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Situace 

Předkládané oznámení se týká posouzení vlivu pokračování hornické činnosti - Plánu 
otvírky, přípravy a dobývání (POPD) v dobývacím prostoru Loděnice na roky 2008 – 2061. 
Těžbu provádí firma Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost. 

Dobývací prostor Loděnice (dále jen DP) je rozdělen na tři části (důlní pole), částečně 
od sebe oddělené poruchovými pásmy. Střední část DP zahrnuje dřívější lom Obecní a lom 
Záloženský. Rozšířením těžby Obecního lomu až do malé části Záloženského lomu se tomuto 
útvaru začalo říkat lom Branžovy nebo Na Branžovech (v některých dokumentech je také 
uveden pojem lom Loděnice). Důlní pole je označováno také jako Branžovy + Záloženský 
lom. Západní část DP zahrnuje v současné době netěžený Cífkův lom a dvě staré těžební jámy 
(důlní pole Cífkův lom). Východní část DP za silnicí Loděnice - Lužce dosud těžena nebyla 
a v posuzovaném POPD se zde těžba nepředpokládá. 

Předkládané oznámení se tedy týká pokračování těžby ve stávajícím lomu Branžovy 
(Obecní a Záloženský lom nebo také důlní pole Branžovy + Záloženský lom) a nové otevření 
těžby v Cífkově lomu (důlní pole Cífkův lom). Netýká se těžby ve východní části DP 
za silnicí Loděnice - Lužce.  

Záměr pokračování těžby cementářské suroviny (vápence) v DP Loděnice je situován 
do území, kde těžba předmětných surovin probíhá s různou intenzitou po několik století. 
Těžba vápence v okolí Loděnice má dávnou tradici. Lom byl vždy součástí závodu Loděnice 
a byl začleněn do těchto organizací: 

• 1898 baron Jindřich von Cífka 

• 1919 firma Josef Procházka (majitel R. Weimann) 

• 1924 Spojené pražské továrny na staviva, akc. spol. 

• 1930 Prastav - spojené pražské továrny na staviva 

• 1946 České cementárny a vápenice n.p. Praha 

• 1950 Pragocement n.p. 

• 1961 Radotínské cementárny a vápenice n.p. Radotín 

• 1980 Cementárny a vápenky Praha 

• 1. 7. 1988 - 4. 1. 1990 Cementárny a vápenky Praha, koncernový podnik 
(součást Českomoravské cementárny a vápenky Brno, státní podnik) 

• 5. 1. 1990 - 30. 12. 1990 Pragocement Radotín, státní podnik 

• 31. 12. 1990 - 30. 6. 1995 Pragocement a.s. 

• 1. 7. 1995 Cement Bohemia Praha, a.s. Beroun, Kubátova 65 

• 30. 4. 1998 Českomoravský cement, a.s., Beroun, Kubátova 65 

• 5. 4. 2001 ČMC, a.s., 266 01 Beroun 660 

• 17. 11. 2001 Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 
Beroun 660, 266 01 Beroun 

• 9. 3. 2006 Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, 
Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov 
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První záznamy o těžbě jsou již z r. 1520. Vápenec Na Branžovech se pro výpal vápna 
začal těžit v 18. století. Na Branžovech postupně vznikly 3 lomy, později nazvané Cífkův, 
Obecní a Záloženský. Lomy koupil v r. 1898 baron Jindřich von Cífka v souvislosti 
s vybudováním nové vápenky s kruhovou pecí typu Kohout v Loděnicích. Surovina byla 
zpočátku dopravována povozy. 

V r. 1907 byly lomy Na Branžovech spojeny s vápenkou lanovkou. Jednalo se 
o samotížný systém firmy Pohlig (naložené vozíky vytahují při jízdě směrem dolů lehčí 
prázdné vozíky nahoru) s dřevěnou konstrukcí pro upevnění lan a čtyřnápravovými železnými 
vozíky s odnímatelnou korbou. 

V r. 1916 koupil vápenku i lomy pražský podnikatel Rudolf Weimann. V r. 1919 byla 
postavena dvojkolejná řetězová - lanová dráha pro dopravu suroviny z Obecního lomu 
do Záloženského o délce 400 m. Denní produkce byla až 500 t. Sloučením Weimannovy 
firmy Josef Procházka a spol. se Spojenými pražskými továrnami na staviva a.s. vznikla r. 
1924 firma Prastav a.s. Produkce se rozšířila o stavební kámen a drobná frakce, nevhodná 
pro výpal vápna v kruhové peci, se drtila na kamenivo k úpravě silnic. Byla zavedena doprava 
důlními lokomotivami. 

Po znárodnění byla výroba vápna delimitována ke Králodvorským cementárnám 
Antonína Zápotockého n.p. a od 1. 1. 1953 řídil její provoz Pragocement n.p. Radotín. Stará 
vápenka s kruhovými pecemi byla zastavena k 1. 1. 1973 a z lomů zůstal v provozu pouze 
Obecní, těžba v Záloženském a Cífkově lomu byla zastavena. Vybavení Obecního lomu bylo 
minimální - nakládání 1 ks bagr RY 1, doprava nákladními auty Tatra 111, drtič a bubnový 
třídič, oddělující tři frakce (kámen k pálení vápna, makadam a odpad). Měsíční těžba byla cca 
4 000 t suroviny. Provoz visuté lanovky byl ukončen již r. 1966 a nahrazen automobilovou 
dopravou. Během let 1973 - 1981 byly těženy vápence nevhodné pro výrobu vápna 
a zpracovávány na štěrkodrtě, přičemž se lom plánovitě rozfárával na budoucí těžbu. 
V období 1973 - 1974 byla rozestavěna třídírna pro rozšíření nabídky drtí, ale investice nebyla 
dokončena. 

V r. 1961 byl zpracován Keramoprojektem Trenčín investiční záměr na vybudování 
nové vápenky. Investorem byl n.p. Radotínské cementárny a vápenice. Stavba byla zahájena 
na novém místě v blízkosti Holého vrchu na V od Loděnic. Rozhodnutím Státní plánovací 
komise byla výstavba, prováděná n.p. Konstruktiva 19. 9. 1963, zastavena. Po složitých 
jednáních, návrzích různých variant a změnách byla v r. 1978 zahájena výstavba nové 
vápenky s rotační pecí. Provoz nové vápenky byl zahájen 3. 7. 1981. Vápenec byl vypalován 
v práškovém stavu v rotační peci s výměníkem tepla podle čs. patentu. Vyrobené vápno se 
vyznačovalo velkou reaktivností a bylo vhodné pro výrobu vápenného hydrátu a pro výrobu 
suchých omítkových směsí. 

Přípravné práce pro novou otvírku lomu byly zahájeny v r. 1973 skrývkou, v r. 1975 
byla zvýšena produkce drceného kameniva odtěžbou podložních kotýských vápenců. 

Těžba suroviny pro výpal vápna v novém závodě byla zahájena 3. 7. 1981. 
V 90. létech začal lom dodávat i surovinu po výrobu suchých maltových směsí. V r. 1993 
byla vybudována nová maltárna, která byla uvedena do zkušebního provozu 12. 5. 1994. Část 
produkce byla rovněž dodávána do cementárny v Radotíně jako karbonátová (Ca) korekce. 

Předpokládané požadavky na zvýšení produkce suroviny pro potřebu rozšiřující se 
výroby suchých omítkových směsí a vysoké potřeby karbonátové korekce pro cementárnu 
v Radotíně však lom podle POPD na období 1992 - 2002 nebyl schopen pokrýt. Přípustná 
roční těžba na zbývající léta byla jen 235 až 245 kt/r. Očekávaný velký rozvoj závodu 
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Loděnice měl být podpořen na straně surovinové základny zpracováním nového POPD 
pro těžbu 400 - 500 kt/r, který by začal platit co nejdříve. 

Proto byla v r. 1998 zpracována EIA hodnotící vliv na životní prostředí při možném 
nárůstu těžby na 390 kt/r s možností přechodného zvýšení až o 30 %, tj. na 500 kt/r. 
„Dokumentaci o hodnocení vlivů pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru 
Loděnice na životní prostředí“ podle zák ČNR č. 244/1992 Sb., zpracoval INVESTprojekt, 
s.r.o., Špitálská 16, 602 00 Brno. „Dokumentaci“ zpracoval kolektiv autorů, vedený RNDr. 
Josefem Kupcem, osvědčení odborné způsobilosti čj. 15 332/4007/OEP/92 z 12.1.1993, 
manažerkou úkolu byla Ing. Vlasta Pospíšilová. Dokumentace byla na základě objednávky 
a.s. Cement Bohemia Praha ze dne 20. 8. 1997 dokončena v říjnu 1998. Dokumentaci přebíral 
již Českomoravský cement, a.s., Kubátova 65, 266 01 Beroun 2. 

V souvislosti s očekávanými organizačními změnami však EIA nebyla podána 
k projednání. Od r. 1999 byla surovina pro výrobu suchých maltových směsí zajišťována 
z Velkolomu Čertovy schody, protože byla barevně výhodnější a levnější. Jedná se 
o granulometricky nižší frakce z výroby pro Vápenku Čertovy schody. K původnímu záměru 
zpracovávat tyto podíly v nové cementárně zatím nedošlo. 

Koncem r. 2000 byla zastavena výroba vápna v Loděnicích. Lom Branžovy od té doby 
produkuje pouze lomový kámen - rubaninu, jako Ca korekci pro cementárnu Radotín, ale zato 
v množství, které pokrývá větší část její potřeby, protože dovoz z lomu Čeřinka je omezen 
pro zvýšené potřeby surovin pro odsiřování elektráren. 

Organizačními změnami došlo dne 28. 7. 2000 ke vzniku samostatné organizace 
Českomoravské vápno, s.r.o. Mokrá 359 a následně k zastavení vápenky a výroby vápna 
v závodě Loděnice. Výroba suchých omítkových směsí je od 22. 12. 2000 součástí samostatné 
organizace Českomoravský maxit, s.r.o., Mokrá 359.  

Při těchto delimitacích útvar přípravy těžby prosadil, aby lom Branžovy nebyl 
převeden na nové organizace, protože je to jediný jistý a provozně činný zdroj karbonátové 
korekce pro cementárnu v Radotíně, který je ve vlastnictví Českomoravského cementu. 
V současné době užívané dovozy z Velkolomu Čertovy Schody či lomu Čeřinka jsou v cizím 
vlastnictví, takže nemusí být dlouhodobě garantované. Lom je proto považován za klíčový 
z hlediska zajištění surovin pro cementárnu v Radotíně. 

Lom Branžovy (bez drtírny) zůstal pod organizací Českomoravský cement, a.s. a byl 
převeden organizačním rozhodnutím k 1. 1. 2001 pod závod Radotín. Nadále je provozován 
jako zdroj karbonátové korekce pro cementárnu Radotín.  

Pozemky v lomu, v okolí i pod objekty drtírny zůstaly ve vlastnictví 
Českomoravského cementu. Objekty drtírny a třídírny (pro lom byly nepoužitelné, navíc 
nebyly nikdy zkolaudovány a zapsány do katastru nemovitostí) byly delimitovány 
do vlastnictví organizace Českomoravské vápno, následně Českomoravský maxit a posléze 
LB Cemix, Čebín 47, PSČ 664 23.  

Tato organizace je následně prodala 4. 12. 2001 pánům Martinu Pelcovi a Danielu 
Slabochovi. Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost uzavřela s uvedenými pány 
nájemní smlouvu platnou od 1. 2. 2002 na pronájem pozemků pod drtírnou a třídírnou a 
pronájem trafostanice, která napájí lom a drtírnu. Motivem ze strany cementárny byla 
skutečnosti, že uvedení pánové chtěli provozovat drtírnu na produkci štěrkodrtí, přičemž jako 
vstupní surovina se měl zpracovávat výklizový materiál z lomu Branžovy. Ten byl a je 
nepoužitelný pro výrobu cementu, lom se jej nutně potřeboval zbavovat, jinak musel být 
ukládán na odval, jehož kapacita se blížila naplnění. Drtírna však pod novými vlastníky 
zpracovala pouze několik tisíc tun kameniva. Později vlastníci převedli drtírnu na firmu GWK 
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plus s.r.o., jejímž jednatelem se posléze stal p. Daniel Slaboch. Dne 14. 7. 2003 zjistili 
pracovníci Českomoravského cementu, že začaly práce směřující k demontáži a likvidaci 
drtírny a třídírny s cílem prodat je na šrot, bez vědomí vlastníka pozemků, bez jakýchkoliv 
povolení a bez ohledu na to, že na stavbu bylo 8. 8. 2002 stanoveno zástavní právo ve výši 2 x 
1,5 mil. Kč. Přes upozornění příslušných orgánů byla již 21. 7. 2003 drtírna a třídírna vč. 
ocelových zásobníků zlikvidována, aniž by byly odstraněny odpady navezené firmou GWK 
plus s.r.o. a provedena rekultivace. 

  

Hornická činnost pro lom Branžovy byla povolena rozhodnutím OBÚ v Kladně čj. 
3925/92/511/Ha/Vch ze dne 21. 12. 1992. v rozsahu vyznačeném v POPD, schváleném 
vedoucím organizace 14. 2. 1992. POPD bylo ještě změněno ohlášením změny POPD 
dopisem organizace zn. 12/PT/01 ze dne 6. 3. 2001 (změna byla akceptována OBÚ v Kladně 
dopisem zn. 5096/02/511.4/ULL/VCH ze dne 27. 6. 2002) a dopisem organizace zn. 35/PT/02 
ze dne 17.  5.  2002 (změna byla akceptována OBÚ v Kladně dopisem zn. 
5096/02/511.4/ULL/VCH ze dne 27. 6. 2002). Trhací práce velkého rozsahu byly povoleny 
samostatným rozhodnutím OBÚ v Kladně čj. 570/93 ze dne 8. 2. 1993 ve znění rozhodnutí 
zn. 2748/98/531.1/ULL/VCH ze dne 11. 6. 1998. Trhací práce malého rozsahu byly povoleny 
samostatným rozhodnutím OBÚ v Kladně čj. 3950/89 ze dne 29. 1. 1990 ve znění dodatku 
č. 1 zn. 8/SZ/93 ze dne 29.1.1993. V roce 2002 byly trhací práce velkého a malého rozsahu 
povoleny rozhodnutím OBÚ v Kladně zn. 8196/02/531.1/ULL/VCH ze dne 11. 11. 2002. 

Práce na novém POPD byly zahájeny v r. 1999. V reakci na organizační změny 
v r. 2000 byla opuštěna idea POPD na velkou těžbu 400 - 500 kt/r. Místo toho byly zahájeny 
práce na novém POPD, který počítal s těžbou lomového kamene, bez drcení a třídění, 
pro zajištění potřeby karbonátové korekce cementárny Radotín. Proto byla navržena čistá 
těžba 170 kt/r, hrubá těžba 195 kt/r, což pro tehdy plánovanou spotřebu cementárny plně 
dostačovalo. Nové POPD se uvažovalo na r. 2002 - 2021, tj. na 20 let. Rok 2021 byl zvolen 
proto, že byl shodný s dobou ukončení těžby v lomu Špička a protože se plánovalo, 
že v r. 2014 bude zahájen provoz nové cementárny v Tmani, tudíž cementárna v Radotíně 
bude po r. 2018 utlumena. 

V souvislosti s přípravou nového POPD se jednalo o souhlasu vlastníků některých 
pozemků s plánovanou hornickou činností, resp. s bezpečnostním okruhem trhacích prací.  

Souhlas s prováděním trhacích prací byl získán rovněž od obcí Loděnice a Lužce. 

 

Plánovaná hornická činnost je pokračováním stávajícího dobývání v lomu Branžovy. 
V žádosti organizace o povolení hornické činnosti bylo uvedeno, že hornická činnost 
na některých pozemcích, kam postoupí dobývání cca za 8 let, bude zahájena až po vyřešení 
vlastnických či jiných vztahů. OBÚ odmítl zakotvit tuto skutečnost do podmínek rozhodnutí 
s tím, že musí být tyto vztahy vyřešeny již před zahájením řízení, ačkoliv dříve šlo o běžnou 
praxi. Proto OBÚ rozhodnutím z 19. 12. 2001 řízení přerušil do 30. 6. 2002. 

Českomoravský cement podal žádost o pronájem a pozdější odkoupení potřebných 
pozemků. Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nižbor souhlasila s prodejem, resp. 
předchozím pronájmem a následně byla uzavřena příslušná smlouva na pozemky, které byly 
vedeny jako pozemky ostatní.  

Problém nastal u pozemku pč. 999 PK, který je podle údajů z katastrálního úřadu 
pozemek ostatní, avšak Lesy Nižbor jej mají vedený jako les.  
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Vzhledem k patové situaci s pozemky byla původní žádost o povolení hornické 
činnosti ze dne 27. 11. 2001 několikrát přerušena a prodlužována, až do 31. 12. 2005, kdy 
OBÚ v Kladně, pracoviště Praha, tuto žádost dále neprodloužil. Dobývání tedy i nadále 
probíhá podle starého povolení hornické činnosti rozhodnutím OBÚ v Kladně zn. 
3925/92/511/Ha/Vch ze dne 21. 12. 1992, resp. ohlášených změn. 

 

Protože pokračující těžbou se stav lomu změnil tak, že POPD by již nevystihoval 
situaci, byla v r. 2004 zahájena příprava nového POPD. Byl proveden doplňkový geologický 
průzkum v nejhlubší části důlního pole bývalého Obecního lomu, aby se mohlo provést 
zahloubení na 6. etáž.  

 

Oznámení záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání, pokračování těžby v DP 
Loděnice“ bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

Oznámení bylo zpracováno oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 
Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. (č. o. 69/14/OPV/93). Dále spolupracovali oprávněné 
osoby Ing. Ivana Lundáková (č. o. 7232/876/OPVŽP/99), RNDr. Tomáš Bajer, CSc. (č. o. 
2719/4343/OEP/92/93) a další. 
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A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 

 

 1. Obchodní firma 

Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

 

 2. IČ 

26209578 

 

 3. Sídlo (bydliště) 

Mokrá 359 

664 04 Mokrá - Horákov 

 

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

Ing. Vojtěch Rašplička - závodní lomu  

153 02  Praha 5 - Radotín 

tel: 257 002 140 

e-mail: vojtech.rasplicka@cmcem.cz 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Plán otvírky, přípravy a dobývání, pokračování těžby v DP Loděnice 

Zařazení podle přílohy č. 1: Záměr lze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 
v platném znění zařadit do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) do bodu 2.5. 
Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok v působnosti orgánu kraje, v tomto 
případě krajského úřadu Středočeského kraje.  

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předkládané oznámení se týká pokračování těžby ve stávajícím lomu Branžovy 
(Obecní a Záloženský lom nebo také důlní pole Branžovy + Záloženský lom) a nové otvírky, 
přípravy a dobývání v Cífkově lomu (důlní pole Cífkův lom). Netýká se těžby ve východní 
části DP za silnicí Loděnice - Lužce.  

Od roku 1971 byla průměrná roční těžba v lomu Branžovy 182 kt/rok. Od r. 2001, kdy 
je lom provozován jako zdroj karbonátové korekce pro cementárnu Radotín, je průměrná 
roční těžba 143 kt/rok. 

Předpokládaná těžba dle nového POPD:  

Těžba roční maximální (v kt/rok) 

 čistá (odbytová)    285  
 výkliz (11,5 % k čisté)    33 
 ztráty (3,5 % k čisté)     10 

hrubá těžba     328  
 

Těžba roční průměrná (v kt/rok) 

 čistá (odbytová)    175  
 výkliz       20 
 ztráty       7 

hrubá těžba     202  
 
Zásoby k exploataci (v kt) 

důlní pole   Branžovy + Záloženský Cífkův lom celkem 
bilanční prozkoumané   8 251    2 450   10 701 

 vytěžitelné     7 170    2 129   9 299 
 
Životnost lomu při max. těžbě (328 kt/rok) 

Branžovy + Záloženský   8 251 : 328 = 25,15  
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Cífkův lom     2 450   7,47   
celkem     10 701  32,62   

 
Životnost lomu při průměrné. těžbě (202 kt/rok) 

Branžovy + Záloženský   8 251 : 202 = 48,84  
Cífkův lom     2 450  12,13 
celkem     10 701  52,97    

 

V oznámení je záměr posuzován při následujících kapacitách: 

stávající stav:  průměrná těžba 143 kt/rok 

dle záměru:  průměrná těžba 175 kt/rok 

  maximální těžba: 285 kt/rok 

životnost: 53 let 

 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj:  Středočeský 
obec: Loděnice  
katastrální území:  Loděnice 
obec: Lužce 
katastrální území:  Lužce  

Těžba se předpokládá ve stávajícím dobývacím prostru (DP) Loděnice a chráněném 
ložiskovém území (CHLÚ) Loděnice. Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 1 a 2.  

DP Loděnice je na katastrech obcí Loděnice a Lužce. Vlastní těžba bude probíhat jen 
na katastru Loděnice. Dobývání na k.ú. Lužce neprobíhá a dle posuzovaného POPD probíhat 
nebude. Do katastru Lužce zasahuje pouze cca 50 m stávající obslužné komunikace. 

Související doprava je vedena po komunikaci III. třídy směrem na Loděnici a dále po 
dálnici D5 na Prahu a do Radotína. 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměr se týká využití výhradního ložiska vápence se stanoveným dobývacím 
prostorem (Loděnice).  

Těžba vápence v okolí Loděnic má dávnou tradici. První záznamy o těžbě jsou již z r. 
1520. Vápenec Na Branžovech se pro výpal vápna začal těžit v 18. století. Na Branžovech 
postupně vznikly 3 lomy, později nazvané Cífkův, Obecní a Záloženský. V současné době se 
těží pouze důlní pole Branžovy + Záloženský lom. Vydobytí cementářské suroviny se 
předpokládá na úrovni roku 2061.  

Možnost kumulace s jinými záměry se nepředpokládá. Případná výstavba nové 
cementárny v Králově Dvoře není zatím reálně předpokládaná. 
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Další činnosti nebo aktivity v širším území, které by podléhaly zákonu 100/2001 Sb. 
nebo jiné významné, které by byly v souběhu s těžebními aktivitami v DP Loděnice nejsou 
známy. 

 

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

Těžba v DP Loděnice je určena k zajištění karbonátové korekce pro výrobu 
v cementárně Radotín do konce její životnosti, resp. do vytěžení zásob v lomu Hvížďalka, 
který je základním zdrojem suroviny pro cementárnu.  

Surovina z lomu Hvížďalka má však nedostatečný obsah CaO a musí být dotována 
dovozem karbonátové korekce. V současné době je zajišťována částečně z lomu Branžovy, 
ale dále převážně od cizích organizací. Zdroj z cizích organizací však nemusí být 
v dlouhodobém výhledu jistý. 

Varianty umístění záměru nebyly uvažovány, neboť se jedná o pokračování těžby 
ve stávajícím provozovaném lomu.  

Při zpracování POPD byly uvažovány následující varianty otvírky: 

var. A) dobývání jen Obecní + Záloženský, nepočítá se s těžbou Cífkova lomu 

var. B) dobývání Obecní + Záloženský + současně Cífkův, dopravní cesta kolem 
výsypky 

var. C) dobývání přednostně Obecní + Cífkův lom, Záloženský těžen dodatečně, 
doprava přes Záloženský lom po okružní JZ komunikaci 

var. D) dobývání přednostně Obecní + Cífkův lom, Záloženský těžen dodatečně, 
dopravní cesta kolem výsypky 

var. E) dobývání Obecní + Záloženský, Cífkův lom těžen dodatečně, až na konec, 
dopravní cesta kolem výsypky 

var. F) dobývání Obecní + Záloženský, Cífkův lom těžen dodatečně, až na konec 
doprava přes Záloženský lom 

var. G) dobývání zahájit těžbou Obecního lomu do vybudování vnitřní výsypky, 
přitom otevřít Cífkův lom, pak začít těžit Záloženský lom opačně, tj. od JZ a 
přes něj dotěžit Obecní lom 

var. H) dobývání Obecní lom, následně svrchní část Záloženského lomu, z něj otevřít 
Cífkův lom a posléze společná těžba vč. spodních částí Záloženského lomu, 
doprava přes Záloženský lom 

Tyto varianty byly oznamovatelem posuzovány zejména z hlediska proveditelnosti 
záměru. Jako nejvíce výhodná byla zvolena varianta H a tato je rozpracovávána v POPD. 
Z hlediska vlivů na životní prostředí jsou varianty B - H rovnocenné. Pouze varianta A 
znamená dřívější ukončení těžby ale také menší využití zásob (ztracené zásoby v Cífkově 
lomu). 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Jak již bylo výše uvedeno, DP Loděnice je rozdělen na tři části (důlní pole), částečně 
od sebe oddělené poruchovými pásmy. Střední část DP zahrnuje dřívější lom Obecní a lom 
Záloženský. Rozšířením těžby Obecního lomu až do malé části Záloženského se tomuto 
útvaru začalo říkat lom Branžovy. Důlní pole je označováno také jako Branžovy + 
Záloženský lom. Západní část DP zahrnuje v současné době netěžený Cífkův lom a dvě staré 
těžební jámy (důlní pole Cífkův lom). Východní část DP za silnicí Loděnice - Lužce dosud 
těžena nebyla a v posuzovaném POPD se zde těžba nepředpokládá. 

Záměrem je pokračování hornické činnosti, tj. těžby DP Loděnice, v jeho střední 
a západní části. Předmětný dobývací prostor o výměře 44,2406 ha byl vyhlášen dne 30. 8. 
1974 rozhodnutím bývalého Cementárny a vápenky, generální ředitelství, Praha pod č.j. 
CEVA GŘ/DP 212/74. Dopisem OBÚ v Kladně, zn. 42388/05/93 z 1. 9. 1993, byla opravena 
početní chyba a dobývací prostor byl zpřesněn na 45,65442 ha. Chráněné ložiskové území 
bylo vyhlášeno rozhodnutím OBÚ v Kladně zn. 2265/91/Ha/St ze dne 26. 8. 1991. 

V současné době probíhá těžba v DP Loděnice na základě povolujícího rozhodnutí 
OBÚ v Kladně zn. 3925/92/511/Ha/Vch ze dne 21. 12. 1992 v rozsahu vyznačeném v plánu 
otvírky, přípravy a dobývání (POPD), schváleném vedoucím organizace 14. 2. 1992 (Obecní 
lom). POPD bylo ještě změněno ohlášením změny POPD dopisem organizace zn. 12/PT/01 ze 
dne 6. 3. 2001 (změna byla akceptována OBÚ v Kladně dopisem zn. 
5096/02/511.4/ULL/VCH ze dne 27. 6. 2002) a dopisem organizace zn. 35/PT/02 ze dne 17. 
5. 2002 (změna byla akceptována OBÚ v Kladně dopisem zn. 5096/02/511.4/ULL/VCH ze 
dne 27. 6. 2002). Dále byla dopisem organizace ze dne 14. 12. 2004 na OBÚ v Kladně, 
pracoviště Praha, oznámena změna týkající se vytěžení zásob na 5. etáži v množství cca 900 
kt, jež byla vzata na vědomí dopisem OBÚ ze dne 10. 1. 2005 a dne 23. 2. 2006 oznámena 
změna - doplnění ve smyslu novelizace geologických vyhlášek jež byla vzata na vědomí 
dopisem OBÚ ze dne 10. 3. 2006. 

Záměrem a předmětem posuzování předkládaného oznámení je hornická činnost podle 
navrhovaného POPD za účelem vydobytí v něm uvedených zásob v částech DP zvaných 
Obecní, Záloženský a Cífkův lom. To při předpokládané průměrné čisté těžbě 175 kt ročně 
představuje dobu dobývání do roku 2061. Jedná se prakticky do vydobytí kvalitní 
cementářské suroviny v dobývacím prostoru Loděnice západně od komunikace Lužce - 
Loděnice.  

