uprostřed obce stojí gotický kostel Všech svatých, pocházející ze 14. století, který je od 
roku 1958 evidován jako nemovitá památka. (http://monumnet.npu.cz/) 

Celé území České republiky je, kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně 
znehodnocených, územím s pravděpodobnými archeologickými nálezy. Archeologické 
movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987Sb., ve 
znění vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci (ETS č. 143). 

Území hust ě zalidn ěná 

Zájmové území není územím hustě zalidněným. 

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 i nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ve 
znění NV č. 88/2004 Sb. 

K.ú Brník, Oleška ani Dobré Pole u Vitic nejsou zařazeny mezi oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší (OZKO), které vyžadují zvýšenou ochranu ovzduší – podle tabulky č. I a II. 
sdělení MŽP č. 20 zveřejněného ve Věstníku č. 12/2004. Kvalitu ovzduší je možno zařadit do 
pásma mírného znečištění. Oblast je ovlivňována místními průmyslovými a lokálními zdroji, 
včetně mobilních zdrojů. V blízkém okolí se nenacházejí žádné významné zdroje a i 
vzhledem k dobrým rozptylovým podmínkám v lokalitě nejde o kritickou imisní situaci, obce 
Brník, Oleška, Kostelec nad Černými lesy ani Kouřim neprodukuje významné množství 
emisí. 

Doprava po silnici č. I/2 je relativně frekventovaná, oproti tomu doprava na silnicích č. 
III/33322 č. III/33420 a III/33320 nedosahuje takové intenzity.  

Sčítání dopravy bylo provedeno dne 13.9. 2006. Bylo provedeno zkrácené sčítání 
(3 hodiny: od 9:00 do 12:00 hod) a následný přepočet zkráceného sčítání na 24 hodinovou 
intenzitu dopravy (dle metodiky ŘSD). 
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Obrázek č. 7: Grafické znázorn ění sčítacích úsek ů 

 
Tabulka č. 14: 24 hodinové intenzity dopravy na vybraných ús ecích 

 Celkem OA NA 
úsek 1 128 119 9
úsek 2 612 473 139
úsek 3 751 612 139
úsek 4 424 362 62

Z výše uvedeného vyplývá, že zájmové území nepatří a ani nebude patřit mezi území 
zatěžovaná nad míru únosného zatížení. 

Staré ekologické zát ěže 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nejsou evidovány žádné staré ekologické 
zátěže (zdroj: http://sez.vuv.cz/). 

V okolí zájmového území je evidováno několik starých důlních děl a vlivů po těžbě. 

II. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 
v dot čeném území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěny 

V této kapitole jsou popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež záměrem 
významně ovlivněny nebudou. 

1. OVZDUŠÍ 

Klimatické charakteristiky 

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti MT 9 (QUITT A KOL. 1971), pro kterou je 
charakteristické teplé a suché léto, poměrně krátký přechod z mírně teplého jara do léta a z 
léta do teplého až mírně teplého podzimu. Zima je obvykle suchá, krátká, s velmi krátkým 
obdobím trvání souvislé sněhové pokrývky.  
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Charakteristika klimatické oblasti MT 9 (teploty v ºC a srážky v mm): 

 
Počet letních dnů     40 – 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C  140 – 160 
Počet mrazových dnů     110 – 130 
Počet ledových dnů     30 – 40 
Průměrná teplota v lednu    -3 – -4 
Průměrná teplota v červenci    17 – 18 
Průměrná teplota v dubnu    6 – 7 
Průměrná teplota v říjnu    7 – 8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období  400 – 450 
Srážkový úhrn v zimním období   250 – 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   60 – 80 
Počet dnů zamračených    120 – 150 
Počet dnů jasných     40 – 50 

 

 

Obec Brník a okolní obce Oleška, Dobré Pole, Kostelec nad Černými lesy, Kouřim nejsou 
zařazeny dle nařízení vlády ČR č. 60/2004 do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.  

Nejbližší stanice AIM ČHMÚ je SONRA Ondřejov ležící cca 12 km jz. od zájmového 
území sleduje koncentrace NO2, NOx, O3 a SO2. Zaznamenává vyšší koncentrace NO2, NOx 
a O3 pravděpodobně pocházejících z dopravy.  

2. PŮDA 

Areál lomu a závodu Brník je situován v rovinaté, mírně členité krajině s převážně 
zemědělským využitím pozemků. Půdní horizont se zde vytvářel na kyselých jílech a jílovcích 
a představuje v oblasti převážně mělké hnědé půdy o mocnosti do 30 cm.  

V zájmovém území byly vymezeny tyto HPJ:  

HPJ 14 – luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových 
hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou 
příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry. 

HPJ 43 – hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách prachovicích), 
středně těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení.  

Na pozemcích, do kterých rozšíření území pro těžbu zasahuje, byly vymezeny následující 
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) viz tabulka č. 16. Půdy jsou podle kódu BPEJ 
řazeny do pěti stupňů ochrany zemědělské půdy (Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy 
MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP 1067/96). 

Tabulka č. 15: Výčet BPEJ v území s uvedenou t řídou ochrany a vým ěrou parcel 

kód BPEJ t řída ochrany Celková vým ěra 
parcel v m 2 

51400 I. 44460 
54300 I. 120 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v zájmovém území je zastoupena I. třída ochrany ZPF. 
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3. GEOMORFOLOGIE ÚZEMÍ 

Z geomorfologického hlediska je území součástí: 
 
Systém:   Hercynský 
Provincie:  Česká vysočina  
Subprovincie: Česko – moravská 
Oblast:  Středočeská pahorkatina  
Celek:  Benešovská pahorkatina  
Podcelek:  Dobříšská pahorkatina 
Okrsek:  Černokostelecká pahorkatina 

Benešovská pahorkatina: 

Jedná se o severozápadní část Středočeské pahorkatiny o ploše 2 410 km. Je to členitá 
pahorkatina v povodí Vltavy, Sázavy a Otavy, složením na granitoidech středočeského 
plutonu. Má silně rozčleněný erozně denudační reliéf, tektonicky porušený a s výraznými 
strukturními hřbety a suky. 

Nejvyšší vrchol: Stráž (638 m n.m.) – suk ze žuly středočeského plutonu  

Dobříšská pahorkatina 

Zájmové území se nachází v Dobříšské pahorkatině, což je SV část Benešovské 
pahorkatiny. Dobříšská pahorkatina má rozlohu 1486 km2; stř. výšku 388,0 m n.m.; stř. sklon 
4°46´. Jedná se o členitou pahorkatinu převážně v povodí Vltavy a Sázavy.  

Složení: převážně na granitoidech středočeského plutonu, proteozoických a 
staropaleozoických horninách (místy kontaktně metamorfovaných) ostrovní zóny a jílovského 
pásma, antiklinorií a synklinorií na Z. Permské sedimenty jsou na SV. Silně rozčleněný 
erozně denudační reliéf, tektonicky porušený, zejména zlomy se směru SZ – JV, s výraznými 
strukturními hřbety a suky, se zbytky neogenních zarovnaných povrchů (na S) a hluboce 
zaříznutými údolími Vltavy, Sázavy a přítoků, omezený zlomovými liniemi, na Z úpatí 
Hřebenů, na V kouřimským zlomem proti Českobrodské tabuli a Kutnohorské plošině. 

Nejvyšší vrchol: Pecný 546 m v Ondřejovské vrchovině. 

Černokostelecká pahorkatina 

Jedná se o severovýchodní část Dobříšské pahorkatiny. Černokostelecká pahorkatina by 
se dala charakterizovat jako členitá pahorkatina rozprostírající se v povodí Sázavy svojí jižní 
částí a v povodí Labe svojí severní částí, leží tedy při jejich rozvodí.  

Složení: na permských a cenomanských pískovcích, slepencích, jílovcích; rozčleněný 
erozně denudační reliéf s denudačními a strukturně denudačními plošinami a plochými 
hřbety, omezený na V svahem vázaným na kouřimský zlom směru SSV – JJZ proti 
Českobrodské tabuli a Kutnohorské plošině. 

Nejv. bod Hudečka 476 m n.m. 