Zemědělské vápence, které se také na ložisku Loděnice nacházejí, jsou převážně 
v podloží cementářských vápenců, kde se těžit nebudou. Malá část se ale nachází v nadloží - 
tyto budou muset převedeny do cementářské suroviny a pak dány do výklizu - to je také jeden 
z důvodů, proč je návrh těžby poměrně komplikovaný. 

 

V současné době probíhá těžba dle POPD z roku 1992. Pokračování těžby DP 
Loděnice bude probíhat jihozápadním směrem.  

Kapacita těžby se předpokládá v průměrné úrovni 175 kt/rok (čistá těžba) s tím, 
že vytěžená surovina je bez drcení dopravována nákladními auty do cementárny Radotín jako 
karbonátová korekce.  

Stávající a budoucí stav je dokumentován na situacích v příloze 1 tohoto oznámení 
a stávající stav ještě na fotografiích v příloze 7. Součástí oznámení je návrh sanace 
a rekultivace území. Vzhledem k tomu, že tuto problematiku považujeme za zásadní, je jí 
věnována značná pozornost v Podrobnějším popisu záměru na konci části B.I. 
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V současnosti zajišťuje těžbu a dopravu suroviny v lomu Branžovy 5 pracovníků. Tito 
pracovníci mají a budou mít technické a sociální zázemí ve stávající budově v areálu lomu. 
Pokračováním těžby se nepředpokládá změna stávajícího stavu. 

Pro zajištění odbytové těžby 175 kt/t se uvažuje provoz v lomu jednosměnný, 
převážně v ranní směně, v pracovní dny. 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

V současné době probíhá těžba v DP Loděnice na základě povolujícího rozhodnutí 
OBÚ v Kladně zn. 3925/92/511/Ha/Vch ze dne 21. 12. 1992 v rozsahu vyznačeném v POPD, 
schváleném vedoucím organizace 14. 2. 1992. POPD bylo ještě změněno ohlášením změny 
POPD dopisem organizace zn. 12/PT/01 ze dne 6. 3. 2001 (změna byla akceptována OBÚ 
v Kladně dopisem zn. 5096/02/511.4/ULL/VCH ze dne 27. 6. 2002) a dopisem organizace zn. 
35/PT/02 ze dne 17. 5. 2002 (změna byla akceptována OBÚ v Kladně dopisem zn. 
5096/02/511.4/ULL/VCH ze dne 27. 6. 2002). Dále byla dopisem organizace ze dne 14. 12. 
2004 na OBÚ v Kladně, pracoviště Praha, oznámena změna týkající se vytěžení zásob na 5. 
etáži v množství cca 900 kt, jež byla vzata na vědomí dopisem OBÚ ze dne 10. 1. 2005 a dne 
23. 2. 2006 oznámena změna - doplnění ve smyslu novelizace geologických vyhlášek jež byla 
vzata na vědomí dopisem OBÚ ze dne 10. 3. 2006. 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru: Po nabytí právní moci rozhodnutí OBÚ 
Kladno o povolení hornické činnosti podle navrhovaného POPD, 
předpokládá se v roce 2008.  

Předpokládaný termín dokončení: Do vytěžení zásob cementářských vápenců v DP západně 
od komunikace Loděnice - Lužce. Při předpokládané průměrné čisté 
těžbě 175 kt ročně tedy v roce 2061.  

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Územně správní celek:  Loděnice, Lužce 

Vyšší územně správní celek: Středočeský kraj 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

Povolení hornické činnosti - Obvodní báňský úřad Kladno 

Změna středního zdroje znečišťování ovzduší - KÚ Středočeského kraje 
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Podrobnější popis záměru 

Přehled těžby v DP Loděnice 

Soustavná evidence výše těžby je k dispozici až od r. 1971. Před tímto rokem je 
možné vytěžené množství pouze kvalifikovaně odhadnout. V Záloženském lomu činí odhad 
614 kt, v Cífkově lomu odhad 250 kt, odhad v Obecním lomu učinit nelze. 

 

po roce 1971 

Obecní lom nebo důlní pole Branžovy + Záloženský lom  

vápenec ostatní 
hrubá těžba ztráty 

vysokoprocentní stavební zemědělský celkem 
rok 

kt/rok 
1971 20 7 6   33 
1972 23 9 10   42 
1973 3     3 
1974 39  34   73 
1975 194 16    210 
1976 225     225 
1977 227     227 
1978 228     228 
1979 228   102  330 
1980 83   49  132 

1971 - 1980 1270 32 50 151 0 1503 

1981 64   151  215 
1982 80  28 127  235 
1983 129  18 54  201 
1984 153  48   201 
1985 156  44   200 
1986 181     181 
1987 178    18 196 
1988 171    18 189 
1989 152 23   17 192 
1990 125 5   17 147 

1981 - 1990 1389 28 138 332 70 1957 

1991 115 6   17 138 
1992 120 10   29 159 
1993 146 19   84 249 
1994 124 13   83 220 
1995 170 24   67 261 
1996 160    30 190 
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vápenec ostatní 
hrubá těžba ztráty 

vysokoprocentní stavební zemědělský celkem 
rok 

kt/rok 
1997 223 32    255 
1998 186 42    228 
1999 223     223 
2000 305     305 

1991 - 2000 1772 146 0 0 310 2228 

2001 169 13    182 
2002 164 12    176 
2003 94 7    101 
2004 90 5    95 
2005 150 1    151 

2006 155     155 

celkem      6548 

Dosavadní těžbu v DP Loděnice lze tedy odhadnout na 8 - 10 mil. tun. 

1. Stav zásob na ložisku Loděnice 

Zásoby prozkoumané byly původně geologickým průzkumem vyhodnoceny po úroveň 
370 m n.m. Mezi horizonty 370 a 350 m n.m. byly vedeny jako zásoby vyhledané. 
Při vyhodnocení doplňkového geologického průzkumu v r. 2005 byly převedeny v centrální 
části ložiska (SV uzávěr lomu Branžovy) zásoby vyhledané mezi 370 a 360 m n.m. 
do prozkoumaných.  

V rámci posuzovaného POPD se předpokládá, že bude proveden další doplňkový 
geologický průzkum včetně hydrogeologického posouzení. 

V půdorysném prostoru průzkumu z r. 2005 (SV uzávěr lomu Branžovy) bude 
provedeno přehodnocení zásob vyhledaných mezi 360 a 350 m n.m. do prozkoumaných. 
V témže prostoru bude proveden průzkum a výpočet nových zásob mezi horizonty 350 a 345 
m n.m. v kategorii prozkoumaných. 

Na ostatním prostoru lomu Branžovy (dříve lom Obecní a Záloženský) bude proveden 
doplňkový průzkum vč. hydrogeologického posouzení tak, aby zásoby vyhledané mezi 
horizonty 370 a 350 m n.m. byly převedeny do kategorie prozkoumaných a průzkum mezi 
350 a 345 m n.m., který by vyhodnotil nové zásoby v kategorii prozkoumaných tak, aby 
ve dnu lomu mohla být založena a vytěžena ještě jedna etáž. 

Podle současných poznatků se bude jednat o zásoby s dobrou kvalitou a malým 
zahliněním z krasových projevů. Pokud tyto výsledky budou vyhovující, předpokládá se 
výpočet takových zásob v kategorii prozkoumaných a jejich vytěžení. 

Přitom na počvě lomu na 5. etáži (375 m n.m.) bude šířka lomu dosahovat 60 - 120 m. 
To umožňuje založit další, nižší etáže na úrovni 360 a 345 m n.m. 

Na JZ okraji Záloženského lomu bude proveden až na úroveň 345 m n.m. geologický 
průzkum cca 30 m na JZ za hranici vypočtených bloků zásob. Zde sice zásoby dříve 
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průzkumem vyhodnoceny nebyly, avšak existoval zde v minulosti činný lom zásobující 
vápenku. Lze tudíž důvodně očekávat, že zásoby budou kvalitativně vyhovující. 

Podobně se počítá s provedením geologického průzkumu, který by zpřesnil rozsah 
poruchy oddělující od sebe lom Záloženský a Cífkův, případně stanovil množství zásob zde 
vytěžitelných. 

Počítá se rovněž s možností provést doplňkový geologický průzkum na úroveň 360 m 
n.m. v oblasti Cífkova lomu a přehodnotit zde zásoby do kategorie prozkoumaných. 

Průzkum až na úroveň 345 m n.m. není nezbytný, protože z těžebních důvodů 
(rozvinutí porubních front) by bylo možné vytěžit mezi horizonty 360 a 345 m n.m. jen cca 
105 kt. 

V této souvislosti se předpokládá převedení části zásob nadložního souvrství 
zlíchovských z vápenců ostatních do vápenců zemědělských z kvalitativních důvodů.  

Z hlediska co nejlepšího využití zásob se počítá s provedením jednoduchého 
hydrogeologického a kvalitativního těžebního průzkumu na úroveň 360 m n.m 

S prováděním geologického průzkumu ve východní části ložiska (za silnicí Loděnice - 
Lužce směrem na východ) se nepočítá. 
 
Vápenec ostatní stav k 23. 1. 2006 

  bilanční zásoby volné 
  prozkoumané   vyhledané  celkem 
  13 014    3 765   16 779 kt 
 
Vápenec zemědělský - ložisko Loděnice  

bilanční zásoby volné 
  10 843    2 393   13 236 kt 
 

Rozčlenění geologických zásob podle jednotlivých důlních polí k 23. 1. 2006 
 

     vápenec ostatní  zemědělský 
Branžovy + Záloženský    4 807  11 915 
Cífkův lom      2 701   50 
celkem       7 508  11 965 
 

Východ (za silnicí)     9 271   1 271 
 celkem ložisko    16 779  13 236 kt 
  
 
Zásoby bilanční volné - vápenec ostatní (k 23. 1. 2006)  
      

Branžovy + Záloženský Cífkův lom celkem 
prozkoumané      4 145    2 377   6 522 
vyhledané     662    324   986 
celkem      4 807    2 701   7 508 kt 
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Změny zásob 

Předpokládané změny zásob - převod vápence ostatní do vápence zemědělského 
Branžovy + Záloženský Cífkův lom celkem 

převod z VO do VZ      0    251   251  
 

Předpokládané změny zásob - vápenec ostatní 
      

Branžovy + Záloženský Cífkův lom celkem 
převod vyhledaných  

do prozkoumaných    662    73   735  
 přírůstek prozkoumaných  3 444     0  3 444 
 celkem  přírůstek  
  prozkoumaných  4 106    73  4 179 kt 
 
 

Předpokládaný očekávaný stav zásob - vápenec ostatní  
      

Branžovy + Záloženský Cífkův lom celkem 
bilanční prozkoumané   8 251    2 450   10 701 

výkliz     830     246   1 076  
  ztráty     251    75   326 
 
Vytěžitelné zásoby     7 170    2 129   9 299 kt 
 

  skrývka (tis. m3)   58,1    97,4   155,5  
 

Úbytek zásob těžbou 
     

Branžovy + Záloženský Cífkův lom celkem 
 

bilanční prozkoumané   8 251    2 450   10 701 
 vytěžitelné     7 170    2 129   9 299 

 

konečný stav bilančních zásob  0    0   0 

 
Konečný stav zásob: 
 

V celém dobývacím prostoru Loděnice budou zbývat zásoby vápence ostatního 
v důlním poli Východ: 

 bilanční prozkoumané  6 492 
  bilanční vyhledané   2 779 

 bilanční celkem    9 271 kt  

 a zásoby ložiska vápence zemědělského:  
 bilanční prozkoumané 11 094 
  bilanční vyhledané   2 393 
  bilanční celkem  13 487 kt 

 



 B. Údaje o záměru 

 16

2. Otvírka, příprava a dobývání 

Lomy v DP Loděnice tvoří surovinovou základnu závodu cementárna Radotín. V DP 
Loděnice se těží ložisko výhradního nerostu vedeného ve Státní bilanci ložisek pod číslem 
3124500 jako vápence ostatní. Na ložisku jsou ještě karbonáty pro zemědělské účely. Tyto 
nejsou však předmětem těžby a s jejich těžbou se neuvažuje. Lom tvoří svým rozsahem 
a kvalitou (vápence ostatní) hlavní součást karbonátové korekce cementárny Radotín. 

Posuzovaný plán dobývání je plynulým pokračováním dobývání do vytěžení zásob 
v uvedených důlních polích, cca do roku 2061.  

 

Dobývací prostor Loděnice 

Dobývací prostor o výměře 44,2406 ha byl vyhlášen dne 30. 8. 1974 rozhodnutím 
bývalého Cementárny a vápenky, generální ředitelství, Praha pod č.j. CEVA GŘ/DP 212/74. 
Český báňský úřad (ČBÚ) tento dobývací prostor zaevidoval v dílu 6, folio 291. Dopisem 
OBÚ v Kladně, zn. 42388/05/93 z 1. 9. 1993, byla opravena početní chyba a dobývací prostor 
byl zpřesněn na 45,65442 ha. Chráněné ložiskové území bylo vyhlášeno rozhodnutím OBÚ 
v Kladně zn. 2265/91/Ha/St ze dne 26. 8. 1991. 

Pro stanovený dobývací prostor byly stanoveny tyto zvláštní technické podmínky 
a omezení dobývání (za každou podmínkou je proloženě uvedeno, jak je podmínka plněna):  

1. Technologie trhacích prací musí být upravena tak, aby nedocházelo k ohrožení 
sousedních obcí 

 Vzhledem k průměrné vzdálenosti 1,3 km nejbližšího stavení obcí Loděnice a 
Lužce k reálnému ohrožení nedojde. Technický projekt a technologický postup 
trhacích prací tuto podmínku zajišťují. Provádění trhacích prací velkého i 
malého rozsahu je vázáno na povolení vydané rozhodnutím OBÚ v Kladně. 

2. Pro případné použití elektrického roznětu pro trhací práce v lomu je nutno získat 
předem souhlas KVUSS Praha 

 Souhlas získán (přípis VUSS Plzeň, čj. 2033-ÚP/1998-1451 ze dne 5. 1. 
1999). 

3. Narušení krajinného rázu bude nutno odstranit vhodnou rekultivací a to již při 
provádění technické a biologické rekultivace stávajících odvalů  

 Návrh řešení je zakotven v generelu rekultivace lomu Branžovy (RCV 
0873) odsouhlaseného střediskem SPPOP Středočeského kraje, čj. 4311/73 
ze dne 3 .9. 1973 a je průběžně realizován vytvářením nové terénní kulisy, 
která bude ozeleňována. V rámci Generelu dosud poslední práce byly 
provedeny v r. 1999 na základě projektu Biologické rekultivace a ozelenění 
výsypky lomu Branžovy (Služby lesu, Vachata - Zbraslav, 0696). 

4. Při postupném záboru lesní půdy je třeba respektovat podmínky ONV - odb. 
VLHZ v Berouně, uvedené v rozhodnutí č.j. Les 3199/73 - 209/3 ze dne 12. 9. 
1973 

 Uložené podmínky rozhodnutí o povolení odlesnění jsou plněny v rozsahu 
příslušného rozhodnutí, vč. podmínky uvádění dotčených částí lesních 
pozemků do původního stavu v souladu s generelem rekultivace (viz 
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předchozí bod 3). K roku 2007 je rozpracováno 2,7 ha lesní rekultivace, 
ukončeno 0,8 ha.  

5. Těžební organizace požádá do třech měsíců od doruční tohoto rozhodnutí ONV 
Beroun o stanovení ochrany ložiska pro zásoby vápenců, nacházející se severně do 
vrcholových bodů DP2 a DP3. 

 Podmínka je splněna vydaným rozhodnutím OBÚ v Kladně o stanovení 
chráněného ložiskového území (CHLÚ) Loděnice, zn. 2265/91/Ha/St ze dne 
26. 8. 1991. 

6. Tímto rozhodnutím se ruší současně dřívější rozhodnutí oborového sdružení nár. 
podniků pro výrobu maltovin a osinkocementu Radotín č.j. OSMO-T/DP 113/61 
ze dne 8. 4. 1961 

 

Chráněné ložiskové území Loděnice 

Chráněné ložiskové území se rozkládá na k.ú. Loděnice, Lužce, Kozolupy, Bubovice, 
okr. Beroun. Plošná výměra CHLÚ je 163,5080 ha. Hranice CHLÚ, ve tvaru uzavřeného 
pětiúhelníku, jsou vedeny ve vzdálenosti cca 150 až 300 m vně hranic stanoveného 
dobývacího prostoru Loděnice. 

Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území zn. 2265/91/Ha/St ze dne 26. 
8. 1991 obsahuje podmínky ochrany výhradního ložiska Loděnice proti znemožnění nebo 
ztížení dobývání, a to 

− stavební činnost v chráněném ložiskovém území je možno provádět pouze 
s vědomím a souhlasem správce ložiska (býv. Pragocement a.s., Praha 5 - Radotín, 
poslední právní nástupce Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost, 
Mokrá), 

− vyznačení hranic chráněného ložiskového území v územně plánovací 
dokumentaci, 

− v nezbytných případech se k povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém 
území, které nesouvisí s dobýváním, vyžaduje souhlas OBÚ v Kladně 
po předchozím vyjádření správce ložiska a souhlasu Ministerstva průmyslu ČR 
(nyní Ministerstva průmyslu a obchodu) 

 

Způsob otvírky, přípravy a dobývání 

Současný stav 

 Ložisko vápence Loděnice v dnešním DP Loděnice bylo otevřeno 3 lomy: 

− Obecní 

− Záloženský 

− Cífkův 

Lomy jsou orientovány od SV k JZ, přičemž Cífkův lom je oddělen od Záloženského 
mohutnou tektonickou poruchou se zahliněním a tudíž těžebně do jisté míry izolován. Jednalo 
se o lomy, jež by mohly být charakterizované jako jámové, protože otvírka byla provedena 
v případě Cífkova lomu úzkým zářezem, v případě Záloženského lomu štolou, kterou se 
dopravovala vytěžená rubanina. Počvy, resp. těžební etáže byly v nestejných nadmořských 
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výškách. Doprava byla kolejová, v bočně sklopných vozících, s lokomotivní či ruční trakcí, 
pouze Obecní lom byl se Záloženským propojen řetězovkou. 

Od 70. let 20. století byl v provozu pouze lom „Obecní“, ostatní lomy byly zastaveny. 
Přešlo se na bezkolejovou dopravu auty. 

Dopravní trasy do Obecního lomu jsou vedeny zářezem od silnice Loděnice - Lužce 
přes kotýské souvrství v SZ části lomu na úrovni 413 m n. m., dále na SV okraj lomu přes 
ložisko na nadložní okraj ložiska a po jeho JV hraně na 1., 2., a 3. etáž. Sjezd na úroveň 4. 
etáž je proveden od SV na JZ zhruba v centrální části ložiska na podložních kotýských 
vápencích. 

Doprava rubaniny je prováděna po uvedených dopravních trasách s tím, že výjezd 
do drtírny byl veden nikoli zářezem k silnici Loděnice - Lužce, nýbrž po vnitřním SZ okraji 
lomu prostorem po z části odtěženém kotýském souvrství, kolem bývalého skladu výbušnin, 
dále směrem ke správní budově a od ní k drtírně. 

Postup těžebních front je na JZ směrem k Záloženskému lomu. 

V rámci platného POPD došlo k propojení s prostorem Záloženského lomu na jaře 
1999 na úrovni 1. etáže a v červnu 2001 na úrovni 2. etáže. V současné době je ložisko 
rozfáráno dvěma nadúrovňovými a třemi zahloubenými etážemi (425, 413, a 401, 390, 375 m 
n.m.). V roce 1998 byly zahájeny práce na otvírce 5. etáže (375 m n.m.).  

 

Nové POPD 

Posuzovaný POPD řeší dobývání bývalého Obecního lomu až na konečnou hloubku, 
propojení se Záloženským lomem, novou otvírku a vydobytí Cífkova lomu a posléze vytěžení 
Záloženského lomu na konečnou hloubku.  

Týká se dobývání převážně zásob cementářské suroviny, neřeší dobývání kotýského 
souvrství, které náleží do ložiska vápenců zemědělských. 

V tomto POPD se rovněž nepočítá s těžbou části ložiska na SV za silnicí Loděnice - 
Lužce.  

Dobývací poměry jsou dány vlastnostmi ložiska. Ložisko Loděnice tvoří poměrně 
úzké souvrství vápenců se strmým úklonem okolo 45 - 55°. Jeho těžba vždy narážela 
na problém malé šířky lomů a nedostatek prostorů pro ukládání skrývky a výklizů. Proto bylo 
těženo jámovými lomy. Ty jen těžko umožňují vybudovat vnitřní výsypku před dotěžením do 
konečné hloubky. Jediná vnější výsypka nemohla stačit potřebám. V minulosti bylo učiněno 
několik pokusů, jak situaci řešit. V r. 1997 se jednalo o získání výsypky v bývalém lomu 
Paraple, avšak podmínky byly nepřijatelné. Od r. 1999 byla zavedena gravitační separace, aby 
se zvýšila výtěžnost vápence a snížilo množství výklizů, ukládaného na odval s velmi 
dobrými výsledky, ale to nestačilo. Původně nadějná představa z r. 2001 dodávat výkliz cizí 
organizaci, která si po ukončení provozu vápenky koupila drtírnu s tím, že bude drtit 
a prodávat ve vlastní režii výklizy z lomu skončila bankrotem zmíněné organizace. 

Pokračující těžbou se vybírají polohy kvalitních vápenců a množství vápenců, které 
bude nutno vyklidit stále roste, disproporce narůstá. Problém získat prostor pro výkliz 
a skrývku je proto klíčový pro celé dobývání ložiska. 

Tento požadavek je však v přímém rozporu se snahou vytěžit co možná nejvíce zásob, 
protože to znamená vytěžit ložisko co možná nejhlouběji a to zase oddaluje založení vnitřní 
výsypky. Proto byly studovány varianty vedení dopravních cest jednak přes stávající lomy, 
jednak mezi kotýskými vápenci a vnější výsypkou. 
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Trasa mezi vnější výsypkou a souvrstvím kotýských vápenců má pro přístup na 
současnou počvu Cífkova lomu optimální výškové poměry. Vzdálenost činí 550 m a výškový 
rozdíl je pouze 20 m (plató 415 m n.m. a Cífkův lom 395 m n.m.), tedy úklon pouze 4 %. 
Byla by bez problémů sjízdná i za sněhu a náledí. Zato výjezd na horní etáže Cífkova lomu by 
byl obtížný s vysokými úklony a s náspem u JZ ústí Záloženského lomu.  

Trasa přes Obecní a Záloženský lom by začínala strmým sjezdem o současném úklonu 
13 % (který se bude muset upravit na přijatelnějších 10 %) na hlavní dopravní komunikaci na 
390 m n.m., dále po horizontu a následně mírným stoupáním k Cífkovu lomu. Přístup 
na horní etáže Cífkova lomu by musel být po okružní komunikaci na JV boku ložiska. 

Zcela zásadní výhodou je možnost zasypat současnou prohlubeň mezi kotýskými 
vápenci a vnější výsypkou, čímž by se zvýšila kapacita vnější výsypky. Tím se sníží časový 
tlak na zřízení vnitřní výsypky, tedy je možné vytěžit i v SV uzávěru ložisko do hloubky 345 
m.m. a lépe využít zásoba suroviny. 

Projekt POPD počítá převážně s těžbou vápenců vhodných pro výrobu cementu. 
Neuvažuje se se soustavným dobýváním souvrství vápenců kotýských, které náleží k ložisku 
vápenců zemědělských. Vápence zemědělské budou těženy jen do té míry, pokud to bude 
nutné pro otvírku a přípravu vápenců cementářských. 

Počítá se rovněž s protažením těžebního prostoru v Záloženském lomu cca 35 m 
za hranici bloků zásob vytýčených geologickým průzkumem. Je tomu tak proto, že podle 
podélného profilu z geologického průzkumu se tam zásoby ještě nacházejí a tektonická 
porucha je až dále. Rozhodující fakt ovšem je, že starci Záloženský lom tam dříve těžili - 
právě až za hranicí bloků zásob, takže se tam zásoby zjevně nacházejí. Tektonická porucha 
byla při průzkumu ověřena pouze jedním vrtem, takže je možné, že může být menší, než se 
uvádí. Předpokládá se její zpřesnění dalším průzkumem. Kdyby se ukázalo tato domněnka 
správná, bylo by možné snazší propojení obou lomů Cífkova a Záloženského, případně oba 
lomy těžebně spojit a materiál z poruchy řešit jako výkliz. 

Vzhledem k uvedenému je třeba vzít na vědomí, že návrh otvírky, přípravy a dobývání 
bude složitý a vlastní organizace a provádění dobývání bude velmi náročné. 

 Byly proto studovány různé varianty  

− otvírky a těžby všech tří lomů 

− přípravy Obecního a Záloženského lomu 

− možnosti rychlého zřízení vnitřní výsypky 

− možnosti dobývání SV uzávěru  

− řešení dobývání na styku Obecního a Záloženského lomu 

− přípravy Cífkova lomu 

Jedná se o tyto varianty: 

var. A) dobývání jen Obecní + Záloženský, nepočítá se s těžbou Cífkova lomu 

var. B) dobývání Obecní + Záloženský + současně Cífkův, dopravní cesta kolem 
výsypky 

var. C) dobývání přednostně Obecní + Cífkův lom, Záloženský těžen dodatečně, 
doprava přes Záloženský lom po okružní JZ komunikaci 

var. D) dobývání přednostně Obecní + Cífkův lom, Záloženský těžen dodatečně, 
dopravní cesta kolem výsypky 
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var. E) dobývání Obecní + Záloženský, Cífkův lom těžen dodatečně, až na konec, 
dopravní cesta kolem výsypky 

var. F) dobývání Obecní + Záloženský, Cífkův lom těžen dodatečně, až na konec 
doprava přes Záloženský lom 

var. G) dobývání zahájit těžbou Obecního lomu do vybudování vnitřní výsypky, 
přitom otevřít Cífkův lom, pak začít těžit Záloženský lom opačně, tj. od JZ 
a přes něj dotěžit Obecní lom 

var. H) dobývání Obecní lom, následně svrchní část Záloženského lomu, z něj otevřít 
Cífkův lom a posléze společná těžba vč. spodních částí Záloženského lomu, 
doprava přes Záloženský lom 

Tyto varianty byly oznamovatelem posuzovány zejména z hlediska proveditelnosti 
záměru. Jako nejvíce výhodná byla zvolena varianta H a tato je rozpracovávána v POPD.  

 Výhody varianty H:  
− možné rozšířit vnější výsypku 
− je dostatek času na vybudování vnitřní výsypky 
−  proto je možné jí založit až na nejnižší etáži 
−  vysoké využití zásob celého ložiska 
−  nemusí se udržovat cesta kolem vnější výsypky 
−  výkliz zlíchovských vápenců je možné provést kdykoliv, případně je netěžit 

vůbec 
−  tímto způsobem otvírky je možné výhledově těžit i kotýské vrstvy 

zemědělských vápenců 

Nevýhody varianty H:  
− komplikované vedení porubních front 
−  rozšířenou vnější výsypkou je blokována část kotýských vápenců. V případě 

jejich budoucí těžby by se musela část vnější výsypky převézt do vytěženého 
Obecního lomu na vnitřní výsypku 

Návrh otvírky, přípravy a dobývání podle varianty H 

Dobývání bude prováděno podle varianty H. Spočívá v urychleném dobývání 
Obecního lomu v SV uzávěru až na konečnou hloubku 345 m n.m. pro možnost vybudovat 
vnitřní výsypku, následně bude dobývána svrchní část Záloženského lomu, z něj bude 
otevřena svrchní část Cífkova lomu, následně přes Záloženský lom otevřeny nižší partie 
Cífkova lomu. Posléze se rozšíří Záloženský lom na konečnou šířku, přičemž výklizové 
zlíchovské vápence budou ukládány na vnitřní výsypku a konečně bude probíhat společná 
těžba všech spodních částí jak Cífkova, tak Záloženského lomu. 

Nepočítá se s dopravní trasou do Cífkova lomu kolem vnější výsypky. To umožní 
rozšířit její kapacitu přesypáním cesty až k vnější straně kotýského souvrství. Tím se sníží 
časový tlak na zřízení vnitřní výsypky. Tím bude možné vytěžit Obecní lom až na konečnou 
hloubku 345 m n.m., kde bude založena vnitřní výsypka. Plně se tak využijí zásoby ložiska.  

Tento postup nejlépe řeší jak maximální využití zásob ložiska, tak nedostatek kapacity 
pro ukládání výklizu a skrývky. 

Těžba by postupovala směrem k Záloženskému lomu, odtěžovaly by se zlíchovské 
vápence v Obecním lomu na JV boku aby se zvětšila šířka lomu a tyto výklizy ukládaly 
na vnitřní výsypku v Obecním lomu. Jakmile by byla dostatečná kapacita vnitřní výsypky, 
zahájila by se těžba Záloženského lomu nad úrovní 2. etáže, tj. nad 413 m n.m. až 
k tektonické poruše a vybudovala dopravní cesta pro zpřístupnění horní části Cífkova lomu..  
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Spodní etáže Cífkova lomu by byly přístupné po hlavní komunikaci podél kotýských 
souvrství na SZ boku Záloženského lomu na úrovni 375 m n.m. Po rozběhu těžby v Cífkově 
lomu a postupu těžebních front v Obecním lomu tak, že by byla dostatečná kapacita vnitřní 
výsypky, by se zahájila těžba JV části Záloženského lomu. Podle situace by bylo možné 
výklizové vápence buď těžit, nebo dočasně ponechat, případně netěžit vůbec a odepsat je. 
V takovém případě by však nebyla dostatečná šířka počvy, aby v prostoru Záloženského lomu 
bylo dosaženo konečné hloubky 345 m n.m. 

 
Těžba skrývky 

Skrývkové práce budou prováděny tak, aby byl zajištěn minimální předstih 
skrývkového řezu před těžbou stanovený podle příslušného technologického postupu 
ve směru generálního postupu těžby. V ostatních směrech, včetně dokončování těžby 
u hranice bloku, budou ponechány pouze ochranné bermy o šířce min. dvojnásobku výšky 
skrývkového řezu tak, aby nedošlo k ohrožení těžebních prací sesutím skrývky. Výška 
skrývkového řezu a jeho definitivní svahový úhel budou stanoveny podle zkušeností 
a upraveny podle požadavků na provádění sanace a rekultivace. 

Vlastní skrývka je tvořena hlinito - kamenitým materiálem. V případě, že se 
v nadložní vrstvě vyskytne humózní horizont, bude sejmut a použit k rekultivaci stávající 
deponie. Vzhledem ke složité geologické situaci budou skrývky těženy ve stupních o výšce, 
která bude přiměřená k použitému rypadlu (3 až 5 m). 

Skrývka bude prováděna dozerem, či rypadlem a nakládána rypadlem nebo kolovým 
nakladačem na vozidla technologické dopravy. 

 
Množství skrývky a výklizů 
 

Skrývka 

Skrývka v lomu Branžovy byla provedena již v předchozích obdobích, zásoby jsou 
zde připravené k těžbě. 

Skrývka v Záloženském lomu v části „ostrohu zlíchovských vápenců“ byla provedena 
těžkým dozerem s rozrývačem. Na části, kde dříve probíhala těžba se skrývka neuvažuje. 
Zbývá provést skrývku v části netěžené části dále směrem na JZ. 

 
 Jedná se o plochu   14 070 m2  
 průměrná mocnost    4,13 m   
 Kubatura skrývky    58,1 tis. m3  

 z toho  
  ornice mocnost   0,10 m 
   kubatura   1,40 tis. m3 

  nezúrodnitelné 
   mocnost   4,03 m 
   kubatura   56,7 tis. m3  

Skrývka v Cífkově lomu bude prováděna v oblasti nedotčené dřívější těžbou. Na ploše 
dříve vytěžené části se skrývka neuvažuje, napadaný materiál bude považován za výkliz. 

 Plocha     20 100 m2  
 průměrná mocnost    4,85 m    
 Kubatura skrývky    97,4 tis. m3  
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 z toho  
  ornice mocnost   0,10 m 
   kubatura   2,01 tis. m3 

  nezúrodnitelné 
   mocnost   4,75 m 
   kubatura    97,4 tis. m3 

Ornice bude zprvu deponována na novou část vnější výsypky, později část převezena 
na definitivní rekultivaci na plochu pod starou zlikvidovanou drtírnou. 

Ornice celkem      3,41 tis. m3 

Skrývky celkem    155 tis. m3 RS (rostlý stav) 
 z toho ornice     3,41 tis. m3 RS 
koeficient nakypření     1,6 
Skrývky nakypřené    248 tis. m3 NS (nakypřený stav) 

 
Výklizy 

Celkové množství výklizů je stanoveno jako procentuální podíl z bilančních zásob ve 
výši 10,06 % 

  Branžovy + 
Záloženský lom 

Cífkův lom Celkem 

Bilanční zásoby kt 8 251 2 450 10 701 
výkliz 10,06 % 830 246 1 076 
objemová hmotnost 2,7 t/m3    
Objem výklizu tis. m3 RS 307 91 398 
koeficient nakypření 1,6    
Objem výklizu tis. m3 NS 491 146 637 
 

Ztráty 

Celkové množství ztrát je stanoveno jako procentuální podíl z bilančních zásob ve výši 
3,05 %: 

  Branžovy + 
Záloženský lom 

Cífkův lom Celkem 

Bilanční zásoby kt 8 251 2 450 10 701 
ztráta 3,05 % 251 75 326 
objemová hmotnost 2,7 t/m3    
Objem ztrát tis. m3 RS 93 28 121 
koeficient nakypření 1,6    
Objem ztrát tis. m3 NS 149 45 194 
 
Skrývka 

  Branžovy + 
Záloženský lom 

Cífkův lom Celkem 

Objem  tis. m3 RS 58 97 155 
Objem  tis. m3 NS 93 155 248 
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Celkem výklizy, ztráty a skrývka 

  Branžovy + 
Záloženský lom 

Cífkův lom Celkem 

tis. m3 RS 58 97 155 Skrývka  
tis. m3 NS 93 156 248 
tis. m3 RS 307 91 398 Výklizy  
tis. m3 NS 491 146 637 
tis. m3 RS 93 28 121 Ztráty 
tis. m3 NS 149 45 194 
tis. m3 RS 458 216 674 Celkem 
tis. m3 NS 733 347 1079 

 

Objem materiálu z koridorů dopravních cest na propojení Záloženského a Cífkova lomu: 
     

Objem    tis. m3 RS   101  
Objem    tis. m3 NS   161  

 
Celkem je nutné uložit na výsypky  1 240 tis. m3 NS   

Z toho  
 vnější výsypka    187 tis. m3 NS   
  (1. a 2. etapa) 
 vnitřní výsypka 

3. etapa    184 tis. m3 NS    
4. etapa    603 tis. m3 NS    
5. etapa    266 tis. m3 NS    

 
Dobývací metoda 

Základní dobývací metoda pro těžbu užitkového nerostu je klasické směrné stěnování 
v etážích s rozpojováním rubaniny trhací prací clonovými odstřely jedno i víceřadovými, 
podle potřeby ve spojení s patními vrty, případně i kobercové odstřely, nakládáním kolovými 
nakladači nebo rypadly a doprava auty po lomových komunikacích. 

V případě potřeby, např. při odtěžování pilířů komunikací, stahování pilířů, 
zahlubování nových dopravních sjezdů, dokončovací těžbě na etážích, rozšiřování porubní 
fronty, dokončovací těžbě, sanačních úpravách a jiné, může být použito i příčné stěnování, 
stěnování z pole a dobývání zátinkou. 

Nadměrné kusy rubaniny se rozpojují převážně impaktorem, trhací práce malého 
rozsahu se používají jen omezeně. 

Rovněž se počítá s možností dobývání s použitím těžkého impaktoru neseného 
příslušně těžkým rypadlem. Rozpojování tímto způsobem se uvažuje zejména při dobývání 
na okrajích lomu, při dobývání nízkých lávek, při dokončovacích pracích, vytváření 
závěrečných stěn lomu a v jiných případech, kde není vhodné použít k rozpojování trhací 
práci. 

Dobývání skrývky se provádí převážně bez použití trhacích prací s rozpojováním 
rypadlem nebo kolovým nakladačem. Může být rovněž použito těžkého dozeru 
s rozpojovacím břitem nebo rypadla s rozpojovacím zubem.  

Pomocné práce provádí buldozer zejména při hrnutí ornice a dočišťování podloží. 
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Dobývací metoda je uvedena v technologickém postupu dobývání a jeho doplňcích, 
rozpojování je uvedeno v technickém projektu trhacích prací velkého rozsahu 
a technologickém postupu trhacích prací malého rozsahu. 

Základní technologické postupy byly zpracovány pro předchozí POPD a jsou průběžně 
doplňovány podle potřeby. 

Dobývací metoda je vyzkoušena v praxi, osvědčila se a je považována za optimální. 
Zavádění nové dobývací metody se nepředpokládá. 

Sklon těžebních stěn je dlouhodobě ustálen okolo 75°. Obvyklá výška etáží bude 
okolo 15 m. Pouze v horních partiích lomu Branžovy a Záloženský budou zachovány výšky 
etáží podle stávající rozfárávky. Mezi jednotlivými etážemi budou ponechávány ochranné 
bermy o šířce 3 m. 

 Obecní + Záloženský lom Cífkův lom 
 počva m n.m. výška počva m n.m. výška 
1. etáž 425  430 (skrývková)  
2. etáž  (plató) 413 12 420 10 
3. etáž 401 12 405 15 
4. etáž 390 11 390 15 
5. etáž 375 15 375 15 
6. etáž 360 15 360 15 
7. etáž 345 15   

 

Nasazení nakládacích prostředků je řízeno obecně tak, aby nepracovaly pod místem 
rozvalu, který je vyšší než 1,4 násobek výškového dosahu nakládacího prostředku. 

V případě nutnosti práce pod větší výškou se postupuje podle příslušných kapitol 
technologického postupu dobývání. 

Doprava rubaniny se bude provádět nákladními automobily, které budou zajíždět až 
do lomu k nakládacímu prostředku. Mohou to být vozidla organizace nebo vozidla cizí - 
smluvních přepravců. 

V případě potřeby a vyhovující kvality může být část výklizu zpracována v areálu 
lomu mobilní drtírnou na drcené kamenivo. Rovněž v takovém případě mohou zajíždět 
vozidla cizích přepravců až do lomu k drtírně. 

Doprava výklizů a skrývky v areálu lomu a na výsypku se bude provádět terénními 
nákladními auty. 

Součástí technologie dobývání je i gravitační separace, pro kterou je vypracován 
zvláštní technologický postup.  

Výkliz a skrývka budou ukládány zpočátku na vnější výsypku, po vydobytí příslušné 
části zásob na vnitřní výsypku. 

Výkliz bude prováděn stejnou technologií, jako těžba suroviny s tím, že rubanina bude 
dopravována auty technologické dopravy. 

Vzhledem k předpokládané malé mocnosti skrývky se výška skrývkové etáže 
předpokládá do 3 m. Pokud by místně byla mocnost skrývky vyšší, bude těžena v příslušně 
větším počtu etáží. 
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3. Důlní stavby 

a) Sociální zařízení 

Zůstane zachováno stávající řešení. Ve zděné budově je umístěna šatna, jídelna 
a zámečnická dílna. V areálu lomu Branžovy jsou dvě ocelové haly, kde je garážována 
těžební a obslužná technika a je skladován elektromateriál. Sociální zařízení je vybaveno 
kotelnou na LTO, která bude zrušena a nahrazena vytápěním elektro. K vypouštění 
splaškových vod je používána nepropustná jímka na vyvážení. 

 
b) Výsypkové hospodářství 

Výsypky jsou určeny k ukládání skrývky a výklizového materiálu z lomu. Z počátku 
bude provozována vnější výsypka, po vytěžení SV uzávěru lomu až na konečnou hloubku 
bude založena vnitřní výsypka. 

Vnitřní výsypka bude sloužit rovněž ke gravitační separaci více zahliněných částí 
ložiska, nikoliv jen skrývky. Zahlinění se nachází zejména na 1., 2., a 3. etáži. Situováním 
gravitační separace na vnitřní výsypku se ušetří v technologickém procesu jedno nakládání, 
tím se zlevní tento proces a gravitační separací se může přepracovat větší množství rubaniny. 
To přispěje k zvýšení výtěžnosti a tím k vyššímu využití ložiska. 

Surovina z 1., 2., a 3. etáže se bude navážet a sypat z úrovně 413 m n.m., případně 
v pozdějších fázích těžby při postupu do Záloženského lomu a převedení dopravy na sjezdy 
v podloží bude zřízena výsypná berma na nižší výškové úrovni. Tím se dosáhne kratšího 
dopravního spojení mezi spodními etážemi a gravitační separací uvnitř lomu a nebude nutné 
vyvážet rubaninu až na úroveň 413 m n.m. a kolem celého lomu. 

Vnější výsypka 

Je situována v SZ předpolí ložiska před morfologicky vystupujícím hřbetem kotýských 
vápenců. Zaujímá prostor 4,41 ha. Je koncipována tak, aby z pohledu od obce Loděnice 
výhledově částečně nahradila v budoucnu odtěžený hřbet a zastínila pohled na lom ze směru 
od dálnice. Její SZ svah je jednak rekultivován, jednak sanován spontánní sukcesí, takže svah 
je v převážné míře zapojen do okolní vegetace. 

Nová část vnější výsypky plánovaná v rámci posuzovaného POPD počítá se 
zasypáním části úžlabiny mezi svahem kotýských vápenců a stávající výsypkou. Výška se 
nezmění, zůstane na 429,5 m n.m., tedy cca 14,5 m nad úrovní plató. Nová část výsypky bude 
mít plochu 2,08 ha, z čehož částí 0,68 ha leží na svahu staré části výsypky a rozšíření na boku 
kotýských vápenců činí 1,43 ha. 

Generelní svahový úhel pro stávající vnější výsypku byl stanoven v předchozím POPD 
výpočtem podle Verdeyna na 36º při 1,5 násobné bezpečnosti. 

Nová část vnější výsypky bude představována zasypáním úžlabiny mezi svahem 
původní vnější výsypky a svahem kotýských vápenců. 

Volné konce nové části vnější výsypky mají stanovený generální svahový úhel na 1 : 
2, tedy na 26,5º aby byla zajištěna stabilita jak nově sypané části, tak nenarušeny svahy staré 
části výsypky. Vzhledem k tomu, že sypný úhel navážených hmot se pohybuje okolo 43º, 
bude výsypka sypaná po lávkách o výšce cca 5 m a mezi nimi ponechávány bermy 
o vypočtené šířce 2,8 m. Tím bude zajištěn navržený generelní svahový úhel. 
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Vnitřní výsypka 

Bude situována v postupně odtěžované SV části lomu Branžovy. Bude vytvářena 
po etapách v závislosti na tom, jak bude postupovat odtěžování rubaniny až na konečnou 
hloubku lomu. Výškově se bude nacházet mezi konečnou počvou lomu 345 m n.m. a úrovní 
plató 413 m n.m., tedy s celkovou výškou 68 m.  

Její založení se plánuje v okamžiku, kdy porubní fronta na 7. etáži postoupí 30 m 
na JZ od konečné demarkace stěny na této etáži. Ze tří stran bude omezena konečnými 
lomovými stěnami, postupovat bude směrem na JZ. V této 1. etapě bude mít kapacitu 184 tis. 
m3. Navážet se bude od SV z úrovně plató 415 m n.m. Hlavní přísun materiálu bude právě 
po základní jihovýchodní okružní cestě ležící na stejné výšce. Připouští se sypat určité 
množství i z přístupu z komunikace na 390 m n.m. 

Na výsypce bude rovněž zřízena gravitační separace s odběrem vytříděné suroviny 
na počvě 7. etáže. 

Rozšíření kapacity vnitřní výsypku bude možné až ve 3. etapě dobývání. Budou 
zřízeny nové sjezdy na 6. a 7. etáž a porubní fronta na 7. etáží se bude posouvat směrem k JZ.  

Za jejím postupem bude zahájeno pokračování sypání výsypky. Ta bude na JV 
omezena vytěženou lomovou stěnou, na SV svahem výsypky z 1. etapy, ale na SZ nemůže být 
sypána až k lomové stěně, protože po ní vede hlavní sjezd z plató na páteřní podložní 
komunikaci na 390 m n. m. Výsypka bude vedena tak, aby nedošlo k zasypávání sjezdu. Pata 
výsypky bude klesat současně s klesáním sjezdu. V konečné fázi sypání výsypky bude sjezd 
obklopen z jedné stany lomovou stěnou a z druhé stany svahem vnitřní výsypky, tedy povede 
jakýmsi umělým koridorem.  

V této etapě bude kapacity výsypky 787 tis. m3, tedy přírůstek činí 603 tis. m3. 

Sypat se může z úrovně plató 415 m n. m. ale i z úrovně 390 m n. m., protože bude 
jednak k dispozici cca 300 m cesty na 4. etáži v půdorysné ploše výsypky, jednak bude větší 
přísun materiálu na ukládání z nižších horizontů.  

Počítá se rovněž s gravitační separací. 

Rozšíření až na konečnou kapacitu bude provedeno až v 5. etapě dobývání. Bude 
analogické jako ve 3. etapě, jen posunuté na JZ až ke konci Záloženského lomu. Jinak bude 
řešen pouze SZ bok výsypky. Zatímco ve 3. etapě se mezi výsypkou a podložním bokem 
lomu nacházel hlavní sjezd, zde bude jeho pokračování v podobě hlavní páteřní komunikace. 

Výsypka vyplní prostor se od počvy 7. etáže - 345 m n. m. až po 4. etáž v celém 
profilu, dále do výšky však bude vytvářena jen v centrální a JV části. V SZ části zůstane opět 
koridor pro zachování komunikace. Na boku komunikace směrem do výsypky bude 
ponechána na úrovni 390 m n. m. plošina - lavice - o šířce 15 m. Tato hrana pak bude 
představovat patu výsypky, k níž bude materiál sypán z plató pod přirozeným sypným úhlem. 
Plošina - lavice bude tvořit ochranu proti případnému sesuvu části svahu výsypky. 

Po započtení odstupu sypného úhlu a lavice vychází generelní svahový úhel 32º, což 
zajišťuje dostatečnou bezpečnost, navíc z uvedené lavice se dá případný sesuv snadno naložit 
a převézt jinam. Plošina je také výhodná v případě, že by někdy ve velmi vzdálené 
budoucnosti došlo k těžbě zemědělských vápenců, pak zmenší množství převáženého výklizu. 

V této etapě bude kapacita výsypky 3 084 tis. m3, tedy přírůstek oproti 3. etapě činí 
2 297 tis. m3. 
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Sypat se může z úrovně plató 415 m n. m. ale i z úrovně 390 m n. m., protože bude 
jednak k dispozici cca 300 m cesty na 4. etáži v půdorysné ploše výsypky, jednak bude větší 
přísun materiálu na ukládání z nižších horizontů. Počítá se rovněž s gravitační separací. 

 

Generelní svahy. 

Výsypka bude situována v SV části lomu Branžovy. Bude zasypávat vytěženou část 
lomu, takže v 1. etapě bude ze tří stran omezena starými lomovými stěnami. Volný svah, 
směřující rovněž do vnitřní části lomu bude mít generelní svahový úhel rovný sypnému úhlu 
naváženého materiálu, tedy okolo 43º. Nepočítá se s vytvářením lávek či berem ke snížení 
svahového úhlu, protože případný sesuv nemůže nic ohrozit. 

Ve 3. etapě dobývání se výsypka bude posunovat směrem k JZ a její SZ bok bude 
ohraničen sjezdem na hlavní páteřní komunikaci na úrovni 4. etáže. Tam bude sypána pod 
přirozeným sypným úhlem, ale před bokem sjezdu bude ponechána lavice, takže generelní 
svahový úhel bude 32º tak, aby nedošlo k její zasypání, resp. ohrožení balvany sypanými na 
výsypku. 

V 5. etapě dobývání bude výsypka pokračovat směrem na JZ, přičemž se úplně zasype 
prostor pod úrovní 390 m n. m a SZ bok výsypky bude opět pod přirozeným sypným úhlem, 
ale bude ponechána lavice o šířce 15 m, takže generelní svahový úhel bude 32º, aby nedošlo 
k ohrožení hlavní páteřní komunikace materiálem výsypky. 
 
Plochy výsypek (horizontální průmět) (ha) 

  plocha překryv rozšíření celkem 
současná 4,41   4,41 
nová část 2,08 0,68 1,43 1,43 

vnější 
výsypka 

celkem    5,84 
3. etapa 0,88   0,88 
4. etapa   1,44 2,32 

vnitřní 
výsypka 

5. etapa   4,52 6,84 
celkem výsypky 12,68 

 
Přehled kapacit výsypek (tis. m3) 

  zasypaná volná celková 
současná 576 58 634 
nová část 0 129 129 

Vnější výsypka 

celkem 576 187 763 
3. etapa  184 184 
4. etapa  603 787 

Vnitřní výsypka 

5. etapa  2 297 3 084 
celkem 3 271 3 847 

 

c) Komunikace 

Komunikační systém částečně naváže na stávající a bude mít dvě hlavní dopravní 
cesty:  

 a) Základní jihovýchodní okružní cesta 
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b) Hlavní páteřní - podložní - komunikace 
 
ad a) Základní jihovýchodní okružní cesta bude obsluhovat horní partie lomů od povrchu (cca 

430 m n. m.) až po úroveň cca 3. etáže tj. 401 m n. m., resp. do úrovně 2. těžební etáže 
(420 m n. m.) v Cífkově lomu. Niveletu bude mít přibližně horizontální, na úrovní 
plató (413 m n. m.). Povede od vstupu do lomu okruhem podél celého nadložního 
okraje lomů až do Cífkova lomu. Z ní budou zahlubovány sjezdy nebo raženy 
dovrchní výjezdy na jednotlivé etáže. Stávající část v délce cca 400 m je 
vyasfaltována, dalších 200 m je vedena po skalním podkladu. Nová část povede 
částečně v zářezu až na konec Záloženského lomu, dále po povrchu terénu či 
částečném náspu přes tektonickou poruchu až ke skrývkové etáži a nejvyšší těžební 
etáži, označenou (pro zachování číslování z lomu Branžovy) jako 2. etáž. Její celková 
délka bude cca 1 120 m. Bude se po ní dopravovat prakticky všechna skrývka, 
převážná část výklizů a významné množství odbytové produkce. Z ní se bude 
v prostoru SV uzávěru sypat vnitřní výsypka. Vzhledem k jejímu zatížení se 
předpokládá, že bude postupně vybavena bezprašným povrchem.  

ad b) Hlavní páteřní - podložní - komunikace bude přenášet dopravu ze všech hlubších částí 
lomů, tedy od 390 m n. m. do 345 m n.m. Povede přibližně horizontálně na úrovni 390 
m n. m. a na této úrovni propojí všechny těžené lomy. Zahájena bude z úrovně plató 
(413 m n. m.) hlavním sjezdem na boku podložních kotýských vápenců. Bude 
překonávat výškový rozdíl 23 m. Současný úklon je 13 %, avšak bude snížen 
prodloužením horizontální vzdálenosti na 10 %, aby se zmenšilo namáhání aut 
vyvážejících rubaninu a zajistila větší dopravní spolehlivost. Protože hlavním sjezdem 
půjde většina produkce, počítá se s vybudováním zpevněného bezprašného povrchu. 
V současné době je za sjezdem délka hlavní páteřní komunikace 100 m. S postupem 
porubní fronty na 4. etáži bude prodlužována až na konec Záloženského lomu a z ní 
budou zahlubovány sjezdy na 5. etáž. Dále povede zářezem ve stejné výškové úrovni 
přes tektonickou poruchu do Cífkova lomu, přičemž se z ní budou razit dovrchní 
odbočky i úpadní sjezdy. Její celková délka bude cca 950 m. S postupem prodlužování 
bude i zde zřizován bezprašný povrch.  

Nově zřizované části těchto hlavních komunikací budou mít šířku cca 7 m 
a na odvráceném kraji budou ponechávány ochranné bermy o šířce 3 m. Jejich životnost je 
po celou dobu exploatace ložiska. 

Ostatní komunikace ať již horizontální nebo úklonné budou mít šířku cca 5 m a bermu 
na odvrácené straně 2 m. Protože jejich užívání bude časově omezené, budou překládány 
podle postupu těžebních front, nepočítá se s bezprašným povrchem. 

Sjezdy na ostatních komunikacích budou mít úklon 13 %, pouze pomocné propojení 
základní jihovýchodní okružní cesty a hlavní páteřní komunikace na 390 m n.m. bude mít 
úklon vyšší. 

Naopak poslední sjezd v Záloženském lomu na počvu bude mít úklon 10 %, protože 
po něm povede přístup na dno lomu navždycky. 

Přechodné komunikace (např. pro vrtací soupravu, nabíjení trhacích prací a p.) mohou 
mít i vyšší sklony a menší šířky než stabilní. 

 
d) Mobilní drtírna 

V areálu lomu se počítá s možností periodického umístění mobilní drtírny, která bude 
určena pro zpracování výklizu, pokud bude tato surovina kvalitativně vyhovovat normám 
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pro drcené kamenivo. Uvedeným opatřením dojde k vyšší výtěžnosti ložiska při současném 
snížení nároků na ukládání výklizů. 

Předpokládá se, že celkově bude předrceno cca 900 kt kameniva. V průměru se roční 
produkce se uvažuje 20 kt, maximálně 35 kt/r. Hodinový výkon mobilní drtírny se očekává 
90 t/h. 

Předpokládá se její periodický provoz s tím, že by byla instalována, když by se v lomu 
vyskytly větší polohy výklizu, které by bylo ekonomické zpracovat na drcené kamenivo. 
Z tohoto důvodu se očekává, že by byla najímána od cizí organizace. 

Mobilní drtírna může být umístěna v prostoru vnitřní výsypky nebo na plató nebo 
bude přemisťována podle potřeby k těžebním stěnám. Vzhledem k mobilnímu uspořádání se 
počítá s využíváním i na jiných lokalitách společnosti. 

Drcené kamenivo by se vyrábělo v mobilní drtící soupravě, vybavené odrazovým nebo 
jiným drtičem a následně třídilo v opět mobilní třídící jednotce. Nakládání se uvažuje 
kolovým nakladačem třídy KN 250 (lopata 2,5 m3) přímo do násypky třídící jednotky. 
Produkovalo by se kamenivo ve 3 frakcích, které by měly největší odbyt (předpoklad 0 - 4, 4 - 
8 a 8 - 22 mm). Uvedené frakce by se vynášecími pásy sypaly na volné skládky o kapacitě cca 
3 x 110 t. Z nich by se nakládaly čelním nakladačem do aut (souprav), které by zajišťovaly 
odvoz ke spotřebitelům. Zahlinění bude vytříděno na roštu násypky před vstupem do drtiče. 
Podsítné půjde vynášecím pasem na odval, ze kterého bude periodicky nakládán čelním 
nakladačem a auty odvážen na vnitřní výsypku. 

Plocha potřebná pro rozvinutí mobilních jednotek je cca 400 m2, přibližně tvaru 
obdélníka 40 x 10 m. K tomu se přičítá 450 m2 plochy pro manipulaci při nakládání a otáčení 
aut, tedy cca 850 m2. 

Předpokládá se se zajížděním aut cizích přepravců přímo do lomu až na etáž. Tomu 
bude přizpůsoben dopravní řád v lomu. Počítá se se zvýšeným čištěním komunikací z lomu, 
zejména při zhoršených klimatických poměrech. 

 

Sklad výbušnin v areálu lomu není a ani se s jeho zřízením neuvažuje. Trhací práce 
malého rozsahu jsou prováděny výbušninami dováženými dodavatelskou organizací, pokud 
jsou vůbec prováděny. Výbušniny pro trhací práce velkého rozsahu jsou zajišťovány 
dodavatelskou organizací přímo k odstřelu. 