(zdroj: Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny, kol.aut., Academia Praha, 1987) 

4. GEOLOGIE  

Území je součástí plošně rozlehlé kry cenomanských sedimentů, která je v prostoru mezi 
Kostelcem nad Černými lesy a Přistoupimí u Českého Brodu.  

Cenomanské souvrství tvořené kaolinitickými kvádrovými pískovci, v nichž jsou vyvinuty 
jílové polohy v několika horizontech, dosahuje právě zde největší mocnosti z celé kry. Je zde 
zastoupen pouze sladkovodní cenoman, protože mořská ingrese do oblasti Černokostelecké 
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kry nezasáhla vlivem zvratných pohybů v kouřimské poruchové zóně koncem 
cenomanského období. 

Specifickým projevem sedimentace je právě bazální jílová poloha, která tvoří podstatnou 
část jižního úbočí Brnického návrší. Tento prostor není ani tektonicky porušen.  

Podloží uloženin sladkovodního cenomanu tvoří perm v převážně pelitickém vývoji. Jde o 
souvrství tmavošedých, pestrých a rudofialových jílovců a lupků s nepodstatnými proplástky 
jílnatých arkosových pískovců. 

Sedimentace sladkovodního cenomanu postrádá v jižní části Brnického návrší zcela 
typický bazální pískovec a jen ojediněle se vyskytují na rozhraní mezi permskými jílovci a 
jílovci sladkovodního cenomanu málo mocné polohy středně zrnitých pískovců. Převážně 
začíná sladkovodní cenoman pelitickou sedimentací přímo na permském reliéfu, a to buď 
vývinem bazální jílové polohy na JZ příbřežním stupni a depresním úpadku, nebo 
uloženinami přeplachové facie spodní jílové polohy. Mocnost sladkovodního cenomanu 
narůstá z oblasti výchozu směrem k severu. Ověřená mocnost na jižním okraji se pohybuje 
od 5 do 7 m, na severním okraji stoupá na 32,5 m. 

Bazální jílová poloha je tvořena specifickým vývojem bazického jílovce. Výskyt je vázán 
pouze na plošinu JZ okraje a jeho úpad do zmíněné. V ose deprese se již nevyskytuje. 
Nasedá přímo na permské podloží. 

Hlavním nositelem ložiskové substance Brnického ložiska je spodní jílová poloha. Je 
tvořená tmavošedými až černými jílovci, které v závislosti na obsahu písčité příměsi, obsahu 
Fe2O3 a žáruvzdornosti se kvalitativně diferují na několik facií:  

- Pórovinová facie s obsahem silně až velmi silně písčitých pískovců, mající vlastnosti 
bíle se pálících pórovinových jílů nebo žáruvzdorných zrněných hmot. Nežádoucí 
příměsí jsou pyritové konkrece proměnlivé velikosti. 

- Žáruvzdorná facie je diferencována především podle obsahu Al2O3. Je zastoupena 
bilanční částí v jakostech jílovců vhodných k výrobě pálených lupků ZP I – IV a 
nebilanční části charakterizovanou jakostmi ZP V, Ž 1 – 7. Při bázi facie se často 
vyskytuje sideritové znečištění. 

- Mezi žáruvzdornou a pórovinovou facií se místy, tedy hlavně v ose deprese SZ - JV, 
vyskytuje proměnlivě mocná vrstva meziložních pískovců – přeplachová facie (0 -
 2,5 m). 

- Ve skrývkových horninách se vyskytuje ještě vrstva žáruvzdorného jílovce 
označovaná jako svrchní jílová poloha a horní lávka jako výsledek 2. a 3. 
sedimentačního cyklu, vesměs v nebilančním vývoji. 

Podstatnou složkou nadloží jsou pískovce, v této části méně kompaktní než na vlastním 
Brnickém návrší. Kvarterní pokryv představuje humus a jílovité hlíny. Jejich mocnost narůstá 
směrem k JV. 

Geologické složení dané lokality podle geologické mapy ČR (http://geoportal.cenia.cz/) 

- mezozoicke horniny (piskovce, jilovce) 

- permokarbonske horniny (piskovce, slepence, jilovce) 

5. VODA 

Povrchová voda 

Zájmové území leží v povodí Nučického potoka (č.h.p. 1-09-03-104) s délkou 15,6 km, 
plochou 53,77 km2, který ústí do řeky Sázavy a náležící i do jejího povodí. Správcem toku je 
ZVHS, ORP Kolín. 
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Důlní vody vzniklé především v důsledku akumulace dešťové vody jsou z větší míry opět 
využívány ke skrápění cest na lomu pro minimalizaci prašnosti, tímto se zvyšuje i jejich 
výpar. V deštivých obdobích, kdy je důlních vod nadbytek, se tyto vody čerpají a jsou 
odváděny hliníkovým potrubím zaústěným do kanalizace.  

Do dříve využívaného melioračního kanálu umístěného nedaleko prameniště Nučického 
potoka se v současné době již důlní vody nevypouštějí. Je ale patrné, že sem stékají 
dešťové vody z přilehlé deponie a unášejí s sebou částečky jílu, které se zde usazují. 

Podzemní voda 

Jižní část ložiska nemá intenzivní zvodnění, které by stěžovalo těžbu. Průzkumné 
hydrogeologické vrty prokázaly velmi slabé zvodnění nadložních pískovců. Tedy tyto 
nadložní pískovce jsou minimálně zvodněny, spád hladiny jde k severovýchodu a koeficient 
propustnosti tohoto obzoru činí 9 – 12 m za den. (zdroj: POPD, 1982) 

6. FAUNA  A FLÓRA 

Biogeografické členění  

Podle Culkova biogeografického členění náleží řešené území do Posázavského 
bioregionu – 1.22., resp. do jeho přechodné a nereprezentativní zóny. Bioregion leží na 
jihovýchodě středních Čech.  

Poloha bioregionu je zasazena na jihovýchod středních Čech, zabírá východní část 
geomorfolgického celku Benešovská pahorkatina a severní výběžky celků Vlašimská 
pahorkatina a Křemešnická vrchovina. Jeho plocha je 1908 km2. 

Bioregon je tvořen vrchovinou na žulách a rulách podél zaříznutého údolí Sázavy a jejích 
přítoků. Je charakteristický ochuzenou mezofilní biotou, tvořenou acidofilními doubravami a 
podružně též květnatými bučinami a dubohabřinami. V severní části (v území, kam je 
lokalizován záměr) končí bioregion oblastí měkkých červených permských pískovců, lupků a 
jíovců, které jsou na východě ohraničeny zlomovým svahem. Podružně zasahují do severní 
části regionu u Kostelce nad Černými lesy cenomanské pískovce. 

Celé území, zvláště jeho severní část, je vlivem blízkosti Polabí relativně teplá, vlivem 
polohy na návětrném svahu Vysočiny i relativně vlhká. Srážky jsou podstatně vyšší než např. 
v okolí Prahy. Teploty obecně klesají od SZ k JV a stejným směrem mírně narůstají i srážky. 
Nejteplejší částí bioregionu je právě údolí Sázavy a severní okraj území směrem 
k Českobrodskému bioregionu. Okolí Kostelce n/Č.l. a návrší Brník (591 m n.m.) leží ve 
srážkovém stínu. 

Posázavský bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 41. Střední Povltaví, 
ve fytogeografickém podokrese Jevanská plošina a v jižní části fytogeografického podokresu 
64c. Černokostelecký perm. Vegetační stupně (Skalický): supraklinní (až submonátní). 

Flóra bioregionu se skládá z rozmanité květeny s některými mezními prvky; vyjímečně se 
yvskytují prvky exklávní. Převládají druhy středoevropské, některé i subatlantsky laděné. 

Faunu v tomto bioregionu představuje ochuzená skladba kulturní krajiny Českomoravské 
vrchoviny, vyjímku tvoří údolí Sázavy. (zdroj: Culek Martin a kol., Biogeografické členění ČR) 

Potenciální p řirozená vegetace 

V blízkém okolí daného území jsou vymezeny následující vegetační oblasti: 

Acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravy (Genisto germanicae – Quercion 
Neuäusl et Neuhäuslová-novotná 1967) 
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– (36) Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae – Quercetum petraeae Hilitzer 
1932. Abieti-Quercetum Mráz 1959). 

Struktura a druhové složení: Tato jednotka sdružuje acidofilní bikové a jedlové doubravy 
blízkého druhového složení a obdobných stanovištních poměrů. Biková doubrava 
s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší příměsí 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 a to zejména na jihi Čech. Zmlazené dřeviny 
stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového, kde se též 
častěji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. Fyziognomii bylinného patra určují 
(sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, 
Convallaria majalis, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, 
Melampyrum pratense aj.). Mechové patro bývá druhově pestré, s častým výskytem druhů – 
Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, 
Pohlia nutans aj. 

Dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion Issler 1931) 

– (7) Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum Passarge 1962) 

Struktura a druhové složení: Tuto jednotku tvoří stinné dubohabřiny s dominantním dubem 
zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, 
na vlhčích stanovištích T. platyphylos), dubu letního (Quercus robur) a stanoviště 
náročnějších listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplatanus, mléč – A. 
platanoides, třešeň – Cerasus avium). Ve vyšších nebo inverzních polohách se též objevuje 
buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními 
druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených prostorech. Charakter 
bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium 
sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Lamium galeobdolon agg., 
Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrum 
corymbosum, Viola reichenbachiana aj.), méně často trávy (Festuca heterophylla, Poa 
nemoralis aj.). (zdroj: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, Neuhäuslová) 

Zájmové území je tvořeno z části ruderalizovanou plochou podél hrany lomu a z části 
celistvou agrocenózou. Ruderalizovaná část se skládá z  pomístně roztroušené keřové 
hrany, bylinné části, středové původní polní cesty a bylinného okraje agrocenózy. Jižní část 
zemědělských pozemků je ponechána ladem. 

Převážná část volné ruderalizované plochy, představuje v dalším ročním období úživnou 
plochu rovněž pro zástupce třídy savců, především hlodavce. Vzhledem k poměrně malé 
rozloze území, značné uniformitě biotopu a schopnosti migrace byli během zoologického 
průzkumu z obratlovců zjištěni a sledováni pouze ptáci, kteří představují nejběžnější 
skupinku všude v okolí se vyskytujících ptačích druhů. Dané území vzhledem k blízké 
dobývací činnosti nepředstavuje přirozené biocentrum a ani migrační biokoridor živočichů a 
většina obratlovců využívá prostoru jen přechodně. Přestože průzkum zahrnoval pouze 
pozdně letní aspekt, předpokládá se, že lokalita vzhledem k velikosti a zejména tvaru není 
atraktivní jako trvalé zázemí za účelem rozmnožování pro savce obecně, drobné hlodavce 
nevyjímaje.  

Aktuální výskyt rostlin a živočichů v zájmovém území řeší podrobně příloha č. 3 – 
Zoologický průzkum a příloha č. 4 – Botanický průzkum. 

7. OBLASTI  SUROVINOVÝCH ZDROJŮ A JINÝCH PŘÍRODNÍCH BOHATSTVÍ 

V okolí DP Brníku ve vzdálenosti 2,175 km na východ je stanoven dobývací prostor 
Molitorov s ložiskem cihlářských surovin, v současné době netěžený. 
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Zájmové území se nenachází v žádné z chráněných oblastí povrchové akumulace vod a 
nezasahuje ani do žádného pásma hygienické ochrany vrtů. 

8. CHARAKTER  MĚSTSKÉ ČTVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA  PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY 

Záměr rozšíření těžby žárových jílů je lokalizován v rámci stanoveného dobývacího 
prostoru do ploch orné půdy mimo zastavěné území obcí Brník i Oleška. 

9. OCHRANNÁ  PÁSMA 

V zájmovém území a jeho blízkosti se nachází pouze ochranné pásmo komunikace  

Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro silnici III. třídy stanoveno 
ochranné pásmo komunikace 15 m od osy přilehlého jízdního pásu. Toto ochranné pásmo se 
vztahuje na silnici č. III/33320 a III/33420, která je v bezprostřední blízkosti zájmového 
území. 

Toto ochranné pásmo je respektováno. 

10. SITUOVÁNÍ STAVBY  VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACI 

Obec Oleška má zpracovanou a schválenou územně plánovací dokumentaci z roku 
1999.  

Záměr rozšíření těžby žárových jílů je v souladu s ÚP obce Oleška i s  návrhem ÚP VÚC 
Středočeského kraje pro Pražský region. Území DP Brník je v obou případech zahrnuto. 
(zdroj: http://www.kr-stredocesky.cz/). 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika p ředpokládaných vliv ů na obyvatelstvo a životní 
prost ředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících 
v důsledku realizace záměru. Vlivy, které byly na základě klasifikace jednotlivých kritérií 
významnosti vyhodnoceny z hlediska významnosti jako nepříznivé jsou vyjmenovány 
v Souhrnu  na závěr této kapitoly. Pro vyhodnocení významnosti jednotlivých vlivů byla 
využita „Metodika k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí“ (BAJER A KOL. 2001). 

1. VLIVY NA OBYVATELSTVO , VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 

Vlivy na zdraví 

Vlivy na zdraví 

Za relativně nejvíce nepříznivé vlivy provázející povrchovou těžbu nerostných surovin lze 
označit vliv na akustickou situaci v území a vliv na kvalitu ovzduší. Ovlivnění těchto složek 
prostředí může pak ovlivňovat i zdravotní stav obyvatelstva v dotčené populaci. Jako podklad 
pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví slouží závěry rozptylové a akustické studie.  

Záměr je definován jako rozšíření hornické činnosti ve stanoveném dobývacím prostoru 
Brník bez objemového navýšení těžby a při zachování současné technologie dobývání, 
úpravy a přepravy materiálu.  

Nejbližší obytná zástavba je:  

obec Brník: - nejbližší souvislá obytná zástavba k současné hraně těžby cca 670 m, po 
rozšíření se těžba vzdálí na zhruba 720 m.  

  - nejbližší obytná budova (třípodlažní bytovka) k areálu úpravny cca 250 m 

obec Králka:  - nejbližší souvislá obytná zástavba k současné hraně těžby cca 600 m, po 
rozšíření se těžba přiblíží o cca 50 m. 

- nejbližší objekt (stodola) k areálu úpravny cca 1100 m 

obec Oleška: - nejbližší souvislá zástavba k současné hraně těžby cca 900 m, po rozšíření 
se tato vzdálenost významně nezmění, pouze se těžba posune o zhruba 50 m 
východněji 

 - nejbližší obytné domy leží od areálu úpravny cca 570 m 

Z výše uvedeného vyplývá, že zdroje hluku a emisí ze samotné těžby se realizací záměru 
vzdálí od obce Brník a přiblíží se k obci Králka. Posun o zhruba 50 m je však zcela 
bezvýznamný. Vzhledem k zachování stávající polohy areálu úpravny nedojde ke změně 
polohy zdrojů hluku a emisí polutantů ovzduší ze zpracovávání těžené suroviny. Realizací 
záměru nedojde ani ke změně objemu a dopravních směrů při expedici, liniové zdroje hluku 
a emise ze spalovacích motorů nákladních automobilů zůstanou beze změn.   

Hluk 

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu 
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v 
nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto zvuky, 
které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem, a to bez 
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ohledu na jejich intenzitu. Proto je hluk do jisté míry třeba považovat za bezprahově působící 
noxu. 

Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné rozdělit na účinky 
specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky 
nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu na 
nichž se často podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní 
regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a 
zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě 
se mohou mimosluchové účinky hluku manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, 
sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění 
nebo urychlení vlastního patogenetického děje. 

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno 
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé 
ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a 
imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů 
na mentální zdraví a výkonnost člověka.  

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené 
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a 
nepříznivého ovlivnění pohody lidí. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku 
pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém 
vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním 
období. 

V následující tabulce jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní hlukové zátěže, 
odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu 
obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí z výsledků 
epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly 
v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u 
citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších. 