 

4. Mechanizace, elektrizace a doprava 

Lom je v současné době vybaven následující mechanizací: 

Buldozer:  v současné době je lom vybaven buldozerem T 110 - 1 ks 
 
Nakladače:  v lomu pracují nakladače Komatsu WA 470, které zajišťují 

těžbu - 2 ks, obsah lopaty 3,5 m3, 
 
Vrtací souprava:  HBM 60 pokrývá potřebu vrtacích prací pro primární 

rozpojování - 1 ks  

Případný schodek v potřebě vrtacích prací je zajišťován základním závodem Radotín. 
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Pojízdný kompresor:  DK 660 slouží jako zdroj stlačeného vzduchu ručních vrtacích 
kladiv k vrtání vývrtů pro druhotné rozpojování - 1 ks  

Odvoz vytěženého materiálu zajišťují nákladní vozy především zn. Tatra. 
Pro obslužné práce je lom vybaven 1 ks Š-LIAZ, sypač a 1 ks kolový traktor Zetor s vlekem. 

Předpokládá se, že v průběhu platnosti POPD budou uvedená strojní zařízení 
obměňována a nahrazována modernějšími. Většina prací v lomu bude zajišťována 
dodavatelskými firmami. Z důvodů racionalizace budou stroje nasazovány jen periodicky, 
v případě potřeby provedení určitých činností a pak zase odvezeny.  

Z hlediska časového využití se předpokládá trvalý provoz 1 ks nakladače a ekvivalent 
1 ks nákladního auta, vrtací technika 20 %, ostatní 5 %. Počítá se s těmito kategoriemi strojů 
a zařízení: 

Vrtací práce:  samohybná jednolafetová vrtací souprava schopná vrtat 
záhlavní i patní vrty na pásovém podvozku se zabudovaným 
kompresorem s pohonem vznětovým motorem, vrtající 
s ponorným kladivem pro vrty o průměru 90 - 110 mm a délky 
do 27 m, karuselovým podavačem tyčí a s dvoustupňovým 
odprašováním, nebo analogická souprava ale s vnějším 
hydraulickým kladivem - 1 ks 

 

Rozpojování: kolový nosič s impaktorem hmotnostní třídy 12 t 
 

Nakládání:  kolové nakladače hmotnostní třídy cca 20 - 25 t s lopatou cca 
3,5 m3, se vznětovým motorem cca 200 kW - 2 ks  

 

Doprava:  terénní nákladní auta nosnosti cca 12 - 15 t pro provoz v lomu, - 
1 ks 

 pro dopravu produkce soupravy a návěsy 2 - 5 ks o celkové 
nosnosti 22 - 30 t 

 

Pomocné práce  dozer o hmotnostní třídě cca 10 t, vznětový motor cca 120 kW 
 kropicí vůz 
 posypový vůz 
 malý nakladač o obsahu lopaty cca 0,5 m3 pro pomocné práce, 

úklid a p. 
 

Skrývka  rypadlo hmotnostní třídy 25 - 40 t s vznětovým motorem 140 - 
180 kW 

 

Rozpojovací koule pro rozpojování nadměrných kusů rubaniny, hmotnosti 4 - 5 t pro 
užití na rypadle či nakladači 

 

V případě potřeby úpravy 
mobilní drtící a třídící linka umístěná v areálu lomu podle 
potřeby s příslušnými dopravními pásy, zabezpečením provozu 
(mlžení či skrápění) a příslušnou nakládací technikou, pokud jí 
nebudou provádět nakladače z technologie lomu 

 

 Trvale bude v lomu přítomen (a garážován) 1 ks nakladače, periodicky 1 terénní auto 
při provádění výklizů a skrývek. Ostatní stroje, převážně dodavatelských organizací, budou 
do lomu přiváženy podle potřeby na provedení konkrétní práce a pak opět odvezeny. 
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Důlní doprava 

Doprava skrývky a výklizů v prostoru lomu a na výsypky bude prováděna terénními 
nákladními auty kategorie nosnosti 12 - 15 t. 

Doprava odbytové produkce bude prováděna silničními automobilovými soupravami 
a návěsy o celkové nosnosti 22 - 30 t, případně sólo vozy. Odbytovým produktem bude 
nedrcená rubanina, která se bude drtit až v drtírně v závodu Radotín. Proto budou tato vozidla 
zajíždět až do prostoru lomu k těžebním stěnám na jednotlivých etáží k nakladačům. Tato 
doprava bude provozována převážně smluvními přepravci, jejich řidiči budou seznámeni 
s dopravním řádem v lomu a příslušně proškoleni. Nakládání bude prováděno nakladačem 
vybavením vážícím zařízením, aby nedocházelo k přetěžování vozidel při provozu 
po veřejných komunikacích. 

Pokud bude přepracováván výkliz mobilní drtírnou na drcené kamenivo, bude proces 
dopravy analogický jako u odbytové produkce s tím, že soupravy a návěsy budou zajíždět 
do prostoru lomu nikoliv ke stěnám, nýbrž k mobilní drtírně, kde budou nakládány. 

Doprava v lomu bude převážně dovrchní, s výškovým rozdílem 0 až 68 m. Dopravní 
vzdálenost v lomu se uvažuje 400 - 1 100 m, v průměru přibližně 800 m. 

Servis, údržba, opravy či doplňování paliva vozidel smluvních přepravců nebude 
v lomu prováděn, bude zajišťovaný na jejich domovských základnách. 

 
 Elektrizace 

Protože lom pracuje pouze v jedné (ranní) směně a těžební a obslužné mechanismy 
mají neelektrický pohon, není v lomu elektrický proud zaveden. 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví  

Pro lom Branžovy jsou zpracovány komplexní technologické postupy pro těžební 
práce ve smyslu zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě a vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. Provozní dokumentace je průběžně 
aktualizována. Dodržování zákonných opatření kontrolují technici lomů, vedoucí lomů 
a závodní lomu. 

 Zajištění proti vstupu nepovolaných osob do lomu je provedeno ohrazením, částečně 
oplocením, dále ochranným valem ze skrývky či hornin a přírodními překážkami. Vstup 
do lomu je opatřen závorou, která je v mimopracovní době uzamykána. Na exponovaných 
místech jsou tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob. 

Strojník nakladače je vybaven služebním mobilním telefonem. 

Bezpečnostní okruh trhacích prací je zavírán hlídkami, které uzavírají vstup 
do ohroženého území. Technický vedoucí odstřelu (TVO) a hlídky jsou vybaveny přenosnými 
vysílačkami, píšťalkami, průkazem s červeným praporkem. 

Základní opatření proti nebezpečí: 
a) výbuchu plynů a par 
b) samovznícení požárů v podzemí 
c) průvalů vod a bahnin 
d) průtrží hornin, uhlí a plynů 
e) důlních otřesů 
f) ionizujícího záření 
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g) jiných nebezpečných jevů 
se neprovádějí. Výše uvedená nebezpečí pro předmětný lom nepřichází v úvahu. 

Dalším nebezpečím, které připadá v úvahu jsou sesuvy v lomech, na odvalech 
a výsypkách. Sesuvy v lomu se nepředpokládají.  

Vnější výsypka je ve staré části stabilizovaná a její sesuv se nepředpokládá. Nová část 
vnější výsypky bude mít volné svahy zajištěné proti sesuvům tím, že bude sypána po lávkách 
s bermami šířky cca 2,8 m, čímž se dosáhne velmi mírného svahu 1 : 2, který je bezpečný. 

Vnitřní výsypka bude ve vytěžené části lomu, takže se převážně opírá o stěny masivu, 
tudíž na ní k sesuvu v tomto směru dojít nemůže. Ve směru k hlavní páteřní komunikaci 
na 390 m n.m. bude jako zajištění proti sesuvu ponechána berma 15 m. 

Ve směru na JZ je ponechán svah pod přirozeným sypným úhlem ale žádné opatření 
proti sesuvu se nestanovují, protože v případě sesuvu se svah pouze posune dále do vytěžené 
části lomu, kde nemůže nic a nikoho ohrozit. Proto by taková hypotetická skutečnost nebyla 
považována za mimořádnou událost a nestanovují se žádná opatření. 

 

6. Systém větrání a opatření proti prašnosti  

Lomy jsou sice jámové, avšak o budoucí hloubce jen cca 68 m (lom Branžovy), resp. 
70 m (Cífkův lom), takže je nelze považovat za hluboké, větrané budou přirozeným 
prouděním vzduchu, žádné technické opatření se nestanovují. 

Opatření proti prašnosti.  

− Prašnost při vrtání clonových odstřelů je minimalizována užíváním vrtacích 
souprav s odsáváním vrtné drti a dvojitým systémem odlučování. 

− Ruční vrtání pro malé trhací práce, jehož prašnost se přijatelnými 
technickými prostředky odstranit nedá, se přestalo užívat v r. 2004 
a nahradilo prací impaktoru. S jeho obnovou se nepočítá. 

− Prašnost při dopravě bude vzhledem k malé kapacitě a tedy malému pohybu 
vozidel nízká a navíc výhledově bude dále snížena vybudováním některých 
částí bezprašných vozovek. 

− Vzhledem k tomu, že půjde o uzavřené jámové lomy, ze kterých se prašnost 
do okolí šíří jen minimálně, a nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 650 
m, se speciální opatření proti prašnosti nenavrhují. 

− Zkrápění prašných ploch v případě nepříznivých klimatických podmínek. 

Surovina se neupravuje, prašnost tím nevzniká. 

 

7. Odvodňování 

a) Jímání a odvádění důlních vod 

V prostoru lomu se důlní vody nevyskytují. Hladina spodních vod je hluboko 
pod počvou lomu. Při vrtání nebyla naražena. Srážková voda v lomu se vsakuje.  
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Prostor ložiska leží na elevaci, která tvoří rozvodí Studeného potoka a Loděnice 
(Kačáku). Nejbližší povrchové vodoteče jsou jihovýchodně od ložiska směrem k obci Lužce. 
Tímto směrem se také sklání vrstevnatost. Průměrné roční srážky v této oblasti se pohybují 
těsně kolem 500 mm. Lom nemá vodní zdroj. Nepředpokládá se, že se tato situace změní. 

 Protože se v lomu důlní vody nevyskytují, nejsou jímány ani odváděny. 
 

b) Nakládání s důlními vodami 

Důlní vody nejsou využívány, protože se nevyskytují. Podmínky vypouštění důlních 
vod do povrchových nebyly a nebudou řešeny. 

 

8. Úprava a zušlechťování 

V lomu Branžovy se nebude provádět úprava a zušlechťování těžené vápencové 
suroviny ve smyslu provozovny úpravny se zabudovaným strojním a elektrickým zařízením. 

Těžební práce jsou soustředěny vždy do více těžebních míst, kde je rozpojená surovina 
nakládána kolovými nakladači. Produkuje se převážně lomový kámen. Nákladní vozidla jsou 
používána k odvozu vytěžené suroviny na volnou mezideponii vápencové korekce v závodě 
Radotín. V Radotíně teprve probíhá úprava drcením v drtírně lomu Hvížďalka, což není 
proces, který by byl předmětem tohoto POPD. 

Omezený objem rubaniny bude v lomu Branžovy přepracován gravitační separací, 
případně výkliz upravován pro příležitostnou výrobu drceného kameniva na mobilní drtírně 
s přímým odběrem z místa úpravy. 

 

9. Sanace a rekultivace 

Dokumenty k sanaci a rekultivaci DP Loděnice jsou ze 70 let minulého století. 
Podle tehdejších priorit preferovaly rekultivaci na produkční pozemky. Současné pohledy 
spíše preferují rozšíření a dlouhodobé zachování krajinné různorodosti. Z tohoto názoru 
vychází navrhované řešení sanace a rekultivace prostorů lomů v DP Loděnice. 

Lomy jsou z větší části obklopeny původním porostem, resp. porostem vzniklým 
po původní těžbě starým vyšší desítky let. Proto se počítá s rekultivací s řízenou sukcesí. 
Vnější strana vnější výsypky bude rekultivována výsadbou. Vnitřní výsypka bude postupně 
v ploše lesotechnicky rekultivována, u svahů výsypky se počítá s řízenou sukcesí.  

Nepředpokládá se, že by vytěžené prostory byly zavezeny a rekultivovány 
na produkční plochy zemědělské. 

Stav lomu po vytěžení. 

Zůstane zachován vstup do bývalého Obecního lomu zářezem od silnice Loděnice - 
Lužce přes kotýské souvrství v SZ části lomu na úrovni 413 m n. m. Zůstane zachována 
základní jihovýchodní okružní cesta kolem lomů včetně zářezu až na svrchní skrývkovou etáž 
Cífkova lomu. SV uzávěr lomu a JV bok lomu Branžovy bude zasypán skrývkou až na úroveň 
povrchu, tedy 413 m n.m. Dále bude JV bok až do ukončení Záloženského lomu tvořen 
stěnou po odstřelech, přerušovanou horizontálními bermami po jednotlivých etážích 
od povrchu až na úroveň 345 resp. 360 m n.m. 
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 Na SZ boku zůstane v lomu Branžovy sjezd na hlavní páteřní - podložní - komunikaci 
na 390 m n.m. Nad komunikací zůstane relativně hladký povrch kotýských vápenců pod jeho 
přirozeným sklonem. Z opačné stany sjezdu bude svah vnitřní výsypky, od místa 
horizontálního napřímení komunikace bude zasypaná spodní část lomu až k úrovni 
komunikace na 390 m n.m. bude ponechána 15 m lavice a od ní se bude zdvíhat svah vnitřní 
výsypky až na úroveň povrchu. Svahy vnitřní výsypky nebudou mít horizontální bermy. 

Materiál svahů vnitřní výsypky bude, po ukončení gravitační separace, hlinito - 
kamenitý, s drobnou frakcí kameniva, cca pod 300 mm. V případě potřeby (dřívější 
požadavek CHKO) může být svah v konečné fázi překryt i hrubým kamenivem rubaninou po 
odstřelu větší kusovitosti. Plato vnitřní výsypky bude lesotechnicky rekultivováno. 

Hlavní páteřní komunikace bude zachována i dále, až na konec Záloženského lomu, 
zůstane zahloubený koridor přes tektonickou poruchu, průchod vstupem do Cífkova lomu 
a zůstane jako trvalý přístup do Cífkova lomu na etáž 390 m n.m. Svahy nad ní budou 
při změnách směru 75°, při směru po podloží budou ponechány v úklonu kotýských vrstev. 

Cífkův lom bude vytěžen na počvu ve výši 360 m n.m. a zůstanou zachovány sjezdy 
na 5. a 6. etáž. Podložní svah bude v úklonu kotýských vrstev s ponechanými horizontálními 
bermami po 15 m, ostatní stěny budou pod úkonem 75° opět s ponechanými horizontálními 
bermami šířky 3 m. 

V Záloženském lomu bude ponechán sjezd z hlavní páteřní komunikace na 5. etáž 
a v jeho JZ uzávěru zůstanou zachovány sjezdy na 6. a na 7. etáž, tedy až na počvu 345 m 
n.m. Stěny nad nimi budou mít zachovaný úklon 75°, s horizontálními bermami. 

Tento stav lomu bude zachován pro řízenou sukcesi. Nepočítá se s tím, že by svahy, 
bermy nebo počvy byly překrývány hlínou natož ornicí. 

 
Technický plán a harmonogram prací 

Sanace 

Bude spočívat v překrytí vnější části nové části vnější výsypky ornicí pro biologickou 
rekultivaci. Časově bude provedena po zahájení provozu vnitřní výsypky, tedy ve 3. etapě. 

Dále se počítá s překrytím prostoru pod zlikvidovanou drtírnou a silnicí Loděnice - 
Lužce ornicí pro biologickou rekultivaci (tato plocha se nachází mimo DP). Jedná se o plochu 
5 627 m2. Časově bude zahájena po likvidaci zbytků po staré drtírně, tedy ve 4. etapě.  

Vnitřní výsypka bude postupně v ploše lesotechnicky rekultivována, u svahů výsypky 
se počítá s řízenou sukcesí.  

Ostatní plochy budou upraveny přímo v procesu těžby do definitivního stavu a tedy 
sanace není nutná. V rámci sanací se počítá s obtrháváním a zabezpečováním jejich svahů 
v periodách 3 – 5 let.  

V rámci sanace bude na novou část vnější výsypky přechodně deponována ornice 
v množství 3,4 tis. m3 RS (rostlý stav), resp. 5,4 tis. m3 NS (nakypřený stav), z čehož později 
bude 1,7 tis. m3 RS převezeno a rozhrnuto na plochu pod zlikvidovanou starou drtírnou, 
zbytek bude rozhrnut na původním místě.  

Na plochu po starou drtírnou bude rovněž navezeno 3,0 tis. m3 RS skrývky, jako 
podklad pod ornici. Na této ploše bude tedy 0,5 m skrývky a 0,3 m ornice. Tyto operace 
budou prováděny ve 3. a 4. etapě, až bude prováděna skrývka v prostoru Záloženského 
a později Cífkově lomu. 
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Rekultivace 

Bude spočívat o osázení vnější části nové části vnější výsypky křovinami a keři. 
Stejným způsobem bude upravena plocha pod bývalou drtírnou mimo DP. V úvahu připadá 
též lesotechnická rekultivace.  

Vnitřní výsypka bude postupně v ploše lesotechnicky rekultivována, u svahů výsypky 
se počítá s řízenou sukcesí.  

V rámci rekultivace budou v pravidelných intervalech 3 - 5 let odstraňovány v celém 
prostoru nežádoucí dřeviny (např. akáty) a nálety, aby mohla úspěšně probíhat rekultivace 
přirozenou sukcesí. 

V rámci lesotechnické rekultivace se počítá s potřebnou péčí po nezbytně nutnou 
dobu. 

 
Důlní škody 

V rámci důlních škod budou zlikvidovány betonové fundamenty a další zbytky 
po bývalé drtírně, která se nacházela mimo DP, aby se mohla provést sanace tohoto prostoru. 

Dále se předpokládá z důlních škod hrazení dalších nepředvídaných nákladů vzniklých 
provozem lomu. 

 
Rekultivované plochy (ha): 

 plocha pod zlikvidovanou starou drtírnou  0,56 
  (mimo DP) 
 plocha staré části vnější výsypky   4,41  
  z toho rekultivováno    0,8 
   rozpracováno    2,7 
 plocha nové části vnější výsypky   1,43 
 celkem       5,84 
   
 vnitřní výsypka (svahy)      

3. etapa     0,88 
4. etapa     1,44 
5. etapa (odhad)   1,00 
vnitřní celkem     3,32 

vnitřní výsypka (plató)    3,52 
 celkem vnější + vnitřní    12,68 
 
z toho lesotechnická rekultivace (ha)  

plocha pod zlikvidovanou starou drtírnou  0,56 
plocha staré části vnější výsypky   3,6 
plocha nové části vnější výsypky   1,43 
plocha (plato) nové výsypky    3,52 
celkem       9,11 

Stávající objekt správní budovy, hala pro úschovu mechanizace a zbylé komunikace 
po těžbě budou v rámci likvidace lomu zbourány nebo zachovány pro jiné využití.  
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B.II. Údaje o vstupech 

Jednotlivé podkapitoly nejsou rozděleny (jak je běžně používáno) na „realizaci 
záměru“ a „provoz záměru“, neboť se jedná o pokračování stávající těžby.  

B.II.1. Zábor půdy 

Současná plocha lomu (m2) 

 v DP      164 460 
 z toho dobývaná plocha   103 034 
  areál (manip.plochy)     30 972 
  výsypka v DP     30 454 
 mimo DP:  
 část výsypky    13 610 
 areál (manip.plochy)   11 867 
 celkem      189 937 

Rozšíření plochy lomu 

 v DP      + 64 603 
 z toho dobývaná plocha   + 64 603  
  areál      0 
  výsypka v DP    +13920 
 mimo DP (část výsypky)    0 
 celkem      + 78 523 
 

Budoucí plocha lomu 

 v DP      243 363 
 z toho dobývaná plocha   167 637 
  areál      30 972 
  výsypka v DP     44 754 
 mimo DP 
  část výsypky      13 610 

areál (manip.plochy)    11 867 
 celkem      268 840 

Pozemky se nacházejí jak v dobývacím prostoru tak mimo něj. 

Pozemky v DP 

Seznam pozemků v DP Loděnice západně silnice Loděnice - Lužce (vše v k.ú Loděnice):  

číslo pozemku vlastnické 
právo 

výměra 
m2 

využití pozemku/ochrana 
(dle stávajícího stavu) 

druh pozemku 
(stávající stav) 

1173 ČC 2 016 manipulační plocha/- ostatní plocha 
1178/7 ČC 19 462 manipulační plocha/- ostatní plocha 
1180 ČC 173 -/- zastav. plocha 
1181/1 ČC 5 241 manipulační plocha/- ostatní plocha 
1181/2 ČC 43 305 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1181/3 ČC 11 815 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1181/4 ČC 41 111 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1181/5 ČC 877 -/- zastav. plocha 
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číslo pozemku vlastnické 
právo 

výměra 
m2 

využití pozemku/ochrana 
(dle stávajícího stavu) 

druh pozemku 
(stávající stav) 

1181/6 ČR/Lesy ČR 6 801 -/PUPFL lesní pozemek 
1181/10 ČR/Lesy ČR 6 445 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1181/11 ČC 3 663 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1181/12 ČR/Lesy ČR 907 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1181/13 ČC 22 179 -/PUPFL lesní pozemek 
1181/14 ČC 1 096 -/PUPFL lesní pozemek 
1182/2 ČC 99 -/- zastav. plocha 
1182/3 ČC 48 514 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1183 ČC 2 179 ostatní komunikace ostatní plocha 
1184 ČC 29 147 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1185 ČC 6 485 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1186/1 ČC 14 074 -/ZPF orná půda 
1187 ČR/Lesy ČR 545 jiná plocha ostatní plocha 
1188 ČC 8 423 dobývací prostor/- ostatní plocha 
1189 ČR/Lesy ČR 1 189 -/PUPFL lesní pozemek 
1195 ČC 2 704 -/ZPF TTP 
1196 ČC 213 jiná plocha ostatní plocha 
1197 ČC 6 970 -/ZPF TTP 
1198/1 ČC 633 ostatní komunikace ostatní plocha 
1198/2 ČR/Lesy ČR 286 ostatní komunikace ostatní plocha 
1198/3 ČC 30 ostatní komunikace ostatní plocha 
1201 ČC 4 246 manipulační plocha/- ostatní plocha 
1202 ČC 159 -/- zastav. plocha 
1211/1 ČC 27 231 -/PUPFL lesní pozemek 
1211/3 ČC 12 403 -/PUPFL lesní pozemek 
1211/4 ČR/Lesy ČR 21 094 -/PUPFL lesní pozemek 
1211/7 ČC 940 -/PUPFL lesní pozemek 
1211/10 ČC 21 957 -/PUPFL lesní pozemek 
1211/13 není na LV 543 -/PUPFL lesní pozemek 
1212 není na LV 1 342 -/ZPF TTP 
1215/1 není na LV 16 282 -/ZPF TTP 
1215/2 ČC 609 -/ZPF TTP 
1216 ČC 1 053 -/ZPF orná půda 
1217 ČC 2 725 -/ZPF TTP 
1218/2 ČC 14 317 -/PUPFL lesní pozemek 
celkem*  411 483   
vysvětlivky: ČC - Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

ČR/Lesy ČR - vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Lesy ČR, s.p. 
není na LV - není zapsána na listu vlastnictví 
PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa 
ZPF - zemědělský půdní fond 
zastav. plocha - zastavěná plocha a nádvoří 
TTP - trvalý travní porost 
*- celková výměra nesouhlasí s budoucí plochou lomu, protože těžba zasahuje jen části 

cca poloviny pozemků, některé jen několika metry - viz rozbor dále 
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výměra dle využití pozemku 

 m2 

zemědělský půdní fond* 
45 759 

pozemky určené k plnění funkcí lesa* 129 750 

dobývací prostor 199 815 
*- celková výměra nesouhlasí s budoucí plochou lomu, protože těžba zasahuje jen části cca poloviny pozemků, 

některé jen několika metry - viz rozbor dále 

 

Dotčené pozemky zemědělského půdního fondu: 

číslo pozemku výměra 
m2 

potřebný zábor 
m2 

1186/1 14 074 63 
1195 2 704 1228 
1197 6 970 610 
1212 1 342 159 
1215/1 16 282 870 
1215/2 609 455 
1216 1 053 208 
1217 2 725 36 
celkem  3 629 

Celkem se tedy bude jednat o trvalé odnětí 3 629 m2 ze zemědělského půdního fondu. 
Toto je v kompetenci obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Beroun. Jedná se 
o pozemky, které vesměs nejsou v současnosti zemědělsky využívány. 

 

Z pozemků, které jsou ve výše uvedených tabulkách uvedeny jako zemědělský půdní 
fond má evidované bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) jen pozemek 1186/1, který 
však těžbou nebude téměř dotčený. Jedná se o BPEJ 4.38.16. Popis této BPEJ: 

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu  
4 - region MT 1, mírně teplý, suchý; suma teplot nad + 10 °C 2 400 - 2 600; prům. roční 

teplota 7 - 8,5 °C; průměrný roční úhrn srážek 450 - 550 mm; pravděpodobnost 
suchých vegetačních období 30 - 40 %, vláhová jistota 0 - 4 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
38 - Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem 

k zrnitostnímu složení s lepší vododržností 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 
 svažitost expozice*) 

1 3 - 7°, mírný sklon všesměrná 
*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám  

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 
 skeletovitost hloubka *) 

6 středně skeletovitá mělká 
*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou 
skeletovitostí 

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo provedeno 
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v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 čj. 
00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1. 1. 1997. Dle tohoto metodického pokynu je BPEJ 
4.38.16 zařazena do V. třídy ochrany zemědělské půdy. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty 
zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně 
půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce 
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné.  
 

Dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa: 

číslo pozemku výměra celkové nutné 
vynětí 

vynětí v r. 1992 nutno vyjmout 

 m2 
1181/6 6 801 6 801   6 801 
1181/13 22 179 22 179   16 084 
1181/14 1 096 1 096   1 096 
1189 1 189 1 189   1 189 
1211/1 27 231 1 729 791 938 
1211/3 12 403 10 194 4569 5 625 
1211/4 21 094 5 654 11284 0 
1211/7 940 216   216 
1211/10 21 957 18 138   18 138 
1211/11 765 161   161 
1211/13 543 175   175 
1218/2 14 317 228   228 
celkem    50 651 

Celkem se tedy bude jednat o trvalé odnětí 50 651 m2 pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. Toto je v kompetenci krajského úřadu, v tomto případě KÚ Středočeského kraje. 

 

Pozemky mimo DP (jedná se o stávající stav bez nároků na další zábor) 

číslo pozemku vlastnické 
právo 

výměra 
m2 

využití pozemku/ochrana druh pozemku 

1042 ČR/Lesy ČR 3217 manipulační plocha/- ostatní plocha 
1043 není na LV 206 manipulační plocha/- ostatní plocha 
1044 není na LV 189 jiná plocha ostatní plocha 
1045 není na LV 489 manipulační plocha/- ostatní plocha 
1057 není na LV 243 jiná plocha ostatní plocha 
1163 není na LV 19475 silnice ostatní plocha 
1178/1 není na LV 194 manipulační plocha/- ostatní plocha 
1178/2 ČC 72 -/- zastav. plocha 
1178/3 ČC 48 -/- zastav. plocha 
1178/4 ČC 179 -/- zastav. plocha 
1178/5 ČC 74 -/- zastav. plocha 
1178/6 ČC 23 -/- zastav. plocha 
1178/7 ČC 19462 manipulační plocha/- ostatní plocha 
celkem  43 871   
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Rekultivace dle záměru  

  rekultivace 
celkem ha 

lesotechnická 
rekultivace ha 

plocha pod zlikvidovanou starou 
drtírnou 

 0,56 0,56 

rozpracováno 2,7 plocha staré části vnější výsypky 
bude provedeno 0,91 

3,6 

plocha nové části vnější výsypky  1,43 1,43 
svahy 3,32  vnitřní výsypka 
plato 3,52 3,52 

celkem  12,44 9,11 

Rekultivace na ZPF nebude prováděna. 