Tabulka č. 16: Prokázané nep říznivé ú činky hlukové zát ěže - den(L Aeq, 6-22 h) dle autoriza čního návodu 
AN 15/04 Státního zdravotního ústavu 

dB(A) Nepříznivý ú činek 
40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 

Sluchové postižení 1               
Zhoršené osvojení řeči a čtení u 
dětí               
Hypertenze a ICHS               
Zhoršená komunikace řečí               
Silné obtěžování               
Mírné obtěžování               

1 Přímá expozice hluku v interiéru(LAeq, 24 hod) 

V akustické studii bylo provedeno modelové vyhodnocení vlivu provozu lomu po jeho 
rozšíření (těžební stroje, úpravárenská linka, přepravní prostředky v areálu) a vlivu vyvolané 
nákladní automobilové dopravy při expedici na akustickou situaci v nejbližším chráněném 
venkovním prostoru staveb a nejbližším chráněném venkovním prostoru. 

Ze závěrů akustické studie vyplývá, že vlivem provozu lomu a úpravny suroviny nebude 
docházet k překračování hygienického limitu LAeq,8 = 50 dB daného nařízením vlády č. 
148/2006 Sb. v hodnocených, tedy nejvíce dotčených, lokalitách. Vzhledem k obci Brník je 
nejvýznamnějším zdrojem hluku úpravárenský areál, jehož poloha ani výkon se realizací 
záměru nezmění, a proto lze i při mírnému vzdálení samotné těžby předpokládat stejnou 
úroveň akustických imisí u nejbližší obytné zástavby Brníku. V obcích Králka a Oleška byly 
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v akustické studii v souvislosti s těžbou a úpravou vyčísleny nejvyšší hladiny akustického 
tlaku A do cca 43 dB, tedy bezpečně pod úrovní legislativně stanoveného limitu.  

Ze závěrů akustické studie rovněž vyplývá, že realizace záměru není spojena se změnou 
(nárůstem) hladiny hluku z dopravy v chráněných venkovních prostorech a chráněných 
venkovních prostorech staveb v okolí využívaných komunikací č. III/33322 a III/33320, jejich 
úseky vedou intravilánem obce Brník, kde oboustranná zástavba těsně přiléhá k těmto 
úsekům komunikací. Realizací posuzovaného záměru se imise z dopravy jako liniového 
zdroje hluku v obci Brník nezmění, stávající objem i tranzitní směry zůstanou zachovány. 
Přitom platné limity hluku z dopravy dané národní legislativou jsou dodrženy pouze při 
korekci imisního limito o „starou zátěž“ (70 dB). Obyvatelé zasažených objektů, zvláště 
senzitivní osoby, mohou pociťovat nepříznivé účinky hluku uvedené v tabulce č. 16. Je však 
třeba zdůraznit, že tuto situaci nezpůsobí realizace posuzovaného záměru. Příspěvek 
k hlukové zátěži z nákladních automobilů obsluhujících těžebnu činí dle výpočtů v akustické 
studii 1,3 dB u komunikace III/33322 a 0,1 dB u komunikace III/33320. O tyto hodnoty by 
v případě ukončení těžby v DP Brník poklesly hlukové imise z celkové hlučnosti všech 
vozidel projíždějících na sledovaných komunikacích, což je hodnota menší než hodnota 
rozpoznatelná lidským sluchem (2 – 3 dB) a tudíž lze říci, že by případné snížení hluku z 
dopravy nebylo běžnými obyvateli subjektivně vnímáno.   

Na základě vyhodnocení výstupů akustické studie lze konstatovat, že v souvislosti 
s realizací záměru nedojde ke změnám hlukové zátěže v daném území.  

Emise polutantů ovzduší 

V rozptylové studii jsou vyhodnoceny příspěvky provozu lomu Brník k celkové míře imisní 
zátěže v daném území, a to pro typické škodliviny produkované při těžbě a úpravě 
žáruvzdorných jílů a nejvýznamnější škodliviny z výfukových plynů spalovacích motorů (NO2, 
benzen a PM10). V pozaďových hodnotách polutantů ovzduší jsou již emise produkované 
v souvislosti s těžbou v DP Brník zahrnuty, neboť těžba v území již v současné době probíhá 
a realizací záměru se stávající stav nijak významně nezmění. 

Sledovaná lokalita se dle rozptylové studie z hlediska průměrných ročních koncentrací i 
krátkodobých maxim základních znečišťujících látek nachází v příznivé imisní situaci. 
Tomuto tvrzení odpovídá fakt, že zájmové území nebylo dle Sdělení odboru ochrany ovzduší 
MŽP o hodnocení kvality ovzduší zařazeno na základě dat z roku 2004 do vymezených 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), přičemž v roce 2004 byl lom Brník již v plném 
provozu. 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém 
došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Dá se 
proto s jistotou konstatovat, že v území kde leží současně těžený DP Brník ani v širším okolí 
nedochází k překračování imisních limitů sledovaných polutantů ovzduší. 

� NO2  

Chronické a subchronické expozice zvýšeným koncentracím NO2 způsobují poškození 
plic včetně změn plicního metabolismu, struktury a funkce, zvýšení vnímavosti k infekcím plic 
a změn podobným emfyzému. Četné studie účinků NO2 na lidský organismus prokázaly, že 
nejsilnější odezva na úroveň stejné dávky je u astmatiků, menší u bronchitiků a nejmenší u 
zdravých jedinců. 

Nejvyšší vyčíslené příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 v referenčních bodech 
umístěných u nejbližší obytné zástavby dosahují dle rozptylové studie hodnot maximálně 
tisícin µg.m-3, což je zcela zanedbatelné. Platný imisní limit, který je stanoven na 40 µg.m-3 
pro ochranu zdraví lidí, není a v souvislosti s realizací posuzovaného záměru v daném území 
nebude překračován, a to i při uvažování hraničních hodnot pozadí.  
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� PM10 

Pozorované účinky zvýšených průměrných ročních koncentraci PM10 se většinou týkají 
snížení plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, výskytu symptomů 
chronické bronchitidy a spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a 
zkrácení očekávané délky života. Pro suspendované částice frakce PM10 bývají tyto účinky u 
citlivých osob (děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a 
oběhového ústrojí) uváděny i u průměrných ročních koncentrací nižších než 30 µg.m-3. 

Nejvyšších imisní zatížení zájmové oblasti v důsledku rozšíření těžby představují právě 
příspěvky suspendovaných částic PM10. Vliv provádění hornické činnosti v DP Brník se 
vzhledem k tomuto dominantnímu polutantu ovzduší projevuje nejvíce přímo v prostoru lomu 
a nejbližším okolí lomu (do vzdálenosti cca 400 m od okraje lomu), ve směru převládajících 
větrů. Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím frakce PM10 se v referenčních 
bodech umístěných u nejbližší obytné zástavbě pohybuje maximálně v řádech dvou setin 
µ.m-3, což je příspěvek velice nízký a ve vztahu k možnému překračování imisního limitu, 
jehož roční aritmetický průměr je stanoven ve výši 40 µg.m-3, zcela nevýznamný.  

� C6H6 benzen 

Benzen je známý lidský karcinogen (kvalifikovaný IARC ve skupině 1) s bezprahovým 
účinkem, kdy podnětem vyvolávajícím onemocnění může být jakýkoliv kontakt s touto látkou. 
Nelze tedy stanovit ještě bezpečnou dávku, a proto bývá vyjádřena akceptovatelnou mírou 
karcinogenního rizika, tj. zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní 
expozice dané látce. EU nechává stanovení míry karcinogenního rizika na jednotlivých 
členských zemích. V ČR má míra akceptovatelného rizika, vyjádřená legislativně přijatým 
limitem 5 µg/m3 hodnotu 3.10-5. 

V literatuře je popsán velký počet případů myeloblastické a erytroblastické leukémie 
spojené s expozicemi benzenu. Jednotlivé případy chronické myeloidní a lymfoidní leukémie 
a s ní související maligní lymfohemoproliferativní choroby byly rovněž v literatuře uvedeny ve 
spojení se známými expozicemi benzenu. Několik epidemiologických studií o pracovnících 
exponovaných benzenu prokázalo statisticky významné spojení mezi akutní leukémií a 
profesionální expozicí benzenu. 