Rekapitulace: 

  ha 
ZPF 0,36 
pozemky určené k plnění funkci lesa 5,07 

zábor 

celkem 5,43 
rekultivace  celkem 12,44 

 

Ochranná pásma 

Těžba bude probíhat v ochranném pásmu lesa, které je dáno zákonem č. 289/1995 Sb. 
(lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů a je 50 m od okraje lesa.  

Do zájmového území nezasahují žádná ochranná technická pásma (komunikace 
inženýrské sítě apod.). Dle získaných informací do zájmového území nezasahuje ochranné 
pásmo letiště Beroun v Bubovicích. Dle údajů pracovníků letiště je v dané lokalitě je 
ochranné pásmo 470 m n.m.  

 

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

Sociální účely - realizací záměru (pokračování těžby) se nároky na vodu nemění. 

Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Zde je uvedena hodnota potřeby 30 m3 na jednoho pracovníka za rok, za předpokladu, že je 
umožněno sprchování teplou vodou. Pro THP je uvažována potřeba vody 12 m3 za rok. 

Počet pracovníků 5, z toho 1 THP. 

Tabulková spotřeba vody pro sociální účely: 

pracovníci počet normovaná spotřeba 
za rok v m3 

m3/rok 

D 4 30 120 
THP 1 12 12 

celkem 4  132 

Nároky na vodu pro technologické účely: 
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Postřik prašných vozovek - nároky nepravidelné - cca 150 m3/rok 

Skrápění v technologii drcení - cca 200 l/směnu, tj. 50 m3/rok  

Celkem nároky na vodu cca 332 m3/rok 

Rozvod vody není v areálu lomu realizován. Lom je bez vlastního vodního zdroje. 
Pitná voda je do lomu v současnosti dovážena balená a užitková voda je dovážena 
v umělohmotných nádobách. Pro postřik prašných ploch bude zajištěno dovážení 
autocisternou (ze závodu Radotín, popřípadě bude tato služba zajištěna smluvně z místních 
zdrojů).  

 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Zajištění provozu materiálem 

Lom bude zajišťován materiálem ze závodu Radotín. Jeho rozsah bude ale velice 
omezený. Půjde o zavážení nafty pro nakladač tankovací autocisternou se zabudovanou 
výdejovou pistolí, příp. periodicky přítomnému terénnímu autu pro výkliz. 

Tankování strojů cizích organizací si bude zajišťovat dodavatel na svých domovských 
základnách, mimo vrtací soupravy, která bude přítomna periodicky a tankována dodavatelem. 
Servis, údržba a opravy strojů cizích organizací si rovněž zajistí dodavatelé mimo prostor 
lomu. 

Doprava výbušnin a provádění trhacích prací vč. rozpojování nadměrných balvanů 
impaktorem bude rovněž prováděna dodavatelskou organizací. 

 

Elektrická energie 

Protože lom pracuje pouze v jedné (ranní) směně, a těžební a obslužné mechanismy 
mají neelektrický pohon, není v lomu elektrický proud zaveden. Je zaveden pouze 
do provozní budovy, kde bude stávající kotelna na LTO nahrazena ohřevem elektro. 

 

Rekultivace 

 Ornice pro rekultivaci bude zajištěna ze skrývky, stejně tak jako materiál potřebný 
pro terénní úpravy. Dále bude potřeba sazenic křovin a dřevin v rozsahu dle postupující 
rekultivace. 

 

B.II.4. Nároky na dopravu 

Doprava skrývky a výklizů v prostoru lomu a na výsypky bude prováděna terénními 
nákladními auty kategorie nosnosti 12 - 15 t. 

Doprava odbytové produkce bude prováděna silničními automobilovými soupravami 
a návěsy o celkové nosnosti 22 - 30 t, případně sólo vozy. Odbytovým produktem bude 
nedrcená rubanina, která se bude drtit až v drtírně v závodu Radotín. Proto budou tato vozidla 
zajíždět až do prostoru lomu k těžebním stěnám na jednotlivých etáží k nakladačům. Tato 
doprava bude provozována převážně smluvními přepravci, jejich řidiči budou seznámeni 
s dopravním řádem v lomu a příslušně proškoleni. Nakládání bude prováděno nakladačem 
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vybavením vážícím zařízením, aby nedocházelo k přetěžování vozidel při provozu 
po veřejných komunikacích. 

Pokud bude přepracováván výkliz mobilní drtírnou na drcené kamenivo, bude proces 
dopravy analogický jako u odbytové produkce s tím, že soupravy a návěsy budou zajíždět 
do prostoru lomu nikoliv ke stěnám, nýbrž k mobilní drtírně, kde budou nakládány. 

Ložisko je dobře dopravně disponováno. Na SZ od lomu probíhá dálnice Praha - 
Plzeň, ke které je příjezd po komunikaci III. třídy Loděnice - Lužce č. III/11612.  

 
Frekvence dopravy 

Při průměrné produkci 175 kt/ půjde o pohyb: 

− 28 souprav (25 t nosnost)/den - po veřejných komunikacích 
−  7,2 sólo aut (15 t nosnost)/den - v prostoru lomu a na výsypky 

Při maximální produkci 285 kt/ půjde o pohyb  

− 45,6 souprav (25 t nosnost)/den - po veřejných komunikacích 
− 11,5 sólo aut (15 t nosnost)/ den - v prostoru lomu a na výsypky 

Poslední sčítání dopravy proběhlo v roce 2005. Na komunikaci Loděnice - Lužce bylo 
prováděno sčítání až v Loděnici. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky z tohoto sčítání. 
Popis úseků je uveden dále. Sčítací profily jsou zřejmé z následující situace.  

USEK  Sil N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S TNV  

1-7430 11612 882 287 21 170 30 64 147 0 23 10 1634 7610 69 9313 797,7 

1-7440 11612 176 45 16 104 23 46 29 0 8 5 452 1629 13 2094 289,9 

 
N1 - lehké nákladní automobily TR - traktory bez přívěsu 
N2 - střední nákladní automobily bez přívěsu PTR - traktory s přívěsem 
PN2 - střední nákladní automobily s přívěsem T- nákladní automobily celkem 
N3 - těžké nákladní automobily bez přívěsu O - osobní automobily 
PN3 - těžké nákladní automobily s přívěsem M - motocykly 
NS - návěsové soupravy S - celkem 
A - autobusy solo TNV - těžká nákladní vozidla 
PA - autobusy kloubové TNV=0,1*N1 + 0,9*N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3*NS + A + PA 

 

Popis sčítacích úseků: 

sčítací úsek č. silnice začátek úseku konec úseku 
1-7430 11612 Loděnice, mimoúr.x s D5 Loděnice, křižovatka s 11611 
1-7440 11611 křižovatka 11611 a 11612 zaús.11610  
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Doprava v souvislosti se záměrem: 

V modelu dopravy je počítáno s 250 dny těžby v roce v ranní směně. 

těžba rubaniny - odvoz po veřejných komunikacích 

 počet souprav 
za rok 

počet jízd za den počet jízd za den 
(směnu) 

počet jízd 
za hodinu 

průměr 7000 14000 56 7 
maximum 11400 22800 91,2 11,4 

těžba skrývky - doprava v prostoru lomu a na výsypky 

 počet souprav 
za rok 

počet jízd za den počet jízd za den 
(směnu) 

počet jízd 
za hodinu 

průměr 1800 3600 14,4 1,8 
maximum 2875 5750 23 2,875 

Stávající těžba v průměrné výši 143,3 kt ročně je započítána do sčítání dopravy v roce 2005 

 počet souprav 
za rok 

počet jízd za den počet jízd za den 
(směnu) 

počet jízd 
za hodinu 

průměr 5732 11464,0 45,9 5,7 

Nárůst těžby představuje tedy následující nárůst zatížení na dopravním systému (těžba 
rubaniny - odvoz po veřejných komunikacích): 

 počet souprav 
za rok 

počet jízd za den počet jízd za den 
(směnu) 

počet jízd 
za hodinu 

průměr 1268 2536 10,1 1,3 
maximum 5668 11336 45,3 5,7 

Nárůst dopravy na veřejném komunikačním systému: 

Na úseku silnice III/11612 od křižovatky s III/16611 po lom nebylo sčítání prováděno 
- uveden předpoklad na základě místního šetření. Vedení dopravy je zřejmé ze situace 
v příloze 1.2. 
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Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR: 

rok komunikace tř. osobní nákladní 
2005 - 2010 I. 1,14 1,13 
2005 - 2010 II. 1,11 1,10 
2005 - 2010 III. 1,09 1,06 
 

nárůst záměrem celkem nárůst v % 
ÚSEK Sil O 

TNV 
2005 

TNV 
2008 průměr maximum průměr maximum průměr maximum 

1-7430 11612 7610 797,7 826,4 10,1 45,3 836,5 871,7 1,22 5,48 

1-7440 11612 1629 289,9 300,3 10,1 45,3 310,4 345,6 3,36 15,08 
od křižovatky 
s III/16611 po 

lom 
11612 543 173,4 179,6 10,1 45,3 189,7 224,9 5,62 25,22 

 

Předpoklad nárůstu frekvence osobních automobilů na dotčených komunikacích: 

ÚSEK Sil O 2005 O 2008 

1-7430 11612 7610 8020,9 
1-7440 11612 1629 1717,0 

od křižovatky s III/16611 po lom 11612 543 572,3 

V následujících tabulkách je uvedena frekvence dopravy na veřejných komunikacích. 
Pro účely rozptylové a akustické studie je doprava rozdělena na úseky 4 úseky. Úsek č. 1 
představuje příjezd do Loděnice s plným nákladem případně výjezd z Loděnice - prázdná 
auta, úsek č. 2 nájezd na dálnici D5, úsek č. 3 sjezd z dálnice D5 a úsek č. 4 dálnici D5. Úseky 
jsou znázorněny na situaci za tabulkami. 

Stávající stav se stávající těžbou: 

2005 2008 úsek 

O TNV O TNV 
1 3805 398,9 4010,45 413,2 
2 3805 398,9 4010,45 413,2 
3 7610 797,7 8020,9 826,4 
4 25943 15486,7 27759 16493,3 

Navýšení z titulu navrhované průměrné a maximální těžby: 

2008 
průměr maximum 

úsek 

O TNV O TNV 
1 4010,45 423,3  4010,45 458,5 
2 4010,45 418,3 4010,45 435,85 
3 8020,9 831,5 8020,9 849,05 
4 27759 16503,4 27759 16538 
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Interní doprava v lomu 

Je uvažována varianta, že je těžen Záloženský lom a Obecní lom a výkliz je odvážen 
na vnější výsypku. 

Delší časový horizont - těžba v Cívkově lomu nemá praktický význam z hlediska 
imisní situace, protože bude využívána vnitřní výsypka. 

Z hlediska vstupů do rozptylové studie jsou voleny nejméně příznivé podmínky - 
dopravní trasa je vedena po horní etáži 425 m n.m. 

Vnitřní doprava je rozdělena na tři úseky (viz situace v příloze 1.4.): 

úsek  dopravovaný materiál 
A ve vlastním lomu  rubanina + výkliz 
B od lomu na veřejnou komunikaci rubanina 
C od lomu na vnější výsypku výkliz 
 

Frekvence dopravy na jednotlivých úsecích: 

Stávající stav: 

úsek počet souprav 
za rok 

počet jízd 
za rok 

počet jízd 
za den (směnu) 

počet jízd 
za hodinu 

A 6616,4 13232,7 52,9 6,6 



 B. Údaje o záměru 

 46

úsek počet souprav 
za rok 

počet jízd 
za rok 

počet jízd 
za den (směnu) 

počet jízd 
za hodinu 

B 5732 11464,0 45,9 5,7 
C 884,4 1768,73 7,07 0,88 
 

Budoucí stav: 

počet souprav za rok počet jízd za rok počet jízd za den 
(směnu) 

počet jízd za hodinu úsek 

průměr maximum průměr maximum průměr maximum průměr maximum 
A 8800 14275 17600 28550 70,4 114,2 8,8 14,275 
B 7000 11400 14000 22800 56 91,2 7 11,4 
C 1800 2875 3600 5750 14,4 23 1,8 2,875 
 

Nárůst frekvence dopravy na vnitřním komunikačním systému při průměrné těžbě: 

úsek počet souprav 
za rok 

počet jízd za 
den 

počet jízd za 
den (směnu) 

počet jízd 
za hodinu 

A 2183,6 4367,3 17,5  2,2 
B 1268 2536 10,1 1,3 
C 915,6 1831,3 7,3 0,92 
 

Nárůst frekvence dopravy na vnitřním komunikačním systému při maximální těžbě: 

úsek počet souprav 
za rok 

počet jízd za 
den 

počet jízd za 
den (směnu) 

počet jízd 
za hodinu 

A 7658,6 15317,3 61,3 7,7 
B 5668 11336 45,3 5,7 
C 1990,6 3981,27 15,93 2,0 
 

V souvislosti s realizací záměru není zapotřebí žádný zásah do veřejné komunikační 
sítě. 
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B.III. Údaje o výstupech 

Jednotlivé podkapitoly nejsou rozděleny (jak je běžně používáno) na „realizaci 
záměru“ a „provoz záměru“ neboť se jedná o pokračování stávající těžby.  

 

B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší 

Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní 
zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je 
obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování 
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

Nové stacionární zdroje znečištění v posuzovaném lomu nevzniknou. V současné době 
je administrativní budova vybavena kotlem na LTO a je mimo provoz. Předpokládá se 
nahrazení vytápěním elektro. 

V areálu lomu se počítá s možností periodického umístění mobilní drtírny, která bude 
určena pro zpracování výklizu, pokud bude tato surovina kvalitativně vyhovovat normám pro 
drcené kamenivo a pokud o ni bude zájem. 

Předpokládá se, že celkově bude předrceno cca 900 kt kameniva. V průměru se roční 
produkce se uvažuje 20 kt, maximálně 35 kt/r. Hodinový výkon mobilní drtírny se očekává 
90 t/h. 

Předpokládá se její periodický provoz s tím, že by byla instalována, když by se v lomu 
vyskytly větší polohy výklizu, které by bylo ekonomické zpracovat na drcené kamenivo. 
Z tohoto důvodu se očekává, že by byla najímána od cizí organizace. 

Mobilní drtírna může být umístěna na plató nebo v prostoru vnitřní výsypky nebo 
bude přemisťována podle potřeby k těžebním stěnám. Pro účely rozptylové studie je umístěna 
na plató. 

Mobilní drtírna bude vybavena mlžením či skrápěním.  

Pokud bude přepracováván výkliz mobilní drtírnou na drcené kamenivo budou emise 
z tohoto zdroje následující (emise vyčísleny dle přílohy vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., 
záchyt 90 %): 

 počet provozních 
hodin 

emise TZL 
kg/hod 

t/rok 

průměrná těžba 222 9 2,0 
maximální těžba 388 9 3,5 

Jako bodový zdroj by bylo možno uvažovat nakladač, sekundární rozpojování hornin, 
vrtací soupravu. Tyto zdroje nemají stabilní lokalizaci a z hlediska tuhých znečišťujících látek 
jsou zahrnuty v sekundární prašnosti. Z hlediska plynných emisí je nakladač zahrnut 
v plošných zdrojích. 
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b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

Uvažovány následující plošné zdroje 

• plochy stání TNV (těžkých nákladních aut) u: 
• těžby 
• vnější výsypky 
• vnitřní výsypky 
• mobilního drtiče 

• emise z nakladačů na těžbě 

• emise z nakladače u mobilního drtiče 

• sekundární prašnost 

Emise z odstřelů jsou podle zkušeností i z jiných lomů minimální a nejsou proto 
zahrnuty do výpočtů. 

 

Plochy stání TNV 

Následující emise jsou vyčísleny pro nárůst frekvence dopravy oproti stávajícímu 
stavu (průměrná roční těžba 143 kt/rok) a to ve variantě průměrné těžby 175 kt/rok 
a maximální těžby 285 kt/rok. 

Emise z pojezdů a stání TNV u mobilního drtiče nejsou započítány jako vstupy 
do rozptylové studie, protože se jedná o občasný zdroj, který je zcela vykompenzován delší 
dopravní trasou materiálu na vnější výsypku. 

Lokalizace zdroje je pro vnější výsypku ve stávajícím i v budoucím stavu stejná. Mění 
se podle postupu těžby lokalizace odtěžby suroviny.  

Byly uvažovány dva plošné zdroje: 
− v místě těžby 2 ha - AA (situace příloha 1.4.) 
− v místě vnější výsypky 1 ha - BB (situace příloha 1.4.) 

V rozptylové studii je uvažováno stání TNV u vnější výsypky. Vnitřní výsypka 
nebude v souběhu využívání s vnější výsypkou a vnější výsypka má významně delší dopravní 
trasu. 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl 
pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného 
předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze 
sumarizovat následující sumu emisí: 

 

Stání v místě těžby: 

Průměrná těžba 

Z hlediska plošného zdroje je v prostoru těžby uvažováno při průměrné těžbě 17,5 
pohybů za směnu. Je uvažováno s 250 těžebními dny ročně v ranní směně. 

Suma emisí z plošného zdroje - stání TNA v místě těžby - průměrná těžba: 

NOx Benzen PM10 
g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

0,00112599 0,03242838 0,0081071 5,5583E-06 0,00016008 0,00004002 5,1354E-05 0,001479 0,00036975 
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Maximální těžba 

Z hlediska plošného zdroje je v prostoru těžby uvažováno při maximální těžbě 61,2 
pohybů za směnu. Je uvažováno s 250 těžebními dny ročně v ranní směně. 

Suma emisí z plošného zdroje - stání TNA v místě těžby - maximální těžba 

NOx Benzen PM10 
g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

0,0039604 0,1140584 0,0285146 1,955E-05 0,000563 0,0001408 0,0001806 0,005202 0,0013005 

 

Stání v místě vnější výsypky 

Průměrná těžba 

Z hlediska plošného zdroje je v prostoru vnější výsypky uvažováno při průměrné těžbě 
7,33 pohybů za směnu. Je uvažováno s 250 těžebními dny ročně v ranní směně.  

 Suma emisí z plošného zdroje - stání TNA v místě vnější výsypky - průměrná těžba 

NOx Benzen PM10 
g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

0,00065359 0,01882337 0,00470584 3,2264E-06 0,00009292 0,00002323 2,9809E-05 0,0008585 0,00021463 

 
Maximální těžba 

Z hlediska plošného zdroje je v prostoru vnější výsypky uvažováno při průměrné těžbě 
15,93 pohybů za směnu. Je uvažováno s 250 těžebními dny ročně v ranní směně. 

Suma emisí z plošného zdroje - stání TNA v místě vnější výsypky - maximální těžba 

NOx Benzen PM10 
g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

0,0029314 0,0844256 0,0211064 1,447E-05 0,0004168 0,0001042 0,0001337 0,0038505 0,0009626 

 

Emise z nakladačů na těžbě 

Dalším plošným zdrojem v prostoru AA jsou emise z provozu nakladačů.  

Pro příspěvek ve variantě průměrné těžby oproti stávajícímu stavu jsou bilance 
uvedeny v následující tabulce: 

škodlivina g/den kg/rok 
TZL 30,7 7,37 
NOx 501,64 120,39 

benzen 1,48 0,36 

Pro příspěvek ve variantě maximální těžby oproti stávajícímu stavu jsou bilance 
uvedeny v následující tabulce: 

škodlivina g/den kg/rok 
TZL 137,22 32,93 
NOx 2242,33 538,13 

benzen 6,65 1,60 
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Emise z nakladače u mobilního drtiče 

Emise z nakladače u mobilního drtiče nejsou započítány jako vstupy do rozptylové 
studie, protože se jedná o občasný zdroj 

 

Sekundární prašnost: 

Údajů o sekundární prašnosti je obecně málo. Odhad sekundární prašnosti vychází 
z práce KONECO marketing, s.r.o. Stanovení emisí částic PM10 v TZL při lomové činnosti 
v lomech pro těžbu surovin pro výrobu cementu a vápna. (listopad 2007). V citové práci je 
proveden na základě známých údajů rozbor sekundární prašnosti v 17 činných lomech, mezi 
jiným i lomu Branžovy.  

Na základě uvedených údajů lze odvodit průměrnou sekundární prašnost 
pro předmětný lom na úrovni 8,22 kg/1000 t těžby. 

Této hodnotě odpovídá: 
  těžba kt/rok emise TZL 

t/rok 
nárůst proti stávajícímu stavu 

t TZL (jako PM10) /rok 
stávající stav  143,3 1,175  

Průměrná těžba 175 1,438 0,263 budoucí stav 
Maximální těžba 285 2,341 1,167 

Z hlediska vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži je ve výpočtu uvažován 
pro průměrnou těžbu roční příspěvek 0,263 tuny při 250 dnech těžby v ranní směně. 
Pro maximální těžbu je ve výpočtu uvažován roční příspěvek 1,167 tuny při 250 dnech těžby 
v ranní směně. Uvažována je celková plocha lomu cca 14 ha. 

 

c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniovým zdrojem jsou doprava odbytové produkce z lomu - zvýšení emisí z dopravy 
na komunikacích. Nároky na dopravu jsou popsány v kapitole B.II.4 tohoto oznámení. Dále 
jsou uvedeny údaje pro průměrnou těžbu 175 kt/r a maximální těžbu 285 kt/r. 

 
Emisní faktory  

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži bylo pracováno s emisními faktory pro rok 
2008. V souladu s novými legislativními opatřeními vydalo MŽP ČR jednotné emisní faktory 
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné 
bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. 
Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA. 

Pro určení emisního parametru tuhých částic, NOx a benzenu skupin vozidel TNA 
pomocí programu MEFA byly použity pro rok 2008 následující parametry: 

 Rychlost (km/hod) MEFA 06 
Plynulost provozu, 

stupeň: 2 
EURO 4  NOx PM10 Benzen 

TNA 40 1.8637 0.0850 0.0092 
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Interní doprava  

Z hlediska vstupů do rozptylové studie jsou voleny nejméně příznivé podmínky - 
dopravní trasa je vedena po horní etáži 425 m n.m. 

Vnitřní doprava je rozdělena na tři úseky (situace úseků je patrná z přílohy 1.4.): 
úsek  dopravovaný materiál 
A ve vlastním lomu  rubanina + výkliz 
B od lomu na veřejnou komunikaci rubanina 
C od lomu na vnější výsypku výkliz 

Bilance emisí na vnitřním komunikačním systému vyplývá z následujícího nárůstu 
dopravy při průměrné těžbě: 

úsek počet jízd za den (směnu) 
 průměrná těžba  maximální těžba 
A 17,4 61,2 
B 10,1 45,3 
C 7,3 15,9 

Z výše uvedených intenzit lze bilancovat emise na komunikačním systému 
následovně:  

Průměrná těžba: 

NOx Benzen PM10  Úsek 
komuni

kace 
g/m.s-1 kg/km. 

den-1 
t/km.  
rok -1 

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

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

t/km. rok -1 

A 2,7024E-06 0,03242838 0,0081071 1,334E-08 0,00016008 0,00004002 1,2325E-07 0,001479 0,00036975 
B 1,5686E-06 0,01882337 0,00470584 7,7433E-09 0,00009292 0,00002323 7,1542E-08 0,0008585 0,00021463 
C 1,1338E-06 0,01360501 0,00340125 5,5967E-09 0,00006716 0,00001679 5,1708E-08 0,0006205 0,00015513 

Maximální těžba: 

NOx Benzen PM10  Úsek 
komuni

kace 
g/m.s-1 kg/km. 

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

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

den-1 
t/km. rok -1 

A 9,505E-06 0,1140584 0,0285146 4,692E-08 0,000563 0,0001408 4,335E-07 0,005202 0,0013005 
B 7,035E-06 0,0844256 0,0211064 3,473E-08 0,0004168 0,0001042 3,2088E-07 0,0038505 0,00096263 
C 2,469E-06 0,0296328 0,0074082 1,219E-08 0,0001463 3,657E-05 1,1263E-07 0,0013515 0,00033788 

 
Doprava na veřejných komunikacích 

Doprava odbytové produkce bude prováděna silničními automobilovými soupravami a 
návěsy o celkové nosnosti 22 - 30 t, případně sólo vozy. Odbytovým produktem bude 
nedrcená rubanina, která se bude drtit až v drtírně v závodu Radotín. 

Při průměrné produkci 175 kt/r půjde o pohyb 28 souprav (25 t nosnost)/den. 

Doprava je realizována na veřejných komunikacích směrem na Loděnici a dále 
po dálnici D5 na Prahu. V loděnici je doprava pro účely rozptylové studie rozdělena na úseky 
č.1 až 4 (situování úseku - viz kapitola B.II.4). V následující tabulce je uveden počet jízd 
v souvislosti s navrhovanou průměrnou a maximální těžbou (podrobnosti viz kapitola B.II.4): 

počet jízd za den (směnu) úsek 
průměr maximum 

1 10,1 45,3 
2 5,05 22,65 
3 5,05 22,65 
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počet jízd za den (směnu) úsek 
průměr maximum 

4 10,1 45,3 

Z výše uvedených intenzit lze bilancovat emise na komunikačním systému 
následovně:  

Průměrná těžba 

NOx Benzen PM10  Úsek 
komuni

kace 
g/m.s-1 kg/km. 

den-1 
t/km.  
rok -1 

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

t/km.  
rok -1 

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

t/km.  
rok -1 

1 1,569E-06 0,0188234 0,0047058 7,743E-09 9,292E-05 2,323E-05 7,154E-08 0,0008585 0,0002146 
2 7,843E-07 0,0094117 0,0023529 3,872E-09 4,646E-05 1,162E-05 3,577E-08 0,0004293 0,0001073 
3 7,843E-07 0,0094117 0,0023529 3,872E-09 4,646E-05 1,162E-05 3,577E-08 0,0004293 0,0001073 
4 1,569E-06 0,0188234 0,0047058 7,743E-09 9,292E-05 2,323E-05 7,154E-08 0,0008585 0,0002146 

Maximální těžba 

NOx Benzen PM10 Úsek 
komuni

kace 
g/m.s-1 kg/km. 

den-1 
t/km.  
rok -1 

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

t/km.  
rok -1 

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

t/km.  
rok -1 

1 7,035E-06 0,0844256 0,0211064 3,473E-08 0,0004168 0,0001042 3,2088E-07 0,0038505 0,00096263 
2 3,518E-06 0,0422128 0,0105532 1,737E-08 0,0002084 5,21E-05 1,6044E-07 0,00192525 0,00048131 
3 3,518E-06 0,0422128 0,0105532 1,737E-08 0,0002084 5,21E-05 1,6044E-07 0,00192525 0,00048131 
4 7,035E-06 0,0844256 0,0211064 3,473E-08 0,0004168 0,0001042 3,2088E-07 0,0038505 0,00096263 

 Uvedené hodnoty sloužily jako vstupy do rozptylové studie - příloha 3. 

 

Platná legislativa ve vztahu k ovzduší 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ze dne 20. 12. 2006 o stanovení emisních limitů 
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší: 

Př. č. 1, část II - kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů platné 
do 31. 12. 2009: 

bod 3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava 
a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační 
linky stavebních hmot 
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních hmot 
a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den  
Kategorie: střední zdroj 
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, 
tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší 
a s ohledem na technické možnosti používat podle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací 
nebo mlžící zařízení.  

Př. č. 1, část III - kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů platné 
od 1. 1. 2010 - stejné jako v části II 
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B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Splaškové odpadní vody 

Ve vlastním provozu vznikají pouze splaškové vody. Jejich množství se prakticky 
rovná potřebě vody pro sociální účely (132 m3/rok). Splaškové vody jsou svedeny do jímky 
na vyvážení o objemu 9 m3 umístěné v blízkosti provozní budovy. Z jímky jsou splaškové 
vody odváženy fekální autocisternou na ČOV v Loděnici.  