Nejvyšší vyčíslené příspěvky průměrných ročních koncentrací benzenu v referenčních 
bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby dosahují dle rozptylové studie hodnot v řádu 
E-05 µg.m-3, což je vzhledem k platnému imisnímu limitu zcela zanedbatelné. Směrnice EU 
č. 2000/69/EC udává limitní úroveň roční průměrné koncentrace benzenu, která by  v roce 
2010 již neměla být překračována, ve výši 5 µg/m3. Stejná úroveň  limitní koncentrace je 
zakotvena i v platné legislativě ČR. Limitní hodnoty průměrných ročních koncentrací 
benzenu nejsou a v souvislosti s realizací posuzovaného záměru nebudou v daném území 
překračovány.  

Shrnutí 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno na základě porovnání výstupů hlukové 
a rozptylové studie s legislativně stanovenými imisními limity. 

K tomu je nutné poznamenat, že v imisních limitech polutantů ovzduší je zohledněn 
bezpečnostní koeficient, který zajišťuje, že stanovené imisní limity jsou hluboko pod úrovní, 
nad níž by se mohly projevit negativní vlivy na lidské zdraví. Při stanovení imisních limitů 
jednotlivých škodlivin se totiž postupuje tak, že nejvyšší úroveň expozice, při které ještě není 
pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni, se dělí modifikujícím 
faktorem a výsledná hodnota se následně znovu dělí faktorem nejistoty. Důsledkem tohoto 
postupu je, že škodlivé účinky jednotlivých látek se projevují při minimálně desetinásobném 
překročení stanoveného limitu.  
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Naopak je nezbytné si uvědomit, že účinky hluku jsou variabilní nejen interindividuálně, 
ale i situačně, sociálně, emocionálně apod.. 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 % celého populace. Se zvýšeným rizikem 
výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, citlivých, u lidí majících 
obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost 
kontroly.  

Pro kvantitativní zhodnocení míry zdravotního rizika související s posuzovaným záměrem 
nejsou k dispozici demografické údaje, z nichž by byl možný odhad počtu a složení exponované 
populace, doba po kterou lidé v zasažených objektech tráví čas, jejich životní styl, zaměstnání 
(možné expozice v pracovním prostředí), využití volného času, rodinná anamnéza atd. 

Závěrem je možné konstatovat, že realizací posuzovaného  záměru nedojde 
k překračování platných imisních limit ů hluku a polutant ů ovzduší a tudíž realizace zám ěru 
s sebou nep řináší zvýšené riziko negativního vlivu na ve řejného zdraví. 

Sociální a ekonomické vlivy 

Na lomu Brník bude zaměstnáno maximálně 8 pracovníků a v úpravně 10 pracovníků. 
Jedním ze sociálních důsledků pokračování těžební činnosti na lokalitě je zachování 
pracovních míst. Realizace záměru s sebou zřejmě nepřinese vznik nových pracovních míst.  

Oznamovatel (KERAMOST, a.s.) je zaměřena především na hornickou činnost, 
zpracování vytěžených nerostů a jejich prodej v podobě upravených nerostů i finálních 
výrobků. Je společností s vysokým standardem péče o zaměstnance, proto svým 
zaměstnancům může garantovat trvalé sociální jistoty. Společnost KERAMOST, a. s. přijala 
politiku environmentálního systému řízení, díky čemuž je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 
14001:2005 a ČSN EN ISO 9001:2001. 

Realizace záměru nevyvolá změnu životní úrovně místního obyvatelstva, ani 
pravděpodobně nezmění jejich dosavadní návyky. Záměr neovlivní strukturu obyvatel 
v daném území – např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví 
ekonomické činnosti atp.  

Oznamovatel odvádí úhrady z dobývacího prostoru (za každý i započatý hektar plochy 
dobývacího prostoru ve vymezení na povrchu. Výši úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 
100 Kč až 1 000 Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni ochrany životního 
prostředí dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu 
dopadu na životní prostředí, stanoví vláda nařízením) a z vydobytých vyhrazených nerostů 
(nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů) obcím a státu dle § 32a odst. 1 a 2 zákona 
č. 44/1988 Sb. v platném znění. Oznamovatel odvádí dle platných zákonů příslušné daně, 
odvody z mezd svých zaměstnanců, apod. 

Vliv záměru je v tomto ohledu nevýznamný až nulový. 

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA  

Změny v čistot ě ovzduší 

V rámci rozptylové studie (příloha č. 2) byly hodnoceny přírůstky koncentrací oxidu 
dusičitého, suspendovaných částic PM10 a benzenu. Hlavními znečišťujícími látkami ve fázi 
provozu lomu budou oxid dusičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky (suspendované 
částice), které vykazují největší vliv v důsledku těžební činnosti, jsou obsaženy v exhalacích 
z výfukových plynů spalovacích motorů a vykazují v oblasti nejvyšší hodnotu pozadí. Ve 
výpočtech jsou z důvodů tzv. „kritického scénáře“, tj. určení a uvažování nejhorších 
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možných, avšak dostatečně reálných podmínek, uvažovány maximální hodnoty 
přepravovaného množství vytěžené suroviny v návaznosti na maximální těžební kapacitu.  

Měření a výpočet byly provedeny v referenčních bodech, které byly vybrány podle 
charakteru osídlení zájmové oblasti, s ohledem na převažující směry větrů a výškové rozdíly 
krajiny tak, aby bylo možno postihnout předpokládané nejvíce exponované oblasti. Tyto body 
zohledňují působení zdrojů a umístění obytné zástavby vůči těžebnímu prostoru a 
komunikacím, po kterých je  expedována produkce lomu. V následující tabulce č.11 jsou 
uvedeny souhrnné příspěvky od všech uvažovaných zdrojů. Uvedený přírůstek znečištění 
ovzduší odpovídá plánovanému navýšení  těžby a plánované expedici 

V rámci RS nebyly uvažovány místní bodové zdroje, jejichž vliv byl zachycen v celkové 
imisní bilanci. Stejně tak nebyly uvažovány drobné místní komunikace. Ve výpočtu imisní 
zátěže je uvažováno navýšení těžby v lomu a vliv komunikací s největším přírůstkem 
dopravy v dotčené oblasti pocházejícím z plánovaného rozšíření těžby. 

Tabulka č. 17: Přírůstky koncentrací zne čišťujících látek v µg/m 3 ve vybraných referen čních bodech z 
navýšení t ěžební činnosti v lokalit ě Brník 

Imisní příspěvky z navýšení těžby  (µg.m-3 ) 

NO2  PM10  Benzen  č.RB 

IHr IHk IHr IHk-24 IHr 

1 0,001442 0,564087 0,005807 2,049398 0,000008 

2 0,001117 0,547984 0,004314 1,917808 0,000006 

3 0,005073 0,840719 0,020159 3,723407 0,000045 

4 0,005204 0,892336 0,020443 3,610407 0,000046 

5 0,004715 0,940775 0,016218 3,568053 0,000053 

6 0,0051 1,06176 0,024 4,350758 0,000025 

7 0,005024 1,079531 0,021891 4,323748 0,000033 

8 0,003872 0,808389 0,010958 2,809676 0,000056 

9 0,005014 0,954749 0,018682 3,914544 0,00005 

10 0,00339 0,727844 0,00932 2,529687 0,000051 

11 0,00082 0,408901 0,001994 1,111495 0,000006 

12 0,0048 1,016134 0,020252 4,551072 0,000012 

 

Nejvyšších imisní zatížení zájmové oblasti v důsledku  rozšíření těžby představují příspěvky 
suspendovaných částic PM10. K nejvyšším příspěvkům krátkodobých koncentrací bude však 
docházet v blízkém okolí prostoru těžby a zpracování suroviny při zhoršených rozptylových 
podmínkách. Vliv ostatních sledovaných polutantů je malý a dosahuje nejvyšších hodnot jen v 
případě zhoršených podmínek rozptylu v blízkém okolí komunikací využívaných pro přepravu 
výrobků. Vliv činnosti těžby na lokalitě Brník na znečištění ovzduší se vzhledem k dominantnímu 
polutantu (PM10) projevuje nejvíce v blízkém okolí lomu, tj. cca do 400m od okraje lomu, ve 
směru převládajících větrů.  

Obydlená místa nebudou zasažena nadlimitními koncentracemi pocházejícími z emisí 
vyvolaných záměrem. Průměrné roční koncentrace imisí v lokalitě budou provozem lomu 
ovlivněny nepatrně, neboť zjištěné hodnoty imisního příspěvku, které lze přisoudit těžebním 
činnostem, jsou nízké. 

Není pravděpodobné, že vlivem provozu lomu ani s ním spojené automobilové dopravy 
budou vznikat pachové látky v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo. Podle zákona č. 
86/2002 Sb. nepatří těžba jílů k typům provozů, které by vyžadovaly měření či posouzení 
pachových vlivů.  
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Provoz těžebny a automobilová doprava budou na své okolí mít jen nepatrný vliv a 
nebudou způsobovat překračování závazných imisních limitů (ani při zahrnutí imisního 
pozadí).  

Změna mikroklimatu 

V současné době je prostor uvažovaného záměru tvořen plochami zemědělsky 
obhospodařované půdy a po dotěžení se tyto plochy navrátí zpět do zemědělského 
využívání. 

Vlivem poklesu terénu při samotné těžbě suroviny nelze vyloučit dočasnou mírnou lokální 
změnu fyzikálních charakteristik mikroklimatu (teplota, vlhkost apod.), omezenou na přímo 
dotčenou plochu, případně nejbližší okolí. Tato plošně omezená změna mikroklimatu 
nemůže mít významný dopad na mezoklima v zájmové lokalitě. Po provedení rekultivací se 
lokální podmínky vrátí do původního stavu. 

Uvedenou změnu mikroklimatu je možné hodnotit jako nevýznamnou až nulovou. 

3. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  

Změna kvality povrchových a podzemních vod 

Povrchové vody nebudou těžbou ani zahloubením kvantitativně ovlivněny. Ze zkušeností 
s lokalitami těženými na území ČR lze vyvodit, že nejrizikovější jsou při těžbě ropné látky, 
pocházející z těžebních mechanismů a z přijíždějících motorových vozidel. Za tím účelem je  
k dispozici plán havarijních opatření pro případ zhoršení jakosti povrchových a podzemních 
vod, řešící bez odkladů následné kroky při případné ropné havárii. Průběžné hodnocení 
jakosti důlních vod by mělo být zajištěno odběrem kontrolních vzorků.  

Vliv záměru je nevýznamný až nulový. 

Ovlivn ění režimu podzemních vod, zm ěny ve vydatnosti zdroj ů a změny hladiny 
podzemní vody 

Hornická činnost je již několik desítek let prováděna v otevřeném jámovém lomu, tedy 
pod úrovní terénu, ale v oblasti málo intenzivního zvodnění pískovcového nadloží. Lom se 
zavodňuje především dešťovou vodou, která se čerpá a dále využívá  na skrápění cest nebo 
se při nadbytku vypouští do kanalizace. Směr proudění podzemní vody je severovýchodní a 
koeficient propustnosti tohoto obzoru činí 9 – 12 m za den. Při současném stavu roztěžení a 
zvětšení plochy lomu o cca 10% je možné konstatovat, že nedojde k ovlivnění domovních 
studní v obci Brník nebo dalších vodních zdrojů v okolí. 

Zájmové území se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). 

Velikost daného vlivu je v tomto směru nevýznamná až nulová. 

Vliv na povrchový odtok a zm ěnu říční sít ě 

Po ukončení těžby bude terén dorovnán zpět na původní nivelitu a plocha bude 
navrácena do ZPF. Záměr vyvolá pouze lokální dočasnou změnu odtokových poměrů 
omezenou na území dotčené těžbou.  

Velikost daného vlivu je nevýznamná. 
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4. VLIVY NA PŮDU, ÚZEMNÍ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY  

Zábor ZPF 

V rámci realizace záměru dojde k záboru cca 1,74 ha zemědělské půdy. Záborem budou 
dotčeny dvě bonitované půdní jednotky a to 5.14.00 a 5.43.00.  

Podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu je tato půda zařazena do 
I. třídy ochrany:  „bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně 
v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského 
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.“ 

Vliv na zábor ZPF je při hodnocení nutno vzhledem k rozsahu záboru hodnotit z hlediska 
velikosti jako nepříznivý.  

Po dotěžení ložiska v zájmovém prostoru bude postižená plocha sanována zavežením 
skrývkovými zeminami a zemědělsky rekultivována.  

Zábor PUPFL 

Záměr rozšíření území pro těžbu nebude představovat zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa.  

Vliv záměru na zábor PUPFL je nulový. 

Vliv na čistotu p ůd 

Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. Při 
provádění skrývkových prací nesmí dojít ke znečištění půdy ropnými látkami. Za předpokladu 
dodržování správných pracovních postupů, pokynů a údržby týkající se provozu všech strojů 
používaných při skrývkových pracích, odvážení materiálu a k těžbě a při dodržení opatření a 
postupů daných „Plánem opatření pro případ zhoršení jakosti povrchových vod“ nebo 
podzemních vod (v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek), záměr 
nevytváří předpoklad pro kontaminaci zemědělských půd nebo jiných zemin. 

Vliv záměru na čistotu půd je nevýznamný až nulový. 

Vliv na horninové prost ředí v území 

Záměr sice bude mít vliv na horninové prostředí v území, ovšem nelze jej hodnotit zcela 
nepříznivě, vzhledem k tomu, že záměr je využívat surovinu výhradního ložiska hospodárně. 

5. VLIVY NA FAUNU , FLÓRU A  EKOSYSTÉMY  

Vliv na vzácné a chrán ěné druhy rostlin a živo čichů 

Zájmové území je tvořeno plochou zemědělské (orné) půdy. V rámci botanického 
průzkumu (který je přílohou č. 4 tohoto oznámení), zde nebyly nalezeny žádné vzácné či 
chráněné druhy rostlin. Vliv záměru na vzácné a chráněné druhy rostlin je nulový. 

Okolní krajina neobsahuje mnoho ekologicky stabilních prvků a po vytěžení ložiska se 
území rekultivuje opět na zemědělskou půdu. 

V zájmovém území byl zpracovatelkou oznámení zaznamenán výskyt ještěrky obecné 
(Lacerta agilis) – okraj lomu, která patří mezi zvláště chráněné živočichy. Další chráněné 
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druhy obratlovců již nebyly v tomto území a jeho nejbližším okolí identifikovány. Ze zástupců 
hmyzu byly zjištěny 2 druhy, které jsou zařazené na seznam zvláště chráněných živočichů. 
Jedním z nich je prskavec menší (Brachymus explodens) a druhým čmeláci rodu Bombus. 
Ze závěrů zoologické studie lze konstatovat, že tyto druhy nebudou záměrem ohroženy, 
jelikož výskyt prskavce menšího je lokálně poměrně hojný a je rozšířen i v širším okolí 
předmětné lokality. Čmeláci rodu Bombus v posuzované lokalitě pouze nalétávají na 
kvetoucí rostliny, nebylo nalezeno žádné jejich zemní hnízdo a ani není v daném omezeném 
prostoru předpokládáno. 

Dané území vzhledem k blízké dobývací činnosti nepředstavuje přirozené biocentrum a 
ani migrační biokoridor živočichů a většina obratlovců využívá prostoru jen přechodně. 
Lokalita vzhledem k velikosti a zejména tvaru není obecně jako biotop pro rozmnožování 
savců atraktivní . 

Vliv záměru je z důvodů vlivů na populaci ještěrky obecné považován za nepříznivý.  

 Likvidace, poškození strom ů a porost ů rostoucích mimo les 

Realizací záměru dojde k vykácení náletových dřevin rostoucích roztroušeně na úpatí 
etážové stěny a na okrajové hraně lomu. Nedojde však k poškození nebo kácení vzrostlých 
stromů. 

Vliv záměru je z tohoto hlediska vyhodnocen jako nevýznamný. 

Likvidace, poškození lesních porost ů 

V rámci realizace záměru nedojde k likvidaci či poškození lesních porostů. 

Vliv je z tohoto hlediska nevýznamný až nulový. 

Likvidace, zásah do prvk ů ÚSES a VKP 

Realizace záměru nebude představovat žádný zásah do prvků ÚSES a VKP. 

V tomto ohledu je vliv záměru nulový. 

Vlivy na další významná spole čenstva  

Záměr svým umístěním nezasahuje do přírodovědecky cenné lokality s patrnou druhovou 
rozmanitostí společenstev. 