 

Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody nevznikají - voda používaná na skrápění v uzlu drcení se 
stává součástí vsázky.  

Důlní vody 

V prostoru lomu se důlní vody nevyskytují. Hladina spodních vod je hluboko 
pod počvou lomu. Při vrtání nebyla naražena. Podmínky vypouštění důlních vod 
do povrchových nebyly řešeny a ani po není v budoucnu potřeba. 

Dešťové vody - jsou přirozeně zasakovány. 

 

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů, produkty hornické činnosti 

Odpady v průběhu provozu 

Prováděním hornické činnosti v DP Loděnice nevznikají žádné odpady ve smyslu zák. 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění - jedná se o produkty hornické činnosti - viz 
dále. 

V období provozu lze předpokládat vznik odpadů v souvislosti s údržbou mechanizace 
a provozem administrativní část objektu - viz následující tabulka. 

kód odpadu název odpadu 
13 01 10* ostatní hydraulické oleje 
13 02 08* kompresorový olej 
15 02 02* absorpční činidla, filtrační materiály 
16 01 03 pneumatiky 
16 01 17 kovový odpad  
16 06 01* olověný akumulátor 
17 04 11 kabely 
17 06 04 ostatní izolační materiály 
20 01 01 sběrový papír 
20 01 02  sklo 
20 01 21* zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti  
20 01 39 plasty 
20 03 01 směsný komunální odpad 
20 03 04 kal ze septiků a žump 

* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. označeny jako nebezpečné 
 

V případě nebezpečných odpadů se jedná vesměs o upotřebené oleje (mazací, 
motorové, převodové, hydraulické), olejové filtry, sorbent, upotřebenou čistící tkaninu apod.  
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Nakládání s odpady je zajišťováno smluvně specializovanými (oprávněnými) firmami. 
Shromažďování odpadů je prováděno v odpovídajících označených obalech. 

V souvislosti s provozem lomu budou průběžně vznikat odpady obdobné 
komunálnímu. Jedná se o odpady vyhozené do odpadkových košů pracovníky lomu (např. 
nevratné PET láhve, plechovky, papír). Bude se jednat o odpady uvedené ve vyhlášce 
č. 381/2001 Sb. pod kódem 20 03 01 (směsný komunální odpad). Tento odpad je 
shromaždován v igelitových pytlích a ty jsou pak odváženy do sběrných kontejnerů v závodě 
Radotín. 

V rámci pokračování těžby bude nutno jednorázově zneškodnit odpady, které 
nesouvisí přímo z těžbou, ale s přípravou území k těžbě. V prostoru Záloženského lomu bude 
třeba provést konečnou demolici ruiny zděného objektu a zlikvidovat betonovou jímku 
o odhadovaném objemu 10 m3, která se nachází při ústí spojovací štoly ze Záloženského 
lomu. Demolicí vzniknou odpady uvedené ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. ve skupině 17 - 
stavební a demoliční odpady. 

Kromě demoličního odpadu bude nutné zneškodnit zbytky materiálů z odpalování 
výbušnin a dýmovnic, vzniklých po policejních cvičeních v Záloženském lomu. Jedná se 
převážně o kovový odpad, k jeho likvidaci doporučujeme přizvat pyrotechnika. 

Dále bude nutné zneškodnit velkoobjemový odpad, který je umístěných na divoké 
skládce, která leží v blízkosti rozvalin výše uvedeného zděného objektu v Záloženském lomu. 
Obdobné odpady byly zaznamenány na relativné rozsáhlé divoké skládce, která se nachází 
při severovýchodním okraji Obecního lomu v těsné blízkosti silnice Loděnice - Bubovice. 
Celkový objem těchto tuhých odpadů k jednorázovému zneškodnění lze odhadnout 
na 100 m3. Doporučujeme urychleně zabezpečit zneškodnění těchto jednorázových odpadů 
a zabezpečit místa divokých skládek před další ukládkou. Tyto výše jmenované odpady se 
nesmí stát součástí výsypky lomu a musí být zneškodněny v souladu s legislativními předpisy, 
nejlépe uložením na odpovídající skládce. 

 

Odpady v průběhu rekultivací 

 Jedná se vesměs o odpady z údržby zeleně, tedy o odpady kategorie O. Tyto odpady 
budou specifikovány v projektu sanací a rekultivací.  

 

Produkty hornické činnosti 

Za produkty hornické činnosti ve smyslu horního zákona lze pokládat skrývku, 
výklizy a ostatní nepotřebné materiály přímo související s hornickou činností.  

 
Skrývka 

Skrývka v lomu Branžovy byla provedena již v předchozích obdobích, zásoby jsou 
zde připravené k těžbě. 

Skrývka v Záloženském lomu v části „ostrohu zlíchovských vápenců“ byla provedena 
těžkým dozerem s rozrývačem. Na části, kde dříve probíhala těžba se skrývka neuvažuje. 
Zbývá provést skrývku v části netěžené části dále směrem na JZ. 

Skrývka v Cífkově lomu bude prováděna v oblasti nedotčené dřívější těžbou. Na ploše 
dříve vytěžené části se skrývka neuvažuje, napadaný materiál bude považován za výkliz. 
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  lom 
Obecní 

Záloženský 
lom 

Cífkův 
lom 

celkem 

plocha m2 0 14 070 20 100  
průměrná mocnost m 0 4,13 4,85  
Kubatura skrývky (RS)* tis. m3 0 58,1 97,4 155 
Kubatura skrývky (NS)** tis. m3 0   248 

mocnost m 0 0,10 0,10  ornice  
kubatura tis. m3 0 1,40 2,01 3,41 
mocnost m 0 4,03 4,75  

 

nezúrodnitelné 
kubatura tis. m3 0 56,7 95,4  

* - RS - rostlý stav 
** - NS - nakypřený stav 
 

Výklizy 

Celkové množství výklizů je stanoveno jako procentuální podíl z bilančních zásob 
ve výši 10,06 % 

  Branžovy + 
Záloženský lom 

Cífkův lom Celkem 

bilanční zásoby kt 8 251 2 450 10 701 
výkliz 10,06 % 830 246 1 076 
objemová hmotnost 2,7 t/m3    
objem výklizu tis. m3 RS 307 91 398 
koeficient nakypření 1,6    
objem výklizu tis. m3 NS 491 146 637 
 

Ztráty 

Celkové množství ztrát je stanoveno jako procentuální podíl z bilančních zásob ve výši 
3,05 %: 

  Branžovy + 
Záloženský lom 

Cífkův lom Celkem 

bilanční zásoby kt 8 251 2 450 10 701 
ztráta 3,05 % 251 75 326 
objemová hmotnost 2,7 t/m3    
objem ztrát tis. m3 RS 93 28 121 
koeficient nakypření 1,6    
objem ztrát tis. m3 NS 149 45 194 
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Celkem výklizy a ztráty  

  Branžovy + 
Záloženský lom 

Cífkův lom Celkem 

tis. m3 RS 58 97 155 Skrývka  
tis. m3 NS 93 156 248 
tis. m3 RS 307 91 398 Výklizy  
tis. m3 NS 491 146 637 
tis. m3 RS 93 28 121 Ztráty 
tis. m3 NS 149 45 194 
tis. m3 RS 458 216 674 Celkem 
tis. m3 NS 733 347 1079 

 
Objem z koridorů dopravních cest na propojení Záloženského a Cífkova lomu 

Objem   tis. m3 RS      101  
Objem   tis. m3 NS     161  
 
Celkem nutné uložit na výsypky  1 240 tis. m3 NS   

Z toho  
 vnější výsypka   187 tis. m3 NS   
  (1. a 2. etapa) 
 vnitřní výsypka 

3. etapa   184 tis. m3 NS    
4. etapa   603 tis. m3 NS    
5. etapa   266 tis. m3 NS    

 

RS - rostlý stav 
NS - nakypřený stav 

Ornice bude zprvu deponována na novou část vnější výsypky, později část převezena 
na definitivní rekultivaci na plochu pod starou zlikvidovanou drtírnou, příp. na další objekty 
rekultivace. 

Ornice celkem      3,41 tis. m3 

 

B.III.4. Ostatní 

Hluk 

V případě posuzovaného záměru připadají v úvahu obecně dva zdroje hluku. Jde 
jednak o hluk vlastního provozu technologie (těžba včetně trhacích prací, vnitrozávodní 
doprava), jednak hluk dopravní. 

 

Hluk z vlastního provozu 

Zdrojem hluku z provozu bude těžba vápence těžebními technologiemi, trhací práce, 
nakládání materiálu a jeho transport. 
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V září 1998 bylo provedeno měření hluku v lomu. Měření provedla firma SONNING 
Praha - centrum akustických služeb, a.s. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z tohoto 
měření. 

místo měření, zdroj hluku LAmax. LAmin. LAekv. 
  dB  
Dno lomu, nakladač KOMATSU WA 470, vzdál. 5-12 m 96,8 62,2 80,1 
Hrana vyššího patra lomu, 40 m od nákl. KOMATSU 80,9 - 66,4 
Okraj lomu:    

- přímý výhled na práci nakladače KOMATSU  76,2 45,8 61,3 
- práce v lomu po clonovém odstřelu 81,1 - 59,1 
- pouze při práci nakladače KOMATSU WA 470 69,5 49,9 62,1 
-hladina hluku pozadí, bez práce v lomu 38,9 29,9 32,7 

Objízdná komunikace na okraji lomu - hladina hluku 
pozadí, bez práce v lomu 

41,8 29,2 32,0 

Za hranou lomu, odstínění práce nakladače KOMATSU 57,2 29,7 40,6 
 

Výsledky měření hluku při odstřelech: 

místo měření, zdroj hluku LAmax. LAmin. LAekv. 
  dB  
Objízdná komunikace na okraji lomu - clonový odstřel 102,7 88,8 66,1* 

Hrana lomu - sekundární odstřel*** 136,4 116,0 89,7** 

* - doba měření 1 min. 20 s 
** - doba měření 1 min. 23 s 
*** - p říložná nálož 

 
Předpokládá se, že v průběhu platnosti navrhovaného POPD budou nyní používaná 

strojní zařízení obměňována a nahrazována modernějšími. Počítá se s těmito kategoriemi 
strojů a zařízení: 

Z hlediska časového využití se předpokládá trvalý provoz 1 ks nakladače a ekvivalent 
1 ks nákladního auta, vrtací technika 20 %, ostatní 5 %. Počítá se s těmito kategoriemi strojů 
a zařízení: 

Vrtací práce:  samohybná jednolafetová vrtací souprava schopná vrtat 
záhlavní i patní vrty na pásovém podvozku se zabudovaným 
kompresorem s pohonem vznětovým motorem, vrtající s 
ponorným kladivem pro vrty o průměru 90 - 110 mm a délky do 
27 m, karuselovým podavačem tyčí a s dvoustupňovým 
odprašováním, nebo analogická souprava ale s vnějším 
hydraulickým kladivem 

 1 ks 
 

Rozpojování: kolový nosič s impaktorem hmotnostní třídy 12 t 
 

Nakládání:  kolové nakladače hmotnostní třídy cca 20 - 25 t s lopatou cca 
3,5 m3, se vznětovým motorem cca 200 kW 

 2 ks  
 

Doprava:  terénní nákladní auta nosnosti cca 12 - 15 t pro provoz v lomu, 
 1 ks 
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 pro dopravu produkce soupravy a návěsy 2 - 5 ks o celkové 
nosnosti 22 - 30 t 

 

Pomocné práce  dozer o hmotnostní třídě cca 10 t, vznětový motor cca 120 kW 
 kropicí vůz 
 posypový vůz 
 malý nakladač o obsahu lopaty cca 0,5 m3 pro pomocné práce, 

úklid a p. 
 

Skrývka  rypadlo hmotnostní třídy 25 - 40 t s vznětovým motorem 140 - 
180 kW 

 

Rozpojovací koule pro rozpojování nadměrných kusů rubaniny, hmotnosti 4 - 5 t 
pro užití na rypadle či nakladači 

 

V případě potřeby úpravy 
mobilní drtící a třídící linka umístěná v areálu lomu podle 
potřeby s příslušnými dopravními pásy, zabezpečením provozu 
(mlžení či skrápění) a příslušnou nakládací technikou, pokud jí 
nebudou provádět nakladače z technologie lomu 

Trvale bude v lomu přítomen (a garážován) 1 ks nakladače, periodicky 1 terénní auto 
při provádění výklizů a skrývek. Ostatní stroje, převážně dodavatelských organizací, budou 
do lomu přiváženy podle potřeby na provedení konkrétní práce a pak opět odvezeny. 

Vzhledem ke vzdálenosti objektů trvalého bydlení od jámového lomu není v současné 
době monitorování hluku vyžadováno. 

Impulsní hluk 

Při kontrolních měření provedených v r. 1994 byl ve Vysokém Újezdu a Kozolupech 
měřen rovněž impulsní hluk při dvou clonových odstřelech. Přístroje pro měření akustického 
tlaku byly nastaveny na 33 Pa. Nižší hodnotu automatického spouštění nebylo možné 
vzhledem k mírnému větru nastavit, přístroj spouštěl samovolně. Během clonových odstřelů 
nedošlo ke spuštění přístrojů, takže akustický účinek byl nižší než 20 % přípustné hodnoty 
(200 Pa). Další měření se neprováděla, neboť těžba se k obcím nepřibližuje.  

 

Hluk z dopravy 

Přílohou tohoto oznámení je akustická studie (příloha 4) hodnotící hluk z dopravy 
u nejbližší obytné zástavby podíl příjezdové komunikace v následujících variantách: 

− VARIANTA 1 - stávající produkce = 143,3 kt/rok 
− VARIANTA 2 - budoucí stav - průměrná produkce = 175 kt/rok 
− VARIANTA 3 - budoucí stav - maximální produkce = 285 kt/rok 

Výsledky této akustické studie jsou diskutovány v kapitole D.  

Seismické zatížení trhacími pracemi 

Seismické účinky trhacích prací se hodnotí podle ČSN 73 0040 Zatížení stavebních 
objektů technickou seismicitou a jejich odezva. 

Směrné hodnoty pro seismické zatížení se posuzují podle následujících kritérií: 
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− Stupeň poškození objektu 
− Druhy základové půdy 
− Třídy odolnosti objektů 

Podle nich je v normě sestavena tabulka „Závislost stupně poškození na maximální 
rychlosti kmitání na druhu objektu a na základové půdě. 

Výňatek z tabulek: 

Stupeň poškození objektu 

 Popis poškození Stupeň 

 Bez poškození. Nevznikají žádná viditelná poškození. 0 
  Funkce objektu jsou plně zachovány. 

 První známky poškození. Trhliny do šířky 1 mm 1 
  na styku stropních prvků. 

 Lehká rozrušení s malými škodami. Stabilita není  2 
ohrožena. Trhliny do šířky 5 mm v omítce, 
příčkách, komínovém zdivu, opadávání 
omítky, uvolnění krytiny. 

 Střední rozrušení s vážnými škodami. Stabilita není  3 
  ohrožena. Trhliny širší než 5 mm, opadávání  
  krytiny a částí komínů. 

 Značné rozrušení s nebezpečnými škodami. Trhliny v  4 
  nosných zdech, zřícení příček, výplňového zdiva, 
  porušení stability. 

 Úplné rozrušení a destrukce. Zřícení cihelných staveb. 5 
  Trhliny i v železobetonu. 
 
Druhy základové půdy 

kategorie a Horniny všech tříd únosnosti pod 0,15 MPa a s hladinou spodní vody 
trvale 1 - 3 m pod základovou spárou 

kategorie b Horniny všech tříd únosnosti pod 0,15 MPa a s hladinou spodní vody 
větší než 3 m pod základovou spárou 

 Horniny všech tříd únosnosti větší než 0,15 MPa a s hladinou spodní 
vody trvale 1 - 3 m pod základovou spárou 

kategorie c Horniny všech tříd únosnosti větší než 0,15 MPa a s hladinou spodní 
vody větší než 3 m pod základovou spárou vč. sklaní horniny s hladinou 
spodní vody trvale 1 m a více pod základovou spárou 

 
Třídy odolnosti objektů 

 třída odolnosti 

 A  Chatrné stavby neodpovídající předpisům, zříceniny a p. 

 B  Běžné cihelné stavby izolované nebo řadové domky s půdorysnou  
    plochou do 200 m2 nejvýše o 3 podlažích 

 C  Velké budovy z cihle a tvárnic, ztužené stavby panelové a montované,  
    zdivo na cementovou maltu 
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 D  Budovy ze skeletu ocelového nebo betonového, dřevěné a hrázděné  
    stavby, prostý beton 
 

Nejbližší stavby vzhledem k lomu se předpokládají odolnosti B na základových 
půdách kategorie b. 

 Pro stupeň poškození O (bez prvních známek škod) je podle normy přípustná max. 
rychlost kmitání 6 - 10 mm/s při frekvenci pod 10 Hz 
    10 - 20 mm/s při frekvenci 10 Hz až 50 Hz 

Převážně se však předpokládají stavby odolnosti B na základových půdách kategorie 
c. 

 Pro stupeň poškození O (bez prvních známek škod) je podle normy přípustná max. 
rychlost kmitání 8 - 16 mm/s při frekvenci pod 10 Hz 
    15 - 30 mm/s při frekvenci 10 Hz až 50 Hz 
 (frekvence seismických vln se při obvyklých clonových odstřelech pohybuje okolo 20 Hz) 
 
 Pro výpočet rychlosti kmitání norma uvádí vztah: 
 

  V = (Ko x m ) : l 
 

 kde  
  V  rychlost kmitání v mm/s 
  Ko koeficient přenosu (pro vzdálenost 500 m a výše je 120) 
  m max. dílčí nálož v kg trhaviny 

 

Pro seismický účinek je tedy rozhodující množství trhaviny odpalované v jednom 
časovém stupni, celkové množství trhaviny nemá žádný vliv (pokud by nebylo odpalované 
v jednom časovém stupni).  

Primární rozpojování horniny v lomu Branžovy se provádí trhacími pracemi velkého 
rozsahu, konkrétně clonovými odstřely. Komorové odstřely se nepoužívají.  

Povolená maximální celková nálož trhaviny je 5 000 kg, max. povolená dílčí nálož je 
500 kg. Používá se milisekundový roznět, s časovým zpožděním jednotlivých náložích 23 ms 
a jejich násobky, který dává lepší fragmentaci rubaniny než čtvrtvteřinové nebo mžikové 
rozbušky.  

Trhací práce malého rozsahu se užívá jen v minimálním rozsahu např. na čistění 
lomových stěn, počvy, pat a p. Pro rozpojování volných nadměrných balvanů se používá 
impaktor (těžké hydraulické bourací kladivo instalované na podvozku rypadla). Protože trhací 
práce malého rozsahu jsou definicí omezeny na užití max. 200 kg trhaviny, jsou 
pro hodnocení seismiky bezvýznamné. 

Lom se nachází v místě dosti vzdáleném od okolních obcí. Navíc je zahloubený, 
čímž se účinky trhací práce dále zmenšují.  

Při užití max. povolené dílčí náloži tj. 500 kg trhaviny pak seismické účinky, 
vypočtené podle normy, vyjádřené rychlostí kmitání vychází následovně:  

 

Lužce, vzdálenost 900 m 

  V = (120 x 500) : 900 = 2,98 mm/s 
 



 B. Údaje o záměru 

 61

Bubovice, vzdálenost 650 m 

  V = (120 x 500) : 650 = 4,13 mm/s 
 

Kozolupy, vzdálenost 1000 m 

  V = (120 x 500) : 1000 = 2,68 mm/s 
 

Loděnice (ranč), vzdálenost 750 m 

  V = (120 x 500) : 750 = 3,78 mm/s 

Z provozní praxe je známo, že norma při vzdálenostech větších než 230 - 250 m 
od místa odstřelu seismické účinky nadhodnocuje. Naměřené hodnoty jsou ve skutečnosti 
nižší. 

Podle kontrolních měření provedených v r. 1994 při dvou clonových odstřelech 
ve Vysokém Újezdu a Kozolupech byly měřící přístroje nastaveny na automatické spouštění 
při rychlosti 0,51 mm/s a ani na jednom stanovišti nedošlo při odstřelu k jejich spuštění, takže 
rychlost kmitání byla pod 1/10 přípustných hodnot, kdy nejsou zaznamenány první známky 
škod. 
 

Záření 

Radioaktivita 

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(platný od 1. 7. 1997) ve znění pozdějších předpisů a zejména související vyhláška 
č. 307/2002 Sb. z 12. 7. 2002 upravují i podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů. Podle § 6 
odst. 6 zákona jsou výrobci stavebních materiálů povinni zajistit systematické měření 
a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních materiálech. Vyhláška 
dále stanovuje, že dodavatel musí provádět kontrolu systematicky, to je nejméně jednou za 2 
roky (týká se konečného výrobku cementárny).  

Měření v roce 2007 provedla firma Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
(protokoly č. 040 - 028089, 040 - 028090, 040 - 028091, a 040 - 028783). V následující 
tabulce jsou uvedeny hodnoty z těchto měření. 

přírodní 
radionuklid 

Ra-226 (aRa) Th-228 (aTh) K-40 (aK) 

č. protokolu naměřená hmotnostní aktivita „a“ v Bq/kg 

index 
hmotnostní 
aktivity „I“ 
(výpočet)* 

040 - 028089  29 ± 4 21 ± 4 144 ± 47 0,25 ± 0,04 
040 - 028090 20 ± 4 20 ± 4 144 ± 45 0,21 ± 0,05 
040 - 028091 37 ± 5 26 ± 5 147 ± 39 0,30 ± 0,05 
040 - 028783 27 ± 4 19 ± 1 156 ± 25 0,24 ± 0,03 
* - I = ak/3000 Bq.kg-1 + aRa/300 Bq.kg-1 + aTh/200 Bq.kg-1 

V všech uvedených protokolech je v hodnocení uvedeno, že hodnota hmotnostní 
aktivity aRa226 vzorku nepřekračuje mezní hodnoty stanovené pro tento materiál vyhláškou 
SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (příloha č. 10 tabulka č. 1) a 
hodnota indexu hmotnostní aktivity „I“ vzorku nepřekračuje žádnou ze směrných hodnot 
stanovených podle použití materiálu vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 499/2005 Sb. (příloha č. 10 tabulka č. 2). 
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Neionizující záření 

V areálu se neprovozují otevřené generátory vysokých a velmi vysokých frekvencí ani 
zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem 
nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 
č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (od 30. 4. 2008 nařízení vlády 
č. 1/2008 Sb). 

Areál se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující 
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády č. 480/2000 Sb. (od 30. 4. 2008 nařízením 
vlády č. 1/2008 Sb.). 

Zápach 

Vlastní těžba ani související činnost není zdrojem zápachu. 

Jiné výstupy 

Realizací záměru dochází k značnému přesunu hmot a to jednak cementářské suroviny 
na další zpracování v závodě Radotín, jednak skrývky a výklizů na výsypky (vnitřní a vnější 
výsypka). Nejsou známy jiné výstupy záměru. 

 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Potenciálním rizikem při těžbě dle záměru mohou být ropné látky. Zásobování 
mechanizmů pohonnými hmotami je prováděno externě dovozem. Provozní oleje a mazadla 
jsou skladována v malých (provozně nutných) množstvích v technickém zázemí lomu. 

Dalším potenciálním rizikem pro vody jsou pojezdy nákladních aut a to jak z hlediska 
úkapů, tak možné havárie. Pro likvidaci drobných úkapů je provozovna vybavena vapexem 
nebo jiným podobným přípravkem a nádobami na uložení znečištěného vapexu, zeminy nebo 
vody. 

Neuvádíme zde rizika z titulu prováděných hornických prací, resp. z hlediska vlastní 
těžby. Dobývací metoda včetně všech doprovodných faktorů a činností se řídí horním 
zákonem, zákonem o provádění hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě 
a prováděcích legislativních předpisů. Všechny postupy jsou závodem předkládány 
na schválení nebo minimálně na vědomí orgánům státního odborného dozoru. V působnosti 
Obvodního báňského úřadu Kladno je provádění vrchního dozoru. Havarijní stavy jsou řešeny 
havarijním řádem. Z tohoto titulu nespatřuje tedy zpracovatel oznámení reálná rizika, protože 
základní povinností těžaře je eliminovat rizika z prováděné hornické činnosti. 

Otřesy z odstřelů a ostatní doprovodné projevy prováděné hornické činnosti jsou 
popsány v předkládaném oznámení a nepředstavují reálnou možnost vzniku havárií nebo 
nestandardních stavů. 
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C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  
DOTČENÉM  ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Beroun, na katastrálním 
území Loděnice a částečně Lužce. DP Loděnice je situovaný mezi obcemi Loděnice, 
Bubovice, Kozolupy, Lužce a Vysoký Újezd. 

Geografické souřadnice zájmové lokality:  x: 761 200 - 762 300 
y: 1 051 800 - 1 052 450 
z: až 430  

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - měřítko 1:50 000, list 12-41 Beroun 
 1:10 000, list 12-41-08  

Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, listy Beroun 4-5 a 4-6. 
 

 C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) představuje účelové propojení ekologicky 
stabilních částí krajiny do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních 
ekosystémů a stabilizačního působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak 
předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se 
vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem 
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí. Prvky systému 
ekologické stability se dělí na nadregionální, regionální a lokální. 

 Nadregionální a regionální systém ekologické stability je znázorněn na následující 
situaci (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy). 
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Dle výše uvedené situace se cca 1,5 km JZ od DP Loděnice nachází nadregionální 
biocentrum (NBC) Karlštejn-Koda. Severně od DP Loděnice je vymezen nadregionální 
biokoridor.  

Dle územního plánu (výřez v příloze 2.3.) je zřejmé, že v ose nadregionálního 
biokoridoru je severozápadně od dobývacího prostoru Loděnice vymezeno funkční lokální 
biocentrum o výměře 3,85 ha. Název tohoto biocentra je Nalženice. Jedná se o polokulturní 
louky a pastviny nad silnicí Loděnice - Lužce s dobrou skladbou bylin (řebříček obecný, 
svízel povázka, kopretina bílá, svlačec rolní, hořeček brvitý, kakost smrdutý, jetel plazivý, 
smetánka lékařská, jitrocel kopinatý, chrastavec rolní, čičorka pestrá, jahodník obecný, 
prvosenka jarní, mateřídouška obecná, lomikámen zrnatý). 

V plánu místního ÚSES z roku 1998 byl ještě navržen lokální biokoridor spojující 
výše uvedené biocentrum Nalženice s lokálním biocentrem severozápadně od Kozolup. Tento 
biokoridor byl veden přes dobývací prostor Loděnice a do územního plánu nebyl převzat.  

 

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky 

C.1.2.1. Zvláště chráněná území a přírodní parky 

Nejbližším přírodním parkem zřízeným ve smyslu § 12 zák. ČNR č. 114/1992 Sb. 
v platném znění je cca 2 km severním směrem vzdálený (severně od dálnice D5) Přírodní park 
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povodí Kačáku - viz následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné 
správy). 

 

Hranice dobývacího prostru (DP) Loděnice leží cca 400 m od hranice CHKO Český 
kras, která vede od lomu západním směrem. Stávající těžba probíhá cca 1000 m od hranice 
CHKO. Realizací záměru se hranice CHKO přiblíží o cca 500 m.  

Z maloplošných chráněných území se nejblíže k lomu nachází přírodní památka 
Branžovy cca 200 m severním směrem (mimo CHKO). Tato přírodní památka byla zřízena 
dne 8. 2. 2000 OkÚ v Berouně. Celková výměra je 0,2317 ha a předmětem ochrany je biotop 
populace kriticky ohroženého lýkovce vonného (Daphne cneorum) a dalších zvláště 
chráněných druhů rostlin. Situování této památky je zřejmé z následující situace.  

V plánu péče této PP je z důvodu udržení vhodných podmínek navrženo kosení trávy 
a likvidace náletu nežádoucích dřevin. Ochranným pásmem přírodní památky je ve smyslu § 
37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění území do vzdálenosti 50 m od hranice 
zvláště chráněného území. Hranice dobývacího prostru je vedena ve vzdálenosti cca 100 m 
od okraje přírodní památky a DP tak nezasahuje ani do jejího ochranného pásma.  

Další zvláště chráněná území přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění se nacházejí v CHKO Český kras. Jedná se o národní přírodní rezervaci Karlštejn a 
přírodní památku Špičatý vrch - Barrandovy jámy - viz následující situace (dle podkladů 
zveřejněných na portálu veřejné správy). Popis jednotlivých uvedených ZCHÚ je uveden 
dále.  
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CHKO Český kras 

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury 
ČSR pod čj. 4.947/72-II/2 ze dne 12. dubna 1972. Celková rozloha CHKO činí 12 823 ha 
a v současnosti zaujímá část území dvou okresů (Beroun, Praha-západ) a část území obvodu 
Praha 5. Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana všech hodnot její krajiny, jejího 
vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního 
prostředí. K ochraně mimořádných hodnot zde bylo dosud zřízeno 18 maloplošných zvláště 
chráněných území o celkové výměře 2702 ha. Jedná se o národní přírodní rezervace Karlštejn 
a Koda, národní přírodní památky Černá rokle, Kotýz, Zlatý kůň a Klonk, přírodní rezervace 
Kobyla, Karlické údolí, Klapice, Kulivá hora, Radotínské údolí, Staňkovka, Tetínské skály 
a Voškov a přírodní památky Hvížďalka, Lom u Kozolup, Špičatý vrch - Barrandovy jámy 
a Zmrzlík.  

Zonace CHKO Český kras poblíž zájmového území je zřejmá z následující situace. 
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CHKO Český kras leží na území okresů Praha (Praha 5), Praha - západ a Beroun. 
Převážnou část území, nazývaného Český kras, tvoří zvrásněné vápence siluru a devonu 
v pestrém vývoji, jaký nemá obdobu v jiných částech ČR. Geologickou rozmanitost ještě 
zvyšuje souvrství břidlic a diabasových vyvřelin. Přes malou nadmořskou výšku nedosahující 
500 m se zde vytvořil pestře členěný reliéf erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, jejichž 
údolí mají často kaňonovitý ráz. 

Pokud jde o živou přírodu, představuje Český kras jediné území Čech s úplnými 
vývojovými sledy vápnomilných, suchomilných a teplomilných společenstvech včetně 
teplomilných listnatých lesů. Vegetační pestrost podmiňují především dva fenomény - 
krasový, daný vlastnostmi vápencového podkladu i jeho členitým reliéfem a fenomén říční, 
který zvyšuje celkovou stanovištní pestrost a znásobuje účinek fenoménu krasového. 
S pestrými vegetačními poměry souvisí bohatství a rozmanitost flóry. Druhy jako devaterník 
šedý nebo včelník rakouský jsou v českých zemích známé téměř jen z této oblasti. Za zmínku 
stojí i výskyt řady orchidejí - vstavače nachového, rudohlávku jehlancového, prstnatce 
bezového, okrotice bílé, korálice trojklanné a dalších. Zajímavý je výskyt kosatce bezlistého 
českého, hlaváčku jarního, třemdavy bílé a řady jiných nápadných xerofilů. Jejich přítomnost 
má význam nejen vědecký, ale podstatně přispívá i ke zvýšení estetické hodnoty území.  

Zvířena Českého krasu je stejně pozoruhodná jako rostlinstvo. Dlouhodobé osídlení 
vedlo sice k ochuzení fauny, především větších obratlovců, o ty druhy, které jsou citlivé 
na kultivaci krajiny nebo pronásledované člověkem. Nacházíme zde i přes to některé skupiny, 
které mají vztah ke zvláštním podmínkám krasu. Jsou to netopýři zimující v jeskyních, 
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jezevec, kterému vyhovuje členitý ráz vápencových kopců a který umí pro své nory využít 
i drobné krasové dutiny. Hnízdí zde výr velký.  

Z plazů zaslouží zmínku hojný výskyt užovky hladké a při Berounce i užovky 
podplamaté. Vyskytuje se zde také mlok skvrnitý a ještěrka zelená. Význačnou skupinou 
v rámci fauny jsou měkkýši, kteří jeví zvláště úzké vztahy k vápencovému podkladu. 
Najdeme mezi nimi druhy známé v ČR jen odtud. Ukázkou bohatství hmyzí fauny je výskyt 
více než 500 druhů nosatců, více než 1200 druhů motýlů a podobně je to i s jinými skupinami 
hmyzu.  

Národní přírodní rezervace Karlštejn  

Jedná se o nejrozsáhlejší maloplošné zvláště chráněné území v Českém krasu. 
Má rozlohu přes 15 km2. Rozkládá se na levém břehu řeky Berounky přibližně mezi obcemi 
Karlštejn a Svatý Jan pod Skalou. V přirozených i lomových odkryvech se tu nacházejí 
světově proslulé prvohorní geologické profily a paleontologické lokality, krasové jevy 
povrchové i podzemní. Území zahrnuje velmi pestrý soubor biotopů podmíněných 
vápencovým podkladem a pestrostí reliéfu. Nalezneme tu zachovalé biotopy lesů 
od okroticových bučin přes černýšové dubohabřiny a mochnové doubravy po hrachorové 
šipákové doubravy, suché trávníky i kostřavové a pěchavové skalní stepi. NPR Karlštejn byla 
pro jedinečný charakter přírody v národním i evropském měřítku vyhlášena již v roce 1955. 
V roce 2000 obdržela Diplom Rady Evropy, kterým byl stvrzen evropský význam tohoto 
chráněného území.  

Přírodní památka Špičatý vrch - Barrandovy jámy 

Zářez silnice z Loděnic do Bubovic z roku 1939 je jedním z prvních podrobně 
stratigraficky a paleontologicky zhodnocených důležitých geologických profilů vulkanickým 
vývojem siluru v severní části pražské pánve. V severozápadní části území jsou zachovány 
dvě řady starých sběratelských jam, ve kterých světoznámý francouzsky paleontolog Joachim 
Barrande a jeho následovníci získávali téměř po dvě století zkameněliny ze silurských břidlic 
a vápenců. Profil a sběratelské jámy jsou mezinárodně významným typickým nalezištěm řady 
druhů zkamenělin.  

 

C.1.2.2. Natura 2000  

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno 
novelou zákona č. 114/1992 Sb. - zákon č. 218/2004 Sb.). Národní seznam evropsky 
významných lokalit byl stanoven v nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Ptačí oblasti byly 
vymezeny nařízeními vlády každá jednotlivě. 

Ptačí oblasti se v sousedství DP Loděnice nenacházejí. Nejblíže je ptačí oblast 
Křivoklátsko cca 10 km západním směrem (vyhlášená nařízením vlády č. 684/2004 Sb.). 
Z evropsky významných lokalit se nejblíže záměru nachází v CHKO Český kras vymezená 
evropsky významná lokalita Karlštejn-Koda. Lokalizace je zřejmá z následující situace 
(dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).  
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C.1.2.3. Významné krajinné prvky 

V širším zájmovém území se vyskytují významné krajinné prvky VKP, jejichž status 
je dán zákonem o ochraně přírody a krajiny. Podle § 3, písm. b), zákona č. 114/1992 Sb. jsou 
významnými krajinnými prvky veškeré „lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy“. VKP je tedy les severně a západně od lomu. VKP ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 
Sb. nebyly v širším zájmovém registrovány. 

C.1.2.4. Památné stromy 

Památné stromy v širším zájmovém území nebyly vyhlášeny. 

 

 C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Širší okolí zájmového území nese znaky souvislého historického osídlení. Blízkost 
větších správních sídel (Beroun, Praha) naznačuje osídlení v období středověku, kdy celá 
oblast Českého krasu patřila vládnoucímu rodu Přemyslovců a částečně sloužila jako jejich 
lovecká oblast. Mezi nejvýznačnější památky patří přemyslovský hrad Tetín, klášterní soubor 
ve Svatém Janu pod Skalou a Karlštejn.  
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První písemná zmínka o obci Loděnice je v záznamu o bitvě o český trůn, kterou 23. 
ledna 1179 svedli v blízkosti obce Soběslav II. a Bedřich. 

Dále je uveden výpis z evidence kulturních památek v Loděnici zapsaných 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a dalších s různým statutem památkové 
ochrany. Všechny dále uvedené památky jsou značně vzdáleny od zájmového území. 

číslo rejstříku památka č.p. umístění pam.ochr. 

25674 / 2-348 kostel sv. Václava  nad nám. S 

21816 / 2-2996 fara čp.?  S 
S - zapsáno do státního seznamu před r. 1988 

Na katastru Loděnice se dále nacházejí tyto archeologické lokality: 

• pod vrchem Kolem při cestě z Loděnic do Lužců - nález z roku 1920, nález 
kulturních jam 

• ppč. 903 - pole sousedící s vápenicí - nález z roku 1921, nález pecí 
• ppč. 262 - poloha „V Báních“ - nález 1923, tavicí pece 
• poloha „Nalženice“ - nález 1927, tavicí pece zjištěné při drenáži na louce, 

záchranný archeologický výzkum v této poloze v roce 1960 
• ppč. 903/8 - záchranný výzkum, zahloubený objekt z doby římské zjištěný v roce 

1949 
• louka jižně od budovy asfaltovny, patrně ppč. 903/7 - záchranný výzkum 1960 

při zakládání nádrže na asfalt 
• stavba salaše státního statku - výzkum 1960, zaniklá středověká osada 
• budování vodovodu Želivka 1972 - 1973 zachyceny objekty z doby římské 
• poloha „V Hlubokém“ ppč. 354/1 - sídliště kultury s vypichanou keramikou 

a laténské sídliště - výzkum při stavbě dálnice D5 
• v téže poloze výzkum 1982 při přeložce silnice 
• v téže poloze výzkum 1984 při pokládce kabelu souběžně s dálnicí 
• poloha „V Hlubokém“ mezi dálnicí a hřbitovem, ppč. 684/14 - areál firmy IVECO 

- záchranný výzkum 1996 
• výzkum 1995 - 1996 poloha V Hlubokém“, ppč. 867/12-14 
• poloha „u nové hospody“ - osada Jánská, ppč. 903, povrchovými sběry zjištěn 

rozsah i na ppč. 903/5, 7, 8 v k.ú. Svatý Jan pod Skalou a ppč. 262 - poloha 
„V Báních“, ppč. 261/3 a 264/1 poloha „Na Krétě“ v k.ú. Loděnice - sídliště 
z doby římské - výzkum při stavbě dálnice D5 

• povrchovou prospekcí zjištěno pravěké osídlení na levém břehu Loděnice 
(Kačáku) a na obou březích Nalženického potoka 

 
U starších výzkumů není lokalizace nálezů zcela přesná, novější výzkumy zaměřeny 

geodeticky.  

 

C.1.4. Území hustě zalidněná 

DP Loděnice se nachází na katastru Loděnice a Lužce. Lokalizace DP je zřejmá 
ze situací v příloze 1. Vlastní těžba bude probíhat na katastru Loděnice cca 1 km 
jihovýchodně od zastavěné části obce. Loděnice i Lužce jsou samostatné obce. Loděnice má 
dvě části - Loděnice a Jánská.  
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Nejbližší trvale obytné objekty ve vztahu k hranici dobývacího prostoru jsou 
v Bubovicích (650 m jižním směrem), v Kozolupech (1 km jihovýchodním směrem), 
v Lužcích (900 m východním směrem) a v Loděnici (zemědělská usedlost 750 m 
severozápadním směrem). 

 Statistické údaje o obci Loděnice: 

ZUJ 531464 
ID obce 8632 
Statut  obec 
Počet částí 2 
Katastrální výměra 556 ha 
Počet obyvatel 1519 
Průměrný věk 37,1 
Pošta Ano 
Škola Ano 
Zdravotnické zařízení Ano 
Policie Ne 
Kanalizace (ČOV) Ne 
Vodovod Ano 
Plynofikace Ne 

 

Statistické údaje o obci Lužce 

ZUJ 534404 
ID obce 8924 
Statut  Obec 
Počet částí 1 
Katastrální výměra 301 ha 
Počet obyvatel 88 
Průměrný věk 47,4 
Pošta Ne 
Škola Ne 
Zdravotnické zařízení Ne 
Policie Ne 
Kanalizace (ČOV) Ne 
Vodovod Ne 
Plynofikace Ne 
 

Související doprava je vedena po komunikaci III. třídy přes část Loděnice na dálnici 
D5 a dále do Prahy do Radotína.  

 

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické 
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území 

Záměr pokračování těžby cementářské suroviny (vápence) v DP Loděnice je situován 
do území, kde těžba předmětných surovin probíhá s různou intenzitou po několik století. 
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Těžba vápence v okolí Loděnice má dávnou tradici. První záznamy o těžbě jsou již z r. 1520. 
Vápenec Na Branžovech se pro výpal vápna začal těžit v 18. století. 

Na Branžovech postupně vznikly 3 lomy, později nazvané Cífkův, Obecní 
a Záloženský. Lomy koupil v r. 1898 baron Jindřich von Cífka v souvislosti vybudováním 
nové vápenky s kruhovou pecí typu Kohout v Loděnicích. Surovina byla zpočátku 
dopravována povozy. 

V r. 1907 byly lomy Na Branžovech spojeny s vápenkou lanovkou.  

V r. 1916 koupil vápenku i lomy pražský podnikatel Rudolf Weimann.  

R. 1919 byla postavena dvojkolejná řetězová - lanová dráha pro dopravu suroviny 
z Obecního lomu do Záloženského o délce 400 m poháněná el. motorem o 26 HP.  

Po znárodnění byla výroba vápna delimitována ke Králodvorským cementárnám 
Antonína Zápotockého n.p. a od 1. 1. 1953 řídil její provoz Pragocement n.p. Radotín. Stará 
vápenka s kruhovými pecemi byla zastavena k 1. 1. 1973 a z lomů zůstal v provozu pouze 
Obecní, těžba v Záloženském a Cífkově lomu byla zastavena. Vybavení Obecního lomu bylo 
minimální – nakládání 1 ks bagr RY 1, doprava nákladními auty Tatra 111, drtič a bubnový 
třídič, oddělující tři frakce (kámen k pálení vápna, makadam a odpad). Měsíční těžba byla cca 
4 000 t suroviny. Provoz visuté lanovky byl ukončen již r. 1966 a nahrazen automobilovou 
dopravou. Během let 1973 - 1981 byly těženy vápence nevhodné pro výrobu vápna 
a zpracovávány na štěrkodrtě, přičemž se lom plánovitě rozfárával na budoucí těžbu. 
V období 1973 - 1974 byla rozestavěna třídírna pro rozšíření nabídky drtí, ale investice nebyla 
dokončena. 

V r. 1961 byl zpracován Keramoprojektem Trenčín investiční záměr na vybudování 
nové vápenky. Investorem byl n.p. Radotínské cementárny a vápenice. Stavba byla zahájena 
na novém místě v blízkosti Holého vrchu na V od Loděnic. Po složitých jednáních, návrzích 
různých variant a změnách byl provoz nové vápenky zahájen 3. 7. 1981.  

Přípravné práce pro novou otvírku lomu byly zahájeny v r. 1973 skrývkou, v r. 1975 
byla zvýšena produkce drceného kameniva odtěžbou podložních kotýských vápenců. V 90 
létech začal lom dodávat i surovinu po výrobu suchých maltových směsí. V r. 1993 byla 
vybudována nová maltárna. Část produkce byla rovněž dodávána do cementárny v Radotíně 
jako karbonátová korekce. Koncem r. 2000 byla zastavena výroba vápna v Loděnicích. 

 

Za extrémní stav v území nelze považovat samotnou těžební činnost ale především 
dopravu, která je vedena po silnici III. třídy přes část Loděnice na dálnici D5. 

V prostoru vlastního záměru ani v jeho bezprostředním okolí nejsou známy žádné 
staré ekologické zátěže pokud neuvažujeme drobné černé skládky v okolí lomů. 
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v 
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny 

C.2.1. Ovzduší  

Klimatické faktory  

Dle vysvětlivek k základní hydrogeologické mapě patří území do klimatické oblasti B 
- mírně teplá, do okrsku B2 - mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.  

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční teploty vzduchu v letech 1931 - 
1960 ze stanice Beroun (225 m n.m.).  

Měsíc  Meteorologická
 stanice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Rok 

  Průměrná teplota vzduchu (° C)   
Beroun -1,8 -0,7 3,4 8,3 13,5 17,1 18,8 18,3 14,1 8,3 3,8 0,6 8,6 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční srážky v letech 1931 - 1960 ze 
stanice Beroun (225 m n.m.), Rudná - Hořelice (369 m n.m.) a Tachlovice (347 m n.m.).  

Měsíc  Meteorologická
 stanice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Rok 

  Úhrn srážek (mm)    
Beroun 24 22 23 32 60 70 79 58 37 36 26 26 493 
Rudná - 
Hořelice 

25 25 25 38 59 74 85 59 37 44 28 26 526 

Tachlovice 25 25 27 35 61 74 85 67 38 44 30 30 549 

V následující tabulce je uvedena četnost absolutních maxim sněhové pokrývky 
v letech 1931 - 1960 ze stanice Beroun (225 m n.m.):  

Měsíc  
výška cm 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 
∑ 

0 26 20 7 1 3 13 24 30 124 
1-5 3 9 11 12 9 8 5 0 57 
6-10 0 1 7 9 9 6 0 0 32 
11-20 1 0 4 7 6 2 1 0 21 
21-30 0 0 1 0 3 1 0 0 5 
31-50 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Dále uvádíme pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za období 
1961 - 2000): 

- průměrná roční teplota vzduchu: 7 - 8 °C 
- průměrná teplota vzduchu - jaro: 7 - 8 °C 
- průměrná teplota vzduchu - podzim: 7 - 8 °C 
- průměrná teplota vzduchu - léto: 14 - 15 °C 
- průměrná teplota vzduchu - zima: -2 - (-1) °C 
- průměrný roční úhrn srážek: 500 - 550 mm 
- průměrný sezonní počet dní se sněžením: 50 - 60 dní 
- průměrný sezonní počet dní se sněhovou pokrývkou: 50 - 60 dní 
- průměr sezonních maxim výšky sněhové pokrývky: 20 - 30 cm 
- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 500 - 1 600 hodin  
- průměrná roční rychlost větru: 2,0 - 3,0 m.s-1 
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Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány 
v následujícím grafu a v tabulce. 

STABILITNÍ RŮŽICE  RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 

  

 

 

Kvalita ovzduší 

Zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota 
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené 
ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení, 
na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení 



 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 75

kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP č. 11/2005. Česká 
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl. m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón 
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je 
ve Věstníku MŽP.  

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku 
při více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách. 

Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je zveřejněno ve věstníku MŽP. 
Jako nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (tzn. oblasti, kde došlo k překročení limitní hodnoty pro jednu nebo více 
znečišťujících látek) je uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení limitní 
hodnoty a meze tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení 
cílového imisního limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou znázorněny lokality, kde 
došlo k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu zdraví obyvatelstva. V tabulkách 
IV je uvedeno překročení hodnoty imisního a cílového limitu pro ochranu vegetace. 
Jednotlivé údaje v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy.  

Zájmové území patří do zóny Středočeský kraj, pod stavební úřad Beroun. 

Na základě dat z roku 2004 (věstník MŽP částka č. 12/2005, sdělení č. 38 a věstník 
MŽP částka č. 5/2006 sdělení č. 7) došlo na území stavebního úřadu Beroun k překročení 
limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 17,3 % jeho území a k překročení limitní hodnoty pro 
PM10 za kalendářní rok nedošlo (tabulka I). Na 3,6 % území stavebního úřadu Beroun došlo 
v roce 2004 k překročení limitní hodnoty a meze tolerance pro PM10 - 24 hod (tabulka II). 
K překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren nedošlo (tabulka III).  

Na základě dat z roku 2005 (věstník MŽP částka č. 3/2007, sdělení č. 4) došlo 
na území stavebního úřadu Beroun k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 99,7 % 
jeho území a k překročení limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok na 1,3 % území 
(tabulka I). K překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) ani hodnoty cílového 
imisního limitu (tabulka III) na území stavebního úřadu Beroun nedošlo.  

Na základě dat z roku 2006 došlo na území stavebního úřadu Beroun k překročení 
limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 50,5 % jeho území a k překročení limitní hodnoty pro 
NO2 za kalendářní rok na 0,8 % jeho území (tabulka I). K překročení imisního limitu a meze 
tolerance (tabulka II) na území stavebního úřadu Beroun nedošlo. Na 12 % území stavebního 
úřadu Beroun došlo v roce 2006 k překročení hodnoty cílového imisního limitu 
pro benzo(a)pyren (tabulka III).  

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku 
při více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách. 

Kvalita ovzduší podle okolních měřících stanic je uvedena v rozptylové studii -  
příloha 3. 

 



 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 76

C.2.2. Voda  

Povrchové vody 

Hydrologicky je zájmové území součástí povodí Berounky 1 - 11 - 05 (Loděnice 
a Berounka od Loděnice po ústí). Převážná část dobývacího prostoru Loděnice se nachází 
v dílčím povodí Loděnice od Krahulovského potoka po ústí (č. hydrologického pořadí 1-11-
05-027, plocha dílčího povodí 16,426 km2). Východní část DP, ve které nebude těžba 
probíhat, se nachází v dílčím povodí Karlického potoka (č. hydrologického pořadí 1-11-05-
041, plocha dílčího povodí 19,850 km2). Výřez z vodohospodářské mapy je uveden v příloze 
2.1. 

Loděnice (Kačák) a Karlický potok jsou levostranné přítoky Berounky.  

Vodní tok Loděnice (zvaný též Kačák) má celkovou délku 63,5 km. Pramení na úpatí 
kopce Džbán ve stejnojmenném pohoří jihozápadně od obce Kroučová (cca 11 km severně 
od Rakovníka). Do Berounky se vlévá cca 3 km za Berounem. Dobývací prostor Loděnice je 
v okrajové dolní části povodí ve vzdálenosti cca 1,5 km východně od toku Loděnice. 
Přirozený spád terénu odvádí podíl dešťových vod, odtékajících po terénu do toku Loděnice, 
prostřednictvím bezejmenného levostranného přítoku o celkové délce 2 km. Možné napojení 
povrchových odtoků z okolí dobývacího prostrou je v místě vzdáleném od zaústění tohoto 
přítoku do toku Loděnice cca 0,5 km. 

Dle vyhlášky č. 470/2001 Sb. v platném znění je Loděnice významným vodním 
tokem: 

 
Poř. 
č. 

 
Název vodního 

toku 

 
ČHP 

Délka vodního 
toku v 

kategorii 
význam. v km 

Identifikátor 
vodního toku dle 

vyhlášky 391/2004 
Sb. 

vymezení úseku 
vodního toku 

Správce toku 

305. Loděnice 1-11-04-005 45,7 10100041 od hráze rybníka v 
Loděnicích 

PVl 

Karlický potok pramení jižně od Vysokého Újezda a je dlouhý cca 11 km. 
Do Berounky se vlévá v Dobřichovicích. Dobývací prostor Loděnice zasahuje do jeho povodí 
v jeho horní části, ve které nebude těžba probíhat. 

Zájmové území neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Nejblíže záměru je CHOPAV Brdy (cca 18 km JZ směrem) - viz následující situace 
(dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy). 
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Podzemní voda 

Podzemní voda v zájmové oblasti je hluboce zakleslá v důsledků zkrasovění vápenců 
a není předpoklad jejího výskytu v úrovni 360 m n.m. Podrobněji v kapitole C.2.4.3 
Hydrogeologie. 

 

C.2.3. Půda  

Půdotvorným substrátem v zájmovém území jsou vápence, pískovce, svahoviny 
a eolická sprašová příměs ve zvětralině. 

Zvětrávání vápenců má specifický charakter a probíhá zvláštním zvětrávacím 
procesem. Vápenec se vlivem vody a v ní obsaženého CO2 mění na rozpustný kyselý uhličitan 
vápenatý Ca(HCO3), který je jednak odplavován vodou, jednak vázán do nových sloučenin. 
Hlavním zdrojem pro tvorbu zvětralinového pokryvu a půd jsou pouze ostatní minerální 
příměsi ve vápencích. Proto je vždy velký rozdíl mezi chemizmem původní horniny 
a chemizmem zvětralin a půd. V konečném stádiu vzniká silikátový zvětralinový pokryv, 
uložený na bazickém karbonátovém podkladě. Na čistých vápencích se půda nemůže vytvořit. 
Čím více je ve vápencích příměsí, tím hlubší může být zvětralina. V současném klimatu 
na vápencích vznikají půdy mělké a kamenité, středně těžké, zvané rendziny. Jsou vždy 
bohaté zásobeny dvojmocnými živinami, obsah ostatních živin závisí na množství a druhu 
příměsi. 

Podsvahová deluvia svahových hlín s příměsí spraší zde vytvářejí hlubší profily 
hnědých půd nasycených a hnědozemí. 
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V dobývacím prostoru je převažujícím půdním typem genetický půdní představitel 
rendzina typická (RAm) na silně vápnitých horninách. Níže po svahu přechází rendziny 
typické v rendziny kambizemní (RAk), dále v rendziny hnědé (KMv) až v hnědé půdy 
nasycené (KMmn). Na svahovinách v místech s mocnějším eolitickým sprašovým překryvem 
vznikly hnědozemě (HMm).  

Půdotvorným substrátem rendzin jsou zvětraliny pevných a zpevněných 
karbonátových hornin. Jsou to půdy mělké, skeletovité až silně skeletovité, na vápencích 
s jílovitohlinitou až jílovitou jemnozemí. Jsou to půdy kypré a dobře propustné pro vodu. 
Převládají vápníkem a hořčíkem stabilizované formy humusu. Humusový horizont je sorpčně 
nasycený až s obsahem uhličitanů, proto vykazuje neutrální až slabě alkalickou reakci. Obsah 
humusu rendzin nižších poloh (do 600 m n.m.) kolísá v horní části jejich humusového 
horizontu v rozmezí 4 - 14 %, v dolní části (v hloubce 20 - 30 cm) obsahuje 1 - 7 % humusu. 
Obsah P2O5 a K2O je většinou nízký, u rendzin hnědých dobrý. Rendziny trpí nedostatkem 
vody, protože podložní vápence jsou zkrasovatělé. Jsou také na strmějších svazích 
a po odlesnění velmi ohroženy dešťovou erozí a vyžadují zvláštní obhospodařování. 

V zájmovém území se vyskytují dva subtypy rendziny. Je to rendzina litická (RAI), 
s nástupem souvislé pevné karbonátové horniny v hloubce 10 - 30 cm pod půdním povrchem 
a rendzina kambizemní (RAk), s náznaky kambického horizontu za přítomnosti uhličitanů. 

Úrodnost rendzin je celkově nízká. Plochy mělké rendziny typické s mělkým 
humusovým horizontem pokrytým drnem jsou z části extenzivně obhospodařovány jako 
pastviny, zorněny jsou pouze profily hlubší a méně skeletovité. Rendziny jsou typické lesní 
půdy. 

Níže po svahu vznikly na hlubších a kvalitnějších půdotvorných substrátech 
kambizemě rendzinové, kambizemě typické a hnědozemě. U těchto půdních typů jsou již 
karbonáty ze svrchních půdních horizontů vyluhovány. 

V lesních porostech převažuje půdní typ rendzina typická a místy tvoří půdní pokryv 
lesních půd a ostatních ploch půdy s iniciálním půdotvorným procesem - litozem, varieta 
karbonátová (LIc). Oproti zemědělské půdě je lesní půda charakterizována existencí 
nadložního humusu, který tvoří vrstva opadanky, drtě a měli. 