Vliv záměru je nulový. 

6. ZMĚNY RELIÉFU KRAJINY , VLIV NA KRAJINU  

Plán rekultivací počítá s variantou dorovnání terénu na původní úroveň pomocí zavážení 
skrývkovými materiály z pokračující těžby a navezením ornice na povrch.  

Prostor těžebny bude během těžby zahlouben, nevytvoří v krajině dominantu, nebude 
ležet v pohledově významné poloze ani svým rozsahem a umístěním neznemožní výhledy 
do krajiny.  

Krátkodobě se zde projevují terénní elevace dočasných deponií skrývek a těžené 
suroviny. V minulosti zde vznikl val vnější skrývky, který je nyní zalesněn. 

Kromě vizuální složky se záměr teoreticky může v krajině uplatňovat i složkami dalšími, 
jako např. hluk nebo zvýšený objem dopravy vyvolaný záměrem. V tomto konkrétním 
případě jsou však všechny další aspekty ovlivnění krajiny záměrem vázány pouze na plochu 
a nejbližší okolí,  či jejich velikost nevytváří významnou charakteristiku krajiny (doprava). 
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Vliv záměru je možno hodnotit jako nevýznamný. 

6. VLIV NA BUDOVY , KULTURNÍ PAMÁTKY  

Přímo na území určeném pro rozšíření těžby se v současné době nenacházejí žádné 
budovy. V blízkosti tohoto území se nacházejí budovy patřící k areálu lomu Brník (správní 
budova, úpravna, trafostanice, sklady, muniční sklad apod.) a první nejbližší zástavba je ve 
směru k obci Brník, jejíž vzdálenost od rozšíření těžby je necelých 600 m. Tyto budovy se 
však nalézají v dostatečné vzdálenosti. V rámci realizace záměru se s výstavbou žádných 
budov nepočítá. Administrativní a sociální zázemí je umístěno v hlavní budově závodu Brník. 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné kulturní památky. 
Zájmové území je stejně jako celé území ČR, územím s pravděpodobnou možností výskytu 
archeologických památek. Při případném archeologickém nálezu je třeba tento nahlásit 
příslušnému orgánu. 

Vzhledem k možnému archeologickému nálezu je možné vliv záměru hodnotit pozitivně. 

7. VLIVY NA GEOLOGICKÉ A PALEONTOLOGICKÉ PAMÁTKY  

Není možné dopředu vyloučit případný geologický nebo paleontologický nález.  

Vzhledem k tomu, že by realizace zemních prací mohla přispět k jejich objevu, je možné 
záměr hodnotit pozitivně. 

8. VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI  

Realizace záměru nebude mít žádné přímé požadavky na výstavbu dopravní 
infrastruktury. Bude používána stávající síť veřejných komunikací v území. 

Vliv realizace záměru spojený se změnou dopravní obslužnosti je nevýznamný. 

9. VLIVY NA STRUKTURU A FUNK ČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Zájmové území je v současné době intenzívně zemědělsky obhospodařováno. 
Opětovným vznikem zemědělsky využívaných půd po dokončení rekultivací nedojde ke 
změně funkčního využití této části území. 

10. VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Plochy určené k realizaci záměru jsou v současné době zemědělsky obhospodařovány a 
neslouží rekreačnímu využití. Po dokončení rekultivací nebude území využíváno rekreačním 
způsobem, ale opět jako zemědělská půda. 

Vliv záměru na rekreační využití území je nulový. 

11. FYZIKÁLNÍ VLIVY  

Vlivy hluku 

Ze závěru akustické studie (DUŠKOVÁ, 2006), která je přílohou č.1 tohoto oznámení 
vyplývá: 
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Hluk z dopravy surovin po silni čních komunikacích 

Obec Brník, kam směřuje veškerá expediční doprava z lomu Brník je ovlivněna provozem 
na komunikacích III/33322 a III/33320. Záměrem dotčené úseky komunikací III/33322 a 
III/33320 vedou intravilánem obce Brník s oboustrannou zástavbou v bezprostřední blízkosti 
komunikací. Proto i při relativně nízké intenzitě dopravy, je splněn hygienický limit, pouze v 
případě užití korekce staré hlukové zátěže 70 dB. Realizací záměru se situace nezmění, 
zůstane stejná jako v současné době.  

Podíl hlučnosti nákladních automobilů v celkové hlučnosti všech vozidel projíždějících na 
sledovaných komunikacích je velmi nízký a je řádově menší než je hodnota rozpoznatelná 
lidským sluchem. 

Vliv záměru je v případě hluku z dopravy nevýznamný. 

Hluk z provozu technologie 

V případě hodnocení nejméně příznivé situace vzhledem k obci Brník nebyl překročen 
hygienický limit (LAeq,8h = 50 dB) ekvivalentní hladiny hluku. U nejbližšího obytného objektu 
byla naměřena ekvivalentní hladina hluku 49,9 dB. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze očekávat překročení hygienického limitu u 
nejbližšího obytného objektu.  

V případě hodnocení nejméně příznivé situace vzhledem k obci Králka nebyla 
ekvivalentní hladina hluku překročena při měření na okraji obce. Při realizaci záměru dojde k 
mírnému přiblížení strojní mechanizace směrem k obci, ale ani v tomto případě nebude 
hygienický limit překročen.  

Vlivem realizace záměru v případě obce Brník nedojde ke zhoršení akustické situace, 
teoreticky může nastat mírné vylepšení, neboť těžební mechanizace provádějící skrývkové 
práce se bude mírně vzdalovat od obce Brník. Vzhledem k tomu, že významným zdrojem 
hluku z areálu je v tomto případě úpravna suroviny, k jejíž změně polohy nedojde, můžeme 
do budoucna předpokládat stejné akustické imise jako doposud.  

Jelikož se jedná o pokračování stávající činnosti v území, hodnotíme vliv na akustickou 
situaci jako nevýznamný, neboť pokračováním provozu nedojde ke změně akustické situace. 

Vlivy spojené s havarijními stavy 

Charakter dosahu havárie má spíše lokální dosah bez významnějšího rizika.  

Vliv záměru je v tomto ohledu nevýznamný. 
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II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci  

Záměr je lokalizován mimo zastavěné území obce Brník i Oleška. Od nejbližších 
obytných objektů v obci Brník je vzdálen necelých 600 m na východ. 

Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že v okolí zájmového území nedojde k podstatné 
změně současných imisních charakteristik území a že se imisní zátěž v okolí záměru nezvýší 
nad stanovené limity. Rozptylovou studií nebyly zjištěny skutečnosti, které by, z hlediska 
dopadů na kvalitu ovzduší, bránily realizaci tohoto záměru. 

Akustická studie prokázala, že v okolí silnic III/33320 a III/33322 nedojde vlivem realizace 
záměru k významné změně (nárůstu) hladiny hluku. Podíl nákladních automobilů v celkové 
hlučnosti všech vozidel projíždějících na sledovaných komunikacích činí 1,3 dB u 
komunikace III/33322 a 0,1 dB u komunikace III/33320.  

Vlivem provozu strojů a zařízení pro těžbu, úpravu a expedici suroviny lze podle výsledků 
akustické studie (příloha č.1) prohlásit, že vlivem provozní činnosti v lomu Brník se 
nepředpokládá překročení hygienického limitu dle „Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ v platném znění v  chráněném venkovním 
prostoru staveb obcí. 

Lze shrnout, že vhledem k umístění lomu a provozovny, vzhledem k výrobním kapacitám 
a díky spíše malému záboru zemědělské půdy jsou vlivy spojené se záměrem malého 
rozsahu.   

III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahující 
státní hranice 

Záměr nevyvolá nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. 

IV. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 

OVZDUŠÍ 

▪ Kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru těžebny na veřejné komunikace 
budou čištěna, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací.  

▪ Organizačními a technickými opatřeními bude zamezeno padání materiálu z aut 
(v případě externích dopravců apelace na tato opatření). 

BIOLOGICKÉ VLIVY  

▪ Během těžby a s ní souvisejících skrývkových prací budou průběžně prováděna opatření 
na zabránění šíření invazních rostlin. 

ZPF 

▪ Plochy odňaté ze ZPF budou po provedených sanacích a rekultivacích navráceny zpět 
do zemědělského půdního fondu (viz následující podmínka). 

KRAJINA  

▪ Během ukončování hornické činnosti v lomu Brník bude v území postiženém těžbou 
postupně provedena sanace a rekultivace dle Plánu sanace a rekultivace (doplněk 
POPD, 1996) a dle Změny Generelu rekultivací lomu Brník včetně vnější výsypky 
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(Agrolesprojekt, 1995). Plocha lomu bude po vytěžení postupně zasypávána na úroveň 
okolního terénu a rekultivována na zemědělskou půdu. Rekultivace bude probíhat 
postupně dle těžebních postupů. Většina těchto prací je prováděna již nyní v rámci 
těžebních prací, kdy se vytěžená část lomu zaváží skrývkovým materiálem. Po dorovnání 
terénu se naveze ornice z deponií po předchozích skrývkových pracích. 

FAUNA A FLÓRA , EKOSYSTÉMY 

▪ Před započetím prací bude zažádáno o výjimku z podmínek ochrany dle § 50 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zásah do biotopu chráněných druhů bude 
možno provést pouze v souladu s touto výjimkou. 

 

V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 
vyskytly p ři specifikaci vliv ů 

Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly mít podstatný vliv na celkové 
hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na životní prostředí se při specifikaci jednotlivých 
vlivů nevyskytly. Posouzení vlivů bylo provedeno s dostatkem znalostí o řešeném území a 
navrhovaném záměru.  

Predikce vlivů byla provedena s nezbytnou mírou konzervativních předpokladů. To znamená, 
že předpověď vlivů je  na straně bezpečnosti, výše specifikované vlivy záměru budou spíše 
nabývat rozsahu a významnosti menší než je uváděno na základě výpočtů a modelových 
předpokladů. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY 
PŘEDLOŽENY) 

Záměr je předkládán v jedné variantě. 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení 

Seznam rozhodnutí, stanoviska apod., týkajících se předkládaného záměru: 

Rozhodnutí o stanovení DP Brník, generální ředitelství Československých keramických 
závodů v Praze, čj. 182/66 – RKZ  dne 24.8.1966 

Rozhodnutí o povolení provádění hornické činnosti v DP Brník, OBÚ Kladno, č. 
2675/I/99/511.4/RCZ, dne 29.7.1999 (k předchozímu doplňku POPD) 

Plán opatření pro případ zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod – provoz Brník, 
Keramost a.s., dne 18.3.2005 

Havarijní plán lomů Brník a Nehvizdy, Keramost a.s., platný od 20.12.2004 

Stanovisko Odboru ochrany přírody Krajského úřadu Středočeského kraje, podle § 45i odst.1 
zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 

Stanovisko Stavebního úřadu v Kostelci n.Č.l., podle § 120 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb. 
k souladu s územním plánem, ze dne 28.8. 2006 

Stanovisko odboru ochrany přírody Krajského úřadu Středočeského kraje, podle § 45i odst.1 
zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 

Vodohospodářské rozhodnutí odboru vodního hospodářství ONV Kolín č.j. vod-2794/87, ze 
dne 28.6. 1967 

2. Další podstatné informace oznamovatele 

Další podstatné informace nejsou uváděny. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Posuzovaným záměrem je rozšíření území pro těžbu v dobývacím prostoru Brník, který 
byl stanoven již v srpnu roku 1966 pro žáruvzdorné a pórovinové jílovce.  

Dobývací prostor se nachází v prostoru mezi sídly Oleška, Brník, Králka a Dobré Pole.  
Dotčené území je zemědělsky využíváno, jedná se o kvalitní ornou půdu. 

Povrchová těžba na lomu Brník probíhá již od roku 1982, kdy byl schválen první těžební 
plán. V provozovně lomu Brník se nyní vedle dalších objektů nachází úpravna, 
administrativní budova, sklady jílů apod. Celková rozloha lomu činí zhruba 16 ha, část 
bývalého záboru území o rozloze cca 1,4 ha byla již rekultivována, stejně jako vnější 
výsypka. 

Ložisko jílů se nachází pod silnou vrstvou pískovců a spraší. Nadloží má mocnost od 15 
do 20 m, mocnost suroviny je cca 2,5 m. Surovina se těží v otevřeném jámovém lomu. 

Během postupu těžby se již vytěžená část lomu zasypává skrývkovým nadložním 
materiálem. Tímto způsobem se terénní deprese dorovnává až na původní úroveň včetně 
finálního navezení ornice a území je následně rekultivováno zpět na zemědělskou půdu.  

Postup těžby a úprava suroviny 

Pro další postup těžby jílů dle doplňku POPD bude provedena skrývka ornice, její odvoz 
na deponii, skrývka ostatních nadložních materiálů a jejich odvoz do vytěžené části lomu za 
použití běžných strojů (rypadlo, dozer, nakladač, nákladní automobily).  

Těžba jílů probíhá prakticky stejným způsobem jako skrývka a má selektivní charakter. 
Jíly jsou odváženy do drtící linky, kde se docílí požadované frakce. Ta je přemístěna na 
tzv. homogenizační skládku, odkud se buď rovnou expedují zákazníky nebo jdou do dalších 
procesů úpravy. Další proces úpravy v sobě zahrnují jemnější mletí v kulovém mlýnu, 
sušení, míchání a balení. Expedice je prováděna nákladními automobily s otevřenou korbou, 
kamióny a cisternami. Při expedici jílů se rovněž využívá i železniční dopravy z překladiště 
v Českém Brodě. 

Expediční trasa nákladních automobilů při výjezdu z areálu Brník je vedena přes část 
obce Brník  po silnicích III. třídy, dále pak po silnici I. třídy směrem na Prahu a odtud je 
vedena dle požadované destinace. 

Vlivy na životní prostředí 

Záměrem rozšíření území pro těžbu bude nejvýznamnějším vlivem dopad na 
zemědělskou půdu.  

Zemědělsky využívané pozemky budou dočasně zabrány pro účely těžby. Ornice bude 
převezena na deponii a zachována pro plánovanou rekultivaci. Po ukončení hornické 
činnosti bude území rekultivováno zpět na zemědělskou půdu. 

V zájmovém území se nenachází významné stanoviště vzácných nebo ohrožených 
živočichů, ani se zde nevyskytují populace chráněných druhů rostlin.  
 

Záměr rozší ření území pro t ěžbu o cca 1,74 ha v dobývacím prostoru Brník je 
považován z hlediska vliv ů na životní prost ředí a veřejné zdraví za únosný za 
předpokladu spln ění navržených podmínek pro jeho realizaci. 
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H. PŘÍLOHA 

Vyjád ření příslušných stavebních ú řadů k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územn ě plánovací dokumentace: 

Vyjádření Stavebního úřadu Kostelec n. Č. lesy: 
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Vyjádření Stavebního úřadu Český Brod 
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Vyjád ření Odboru ochrany prost ředí Krajského ú řadu St ředočeského kraje k ovlivn ění 
evropsky významných lokalit a pta čích území. 
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Podklady a literatura 
Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. ČSAV, Geografický ústav Brno, Studia Geographica 
16, Brno, 1971. 

Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Enigma Praha, 1996 

Neuhäuslová a kol., Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Academia, Praha, 
1998 

Demek, J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Academia, Praha, 1987 

POPD lomu Brník na léta 1982 – 1986, Severočeské keramické závody, n.p. Most 

Generelní POPD v DP Brník na léta 1975 – 1980, Moravské šamotové a lupkové závody n.p., 
Velké Opatovice, duben 1975 

Plán zajištění lomu Brník na léta 1991 – 1995, Severočeské keramické závody s.p. Most 

Doplněk č.1 k POPD pro ložisko Brník, Severočeské keramické závody Most, s.p., září 1993 

POPD ložiska žárovzdorných a pórovinových jílů lom Brník – doplněk č. 2, Keramost a.s., leden 
1996 

Doplněk č.3 k POPD lomu Brník, Keramost a.s., 1999 

Změna generelu rekultivací lomu Brník včetně rekultivace vnější výsypky, Agrolesprojekt Teplice 
spol. s.r.o., červen 1995 

Další zdroje použité pro zpracování oznámení jsou u vedeny v jednotlivých p řílohách 
tohoto oznámení. 