Kontaminace půd 

V prostoru využívaném k těžební činnosti nebylo nutné provádět průzkumné práce 
pro ověření existence případné zátěže půd, či horninového prostředí cizorodými látkami. 
V minulosti zde mohlo dojít případně k menšímu znečištění půd ropnými produkty např. 
v důsledku porušení pracovní kázně při manipulaci a stáčení pohonných látek, únikem 
v důsledku koroze materiálu, únikem z těžební a dopravní techniky ap. Koncentrované 
znečištění půd ropnými produkty, které by se vizuálně projevovalo nebylo v současné době 
nikde v lomu, jeho blízkém okolí a ani na výsypce zjištěno. 

 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje  

C.2.4.1. Geomorfologie 

Prostor ložiska se nachází cca 2 km na JV od obce Loděnice a 2 km na Z od obce 
Lužce. Leží na SZ okraji pražské plošiny s výškovou úrovní cca 400 - 430 m n.m. K SZ terén 
spadá do údolí říčky Loděnice (cca 300 m n.m.). Povrch je mírně zvlněný s místními nízkými 
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elevacemi a zářezy místních vodotečí. Jižní a východní okolí lomu tvoří zemědělské 
pozemky, západní a SZ okolí pokrývají náletové dřeviny a smíšené lesy. 

C.2.4.2. Geologické podmínky 

Zájmové území náleží k severozápadnímu křídlu barrandienského synklinoria, je 
součástí SZ křídla synklinály holyňsko-hostýnské. Na stavbě ložiskové výplně a těsného okolí 
ložiska se podílejí spodně až středně devonské horniny. Významněji je zastoupen stupeň 
lochkov a prag. 

Stratigrafie (popis vrstev) 
 eifel  vápence chotečské 
 dalej  vápence třebotovské 
   dalejské břidlice 
 zlíchov  vápence chýnické 
   vápence zlíchovské 
 prag  vápence  dvorecko-prokopské 
     řeporyjské 
     loděnické 
     slivenecké 
     koněpruské 
 lochkov vápence kotýské 
 přídol  vápence přídolské 

Ložisková substance je tvořena sedmi hlavními typy vápenců: 

Vápence zlíchovské jsou šedavé až nazelenalé, v kalové základní hmotě jsou hojné šedohnědé 
rohovce a rohovcové hlízy. Mikroskopicky převažuje kryptokrystalická 
karbonátová hmota s nestejnoměrně rekrystalizovaným organodetritem. SiO2 
hmota tvoří amorfní shluky směsi chalcedonu a křemene. Obsah karbonátů je 
kolísavý (69 - 94 %), stejně tak SiO2 (2,1 - 25,4 %). Mocnost až 45 m. 

Vápence dvorecko - prokopské jsou šedé vápence většinou hlíznaté textury, která je 
způsobena přítomností vápnitých hlíz několikacentimetrové až decimetrové 
velikosti. Jde o rekrystalovanou kalovou hmotu s jílovito - organickou strukturou 
s velmi slabými projevy silicifikace a s akcesorickým pyritem. Mocnost 10 m. 
Obsahy CaCO3 76 - 95 %, SiO2 11 - 14,4 %. 

Vápence řeporyjské jsou kalové hlíznaté vápence sytě hnědočervené barvy s charakteristickou 
uzlovou texturou. Kryptokrystalická jílovito - karbonátová hmota uzavírá 
organogenní drť (nejčastěji fragmenty ostrakodů). Chuchvalcovitá struktura hnědé 
hmoty zahrunuje10 - 40 % klenců dolomitu, akcesoricky je zastoupen křemen, 
obsah SiO2 stoupá na 3,3 - 10,5 %. Mocnost 10 m. 

Vápence loděnické jsou charakteristické jemným zrnem a pestrou škálou barev. Jsou 
šedozelené, žlutošedé až šedé pestře červeně a zeleně skvrnité vápence, převážně 
hustě deskovité, textura uzlovitá až masivní. Jde o sedimentární facii jílovito - 
karbonátového organodetritického kalu s rozptýleným dolomitem a disperzně 
rozptýleným Fe pigmentem. Obsah karbonátu je 93,8 %, obsah SiO2 je 2,7 %. 
Mocnost 32 - 42 m. 

Vápence slivenecké dosahují nejčastěji mocnost 10 m.Vápence jsou růžové až načervenalé 
s charakteristickou střední až hrubou zrnitostí, jsou masivní, kompaktní, nezřetelné 
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vrstevnatosti. Základní hmota je tvořena fragmenty krinoidových článků 
a rekrystalovanými zrny kalcitu. V kalové hmotě je rozptýlena impregnace Fe 
oxidů, zrna dolomitu (1,5 - 3,0 %), akcesorie zastupuje pyrit a chlorit, křemen 
nebyl pozorován. 

Vápence svrchně-koněpruské tvoří komplex zrnitých šedobělavých nebo šedorůžových 
karbonátů, ojediněle s růžovými slinitými mázdrami. Průměrná mocnost kolem 
16 m. 

Vápence spodně-koněpruské dosahují mocnosti 10 m a jsou šedobělavé s rekrystalovaným 
organodetritem, stopovým podílem dolomitu a pyritu, absencí křemene, 
mikrotrhlinami s Fe pigmentem a rekrystalovaným kalcitem.  

Nejkvalitnější jsou vápence koněpruské a slivenecké. Ostatní souvrství mají obsah 
karbonátů nižší. Vzhledem šikmému uložení je v těžebním procesu nelze dobře oddělit, navíc 
jsou všechna souvrství druhotně znečištěna krasovými hlínami a puklinovými povlaky. Proto 
je celé ložiska zařazeno jako vápence ostatní. 

Podložní vápence kotýské jsou šedé až tmavošedé, mírně nahnědlé, jemnozrnné 
vápence až vápnité dolomity s černými, ojediněle šedozelenými mázdrami lupenité hmoty. 
Dosahují mocnosti 100 m i více. Jsou petrograficky i litologicky podobné koněpruským, liší 
se jen přítomností rohovců. 

Vápence kotýské, koněpruské a slivenecké patří k mělkovodní organodetritické facii, 
řeporyjské a dvorecko-prokopské náleží k hlubokomořskému kalovému vývoji.  

Přechodný faciální typ reprezentují vápence zlíchovské a loděnické. 

 

Sklon a směr vrstev 

Ložisko je litologicky - faciálně celkem pravidelné, značně však komplikované 
tektonicky. 

Směr vrstev je generelně SV - JZ se sklonem k JV. Strukturní změny na ložisku jsou 
pravidelné, směru SV-JZ. Rozdíly jsou ve sklonu, kolísají hodnotách 30 - 60° k JV. Tyto 
rozdíly jsou dány různým pohybem nebo posunutím jednotlivých ker. Generelně se jeví nízké 
sklony v SV části ložiska (25 - 40°). Ve zbývající větší části ložiska je kolísání sklonu 
v hodnotách 45 - 60°.  

Samotné ložisko má délku 1 400 m, šířku 100 m. Má přibližně obdélníkový půdorys 
a hloubkově je omezeno úrovní 350 m n.m. a těžebními možnostmi. 

Skrývkové poměry jsou dány morfologií terénu, s povrchovými krasovými projevy. 
Skrývka je tvořena hlinito - kamenitými sutěmi s úlomky reziduálních vápenců, terciérními 
jílovito - štěrkovými uloženinami a reziduálními křídovými sedimenty. Mocnost skrývky je 
od 1 do 13 m, v průměru 4 m. 

 

Tektonické poměry 

Ložiskové struktury zhruba SV - JZ směru nejvýrazněji porušuje příčná sklonová 
tektonika nejčastěji směru SZ - JV s častými odchylkami v rozmezí až 30°. Většinou jde 
o poklesovou tektoniku, přičemž výška sklonu se v průměru jedné linie mění. Nejvýznamnější 
tektonická zóna je v prostoru mezi lomy Záloženským a Cífkovým, kde výška sklonu je 
mohutná a patrně mimo poklesového pohybu je nejspíše spojena i s posunovým pohybem. 
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Další významná poruchová zóna je v prostoru silnice Loděnice - Lužce (SV okraj 
lomu na Branžovech), kde na několika liniích dochází k významnému pohybu a značné 
změně sklonu vrstev. 

Na tektonické linie se váží i sekundární kalcitické výplně (hlavně na menší poruchy 
a pukliny), dále zkrasovění, případně i vyplnění krasovými hlínami nebo dokonce zatečení 
povrchových terasových materiálů. 

Z těžebního hlediska tyto poruchové zóny budou nepříznivě ovlivňovat dobývání 
a zhoršovat kvalitu těžené suroviny. 

Chemické složení jednotlivých stratigrafických typů suroviny: 

typ SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 
zlíchovské vápence 
průměr 
minimum 
maximum 

12,08 
2,17 
25,45 

1,31 
0,57 
2,76 

0,71 
0,34 
1,48 

46,79 
38,98 
52,76 

0,82 
0,45 
1,76 

0,12 
0,01 
0,88 

dvorecko - prokopské vápence 
průměr 
minimum 
maximum 

6,11 
1,22 
14,40 

1,64 
0,52 
3,46 

0,72 
0,31 
1,41 

49,67 
42,97 
53,68 

0,77 
0,55 
1,63 

0,06 
0,01 
0,16 

řeporyjské vápence 
průměr 
minimum 
maximum 

6,69 
3,31 
10,48 

2,49 
1,62 
3,90 

1,16 
0,58 
1,74 

48,56 
45,55 
50,93 

0,91 
0,32 
1,76 

0,06 
0,01 
0,24 

loděnické vápence 
průměr 
minimum 
maximum 

2,68 
0,37 
5,41 

1,32 
0,20 
2,57 

0,68 
0,15 
1,24 

51,89 
49,54 
54,32 

0,79 
0,01 
2,04 

0,07 
0,01 
0,30 

slivenecké 
vápence 

      

pr. průměr 
minimum 
maximum 

1,25 
0,10 
7,04 

0,61 
020 
1,45 

0,47 
0,20 
1,38 

53,48 
48,42 
55,15 

0,68 
0,28 
1,63 

0,07 
0,01 
0,24 

svrchně a spodně koněpruské vápence 
průměr 
minimum 
maximum 

2,62 
0,08 
41,77 

1,37 
0,19 
30,17 

0,61 
0,12 
9,37 

52,14 
50,59 
55,86 

0,75 
0,01 
6,41 

0,07 
0,01 
0,38 

kotýské vápence 
průměr 
minimum 
maximum 

7,89 
0,74 
68,17 

1,38 
0,20 
20,75 

0,89 
0,29 
7,90 

47,93 
5,21 
5387 

1,31 
0,12 
10,56 

0,17 
0,01 
1,02 

Škodliviny (Na2O, K2O, MnO, P2O5) se v těžené surovině pohybují v setinách 
a desetinách procenta. Pro uvažované použití jsou obsahy škodlivin v těžených vápencích 
nepodstatné. 

Fyzikálně mechanické vlastnosti 

Byly stanovovány a jsou uváděny jen pro ta souvrství vápenců, které jsou vhodné 
pro výrobu kameniva. Pro souvrství vápenců pro chemicko - technologické zpracování 
stanoveny nebyly. 

 zkouška    vápence zlíchovské   kotýské 
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 otluk LA %    16.2 - 28.6    22 -28 
 nasákavost hmotová %  0.35 - 0.45    0.24 - 1.13 
 nasákavost objemová %  1.03     1.04 
 pórovitost    2.09     2.08 
 hutnost %    97.91     97.92 

 měrná hmotnost kg/m
3
  2 732     2 698-2 756 

 objemová hmotnost kg/m
3
  2 675     2 599-2 714 

 průměr (t/m
3
)   2,69 

 pevnost v tlaku MPa/cm
3 

  po vysušení   91     109 
 přilnavost k živicím   dobrá     dobrá 

 

Popis nadloží a podloží: 

Podloží dobývaných vápenců tvoří spodní část polohy vápenců kotýských. Jsou to 
tmavošedé až hnědošedé jemnozrnné organodetritické vápence. Charakteristickým znakem 
těchto vápenců je přítomnost rohovcových čoček. 

Nadloží tvoří svrchní část polohy deskovitých, tmavošedých vápenců zlíchovských, 
které obsahují tenké vložky vápenatých břidlic a černošedé shluky rohovců, výjimečně 
i polohy vápenců chýnických. 

Oba uvedené typy hornin lze využít pro výrobu drceného kameniva: 

vápence zlíchovské jsou vhodné pro výrobu kameniva II. třídy (mimo železniční 
kolejové lože) ve frakci 16/32 mm a vyšší. Frakce pod 16 mm mají 
vysoký obsah tvarově nevhodných zrn, 

vápence kotýské jsou vhodné pro kamenivo B I-II, N I-II dle ČSN 72 15 12-14 s tím, 
že pro náročné betonové konstrukce a pro betony na vodní stavby je 
kamenivo nutné odzkoušet z hlediska reaktivnosti oxidu křemičitého 
s alkaliemi z cementu. 

 

Geologická prozkoumanost 

V rámci souborného geologického mapování oblasti s průmyslově hodnotnými 
devonskými vápenci bylo v roce 1954 zmapováno Dr. J. Svobodou a Dr. F. Prantlem i území 
dobývacího prostoru Loděnice s širším okolím. Nové mapování bylo spojeno s podrobným 
výzkumem stratigraficko-paleontologickým, který prováděl v letech 1954 - 1958 Dr. I. 
Chlupáč. 

V roce 1957-1959 byl na vápencovém ložisku Na Branžovech ve dvou etapách 
proveden ložiskový geologický průzkum do měřítka 1 : 1000. Výsledek byl shrnut 
v závěrečné zprávě bývalého Nerudného průzkumu Brno, pracoviště Praha, jednak ve zprávě 
Geologického průzkumu Praha, závod Tuchlovice.  

V rámci úkolu Barrandien - vápence byly v roce 1965 v lomu odebrány bodové vzorky 
pro technologické odzkoušení jako mramorářské suroviny. Zkoušky provedla OZ ČKP 
v Hořovicích v roce 1966. 

Vzhledem k investičním záměrům provedl n.p. Geoindustria Praha v roce 1969 
přepočet a přehodnocení zásob celého ložiska.  
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Hned v úvodu celkového hodnocení se však konstatuje, že vytčeného cíle nebylo 
dosaženo proto, že další bilanční zásoby vápenců nebyly zjištěny, mimo j. i pro neúnosné 
skrývkové poměry (10 a více metrů). 

V etapě 1971 byl prováděn průzkum se zřetelem k rozšíření zásob hlavně do kategorie 
C 1, čehož bylo dosaženo hlavně v prostoru SV části ložiska díky zrušení pilíře silnice. 
Kromě toho byly zásoby v maximálně těžebně únosné míře rozšířeny směrem k JV, kde však 
bylo ověřeno jen omezené množství zásob.  

Celkem bylo touto průzkumnou akcí vyhodnoceno 17 234 kt bilančních zásob 
vápencové suroviny v kategoriích B, C1 a C2 a 4 740 kt nebilančních zásob v kategorii C2. 

Liština - průzkumná etapa z roku 1975 ověřovala rozsah a základní hodnocení 
kotýských vápenců z hlediska možné výroby drceného kameniva. 

Další etapa podrobného průzkumu 1980-1985 byla orientována na podrobnější 
prošetření skrývkových poměrů, převedení zásob do vyšších kategorií a prověření kotýských 
vápenců z hlediska možného využití jako vápenické suroviny. 

V roce 2005 – 2006 se uskutečnila další etapa geologického průzkumu. Jednalo se 
o těžební průzkum v dříve stanoveném dobývacím prostoru. Byl zaměřený na centrální část 
dobývacího prostoru tak, aby bylo možné založit další těžební etáž na úrovni 360 m n.m. 
Zásoby prozkoumané (C1 podle výpočtu zásob z r. 1985) totiž byly vyhodnoceny po úroveň 
370 m n. m. a zásoby vyhledané (C2 podle výpočtu zásob z r. 1985) byly vyhodnoceny po 
úroveň 350 m n. m. Podmínkou pro převod zásob do vyšší kategorie bylo provedení 
hydrogeologického průzkumu. Aby bylo možné převést příslušné zásoby z vyhledaných 
do prozkoumaných, byl proveden tento průzkum. Zadavatelem průzkumu byla organizace 
Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost, Beroun 660, realizátorem GET s.r.o., 
Korunovační 29, Praha 7, odpovědným řešitelem dle zák. č. 62/1988 Sb. v platném znění byl 
RNDr. Václav Štefek. Hlavním cílem bylo upřesnit  

• průběh a charakter jednotlivých ložiskových poloh  
• jakostní parametry suroviny  
• hydrogeologické poměry ložiska  

Průzkum byl proveden v území daném plochou počev 4. a 5. těžební etáže při stavu 
v lednu 2005. Realizován byl 5 bezjádrovými vrty o hloubce 15 - 30 m tak, aby vrty 
dosahovaly úrovně 360 m n.m. Vrtání se provádělo rotačně - příklepnou těžební vrtací 
soupravou Hausherr HBM 60, jejíž dosah je právě 32 m.  

Nový výpočet objemu suroviny byl proveden v prostoru účelově vymezeného bloku 
zásob na základě digitálního modelu lomu a terénu 3D stanoveného ze základní důlní mapy 
a projektovaného stavu po dotěžení příslušné části ložiska. Na jeho základě byl proveden 
převod zásob z kategorie vyhledaných do prozkoumaných a u malého množství převod 
z jednoho surovinového druhu (vápence zemědělské) od jiného (vápence ostatní). 

Závěrečná zpráva byla zapracována v únoru 2006. Přehodnocení zásob bylo 
provedeno k 23. 1. 2006. Závěrečná zpráva byla přijata na 1102. zasedání Komise 
pro projekty a závěrečné zprávy dne 28. 4. 2006 čj. 1159/660/2006. 

 

Radonové riziko 

 Podle Atlasu map ČR GEOČR500 patří předmětné území do střední kategorie 
radonového rizika z geologického podloží - viz následující situace. 
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přechodná kategorie radonového rizika (nízká - střední) 
 
převážně nízká kategorie radonového rizika 
 
převážně střední kategorie radonového rizika 
 
převážně vysoká kategorie radonového rizika 
 

 
 lom Branžovy  
 
 
Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.  
Kategorie radonového  Objemová aktivita radonu (kBq. m-3) při propustnosti podloží 

rizika nízké střední vysoké 
1. nízké < 30 < 20 < 10 
2. střední 30 - 100 20 - 70 10 - 30 
3. vysoké > 100 > 70 > 30 

 

C.2.4.3. Hydrogeologie 

Celé území ložiska náleží k povodí Berounky. Prostor ložiska je dostatečně 
morfologicky členitý a značně vertikálně (i horizontálně) odlehlý od nejbližších vodotečí. 
Hladina spodní vody nedosahuje ani nejnižší současné těžební etáže (375 m n.m.). Vápence 
jsou zkrasovělé a dostatečně propustné, takže ani povrchové srážky těžbu neohrožují. 

D5 
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Mimo to sklon vrstev k JV má příznivý vliv na odvedení infiltrovaných vod (dobrá puklinová 
propustnost vápenců). 

Jedná se o ložisko s velmi jednoduchými hydrogeologickými poměry - atmosférické 
srážky se snadno vsakují. O uvedených skutečnostech svědčí dlouhodobá těžební zkušenost 
na ložisku za téměř ideálních hydrogeologických podmínek. 

Prováděný geologický průzkum v r. 2005 byl zaměřen mimo j. na zjištění 
hydrogeologické situace pod úrovní 370 m n.m., což byla podmínka možnosti těžby 
do hloubky. Z toho důvodu byl sledován výskyt vody v provedených vrtech a to jak během 
vlastního vrtání, tak i po odvrtání.  

Během vrtání nebyly zjištěny žádné indicie zvodnění ani vody. Vrty byly provizorně 
zakryty a všechny sledovány po dobu jednoho týdne - v žádném vrtu ani po 8 dnech nebyla, 
v souladu s očekáváním, zjištěna voda. Z toho důvodu nebyl žádný vrt vystrojen úvodní 
pažnicí ani dalším vystrojením. Po odvrtání byly ještě vybrané vrty (které byly průchodné) 
sledovány v nepravidelném intervalu po dobu 3 měsíců a opět nebyla zjištěna hladina 
podzemní vody. Na základě uvedených zjištění se předpokládá hladina podzemní vody 
v hlubší úrovni než 360 m n.m.  

Při plánovaném doplňkové geologickém průzkumu se počítá rovněž s vyhodnocením 
hydrogeologické situace až do hloubky 345 m n.m. tak, aby bylo možné provádět těžbu až 
na tento těžební horizont. Plánované dobývání by tedy nemělo ovlivnit a ani jinak změnit 
současný hydrogeologický režim. 

Prameniště pitné vody ani minerálních vod v okolí ložiska nejsou. 

 

C.2.4.4. Surovinové zdroje 

Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území a v dobývacím prostoru Loděnice. 
V širším zájmovém území je ještě jižním směrem vyhlášeno chráněné ložiskové území 
a dobývací prostor Kozolupy viz následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu 
veřejné správy). Jedná se také o těžbu vápence (Lomy Mořina s.r.o.). 
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C.2.4.5. Seizmicita 

Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti 
makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 
stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového 
zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je 
dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších 
hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do zóny 
H, ve které je hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,015 g. 

 

C.2.5. Fauna a flóra 

Geobotanická charakteristika  lokality: 
− Fytogeografické členění 
− Fytogeografická oblast: termofytikum 
− Fytogeografický obvod: České termofytikum 
− Fytogeografický okres: Český kras 
− Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) - černýšová 

dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 

Fauna a flora širšího zájmového území je již popsána v kapitole C.1.1. Územní 
systémy ekologické stability krajiny a v kapitole C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní 
parky, významné krajinné prvky. Ve střední a západní části DP Loděnice byl proveden 
botanický a zoologický průzkum v pozdně letním a časně podzimním aspektu roku 2006 
a v jarním a letním aspektu roku 2007 (příloha 5.1. a 5.2.).  

Floru a vegetaci popsal RNDr. Vladimír Faltys. Toto posouzení je uvedeno v příloze 
5.1. Botanický průzkum byl na lokalitě proveden v období říjen 2006 až září 2007. Zájmové 
území bylo pro potřeby botanického průzkumu rozděleno na 10 lokalit. Bylo nalezeno 215 
druhů rostlin včetně dřevin. Jde většinou o charakteristické druhy, které rostou 
na vápencovém podkladu a provázejí ruderální společenstva. 

Během průzkumu byly zjištěny dva druhy rostlin zvláště chráněné podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. v kategorii C3 - druh 
ohrožený a celkem 14 druhů obsažených v Červeném seznamu cévnatých rostlin České 
republiky v kategoriích „druh ohrožený“ a „druh vyžadující pozornost“. Z ohrožených druhů 
se jedná o medovník meduňkolistý (desítky exemplářů v Cífkově lomu a v okolí) a dub šipák 
(roste nad srázem Záloženského lomu a v okolních lesních porostech). Z druhů uvedených 
v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR se jedná o pcháč panonský (desítky odkvetlých 
rostlin v Cífkově i Záloženském lomu), škardu smrdutou mákolistou (druh osidlující ruderální 
lokality, včetně okrajů komunikací a narušovaných ploch), hořec brvitý (nalezeny jednotlivé 
rostliny), hladýš širolistý (několik sterilních rostlin na okraji Cífkova lomu), černohlávek 
velkokvětý (druh vázaný na vápencový podklad v teplejších oblastech), dřišťál obecný 
(význačný keř přirozeně provázející vápnité podloží), voskovku menší (druh v okolí dosti 
častý), lýkovec jedovatý (několik keříků v prostoru Cífkova lomu), kostřavu walliskou, 
prvosenku jarní, hrušeň polničku, jeřáb muk, jeřáb břek (doubrava nad srázem Záloženského 
lomu) a violku divotvárnou (v doubravě nad srázem Záloženského lomu a v okolních lesních 
porostech). Na nepřístupných srázech nelze vyloučit výskyt dalších vzácnějších druhů rostlin. 

Zoologickou část biologického posouzení zpracoval Ing. Václav Prášek (příloha 5.2.). 
Na území kamenolomu a v jeho nejbližším okolí bylo zjištěno 48 druhů obratlovců, z toho 
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1 druh obojživelníka, 2 druhy plazů, 39 druhů ptáků a 6 druhů savců. Ze zvláště chráněných 
druhů, dle přílohy III.vyhlášky č. 395 /1992 Sb., nebyly zjištěny žádné kriticky ohrožené 
druhy živočichů. Z kategorie silně ohrožení byly zaznamenány 3 druhy obratlovců: 

ještěrka obecná - Lacerta agilis 
ropucha zelená - Bufo viridis 
slepýš křehký - Anguis fragilis 

Ohrožené druhy živočichů dle přílohy III.vyhlášky č. 395/1992 Sb., byly zastoupeny 
jediným druhem, kterým byl rorýs obecný - Apus apus. 

 

C.2.6. Krajina 

Celé širší okolí je značně antropogenně ovlivněné vlivem historické i současné těžby 
vápenců.  

Širší zájmové území se nachází na jihovýchod od obce Loděnice v oblasti vyvýšeného 
hřbetu s kótou 443 m n.m. Hřbet se táhne ve směru SV - JZ a lemuje severozápadní okraj 
plošiny v prostoru obcí Lužce, Kozolupy a Bubovice. Kromě zemědělské výroby bylo území 
známo již v minulosti těžbou vápence. Nejstarší dochované záznamy těžby jsou z roku 1520. 
Vápenec pro výpal vápna byl Na Branžovech těžen od 18. stol. Rozsáhlejší těžba pak byla 
zahájena ve spojitosti s výstavbou vápenky v Loděnici zhruba od roku 1900. V roce 1973 byla 
zastavena těžba v lomech Záloženský a Cífkův a dále soustředěna do Obecního lomu. 

S výjimkou současné těžby, která probíhá v rozšířeném prostoru někdejšího Obecního 
lomu ve střední části dobývacího prostoru (DP), je dnes téměř celé území až k silnici 
Loděnice - Bubovice pokryto lesem víceméně přirozeného složení, který se spontánně rozšířil 
i do uvedených opuštěných lomů a na jejich výsypky. V hlubší minulosti byl rozsah lesa 
oproti současnému stavu menší, neboť některé plochy byly využívány jako pastviny. 

DP zabírá celou oblast výše zmíněných lomů včetně jejich výsypek. 
V severovýchodním směru zasahuje dobývací prostor zhruba 400 m za silnici Loděnice - 
Lužce, kde zaujímá ploché návrší využívané zemědělsky (toto území není předmětem 
pokračující těžby dle POPD).  

Co se týká využití krajiny k rekreaci a sportu, značené turistické trasy se zájmovému 
území spíše vyhýbají - viz následující situace (zdroj: www.mapy.cz). 
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C.2.7. Ostatní charakteristiky životního prostředí  

Doprava 

Ložisko Loděnice je dobře dopravně disponováno. Na SZ od lomu probíhá dálnice 
Praha - Plzeň, ke které je příjezd po místní komunikaci III. třídy Loděnice - Lužce. 

 
Územní plánování 

V územním plánu Loděnice jsou plochy předpokládané těžby označeny jako plochy 
určené pro těžbu, takže záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací (viz vyjádření 
odboru výstavby MěÚ Beroun v části H tohoto oznámení a situace v příloze 2.2. a 2.3.). Obec 
Lužce nemá schválený územní plán (viz vyjádření odboru územního plánování a regionálního 
rozvoje MěÚ Beroun v části H tohoto oznámení). 
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁM ĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  
A  NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

 Nejedná se o nový záměr, ale o pokračování těžby ve stávajícím lomu s cílem 
vydobytí kvalitní cementářské suroviny. Ukončení těžby se předpokládá cca na úrovni roku 
2061. 

V souvislosti s pokračováním těžby v DP Loděnice nedochází k změně pracovníků 
zabývajících se těžbou a dopravou vytěžených materiálů (jedná se o cca 5 pracovníků). 

Nejbližší trvale obytné objekty ve vztahu k hranici dobývacího prostoru jsou 
v Bubovicích (650 m jižním směrem), v Kozolupech (1 km jihovýchodním směrem), 
v Lužcích (900 m východním směrem) a v Loděnici (zemědělská usedlost 750 m 
severozápadním směrem). 

 

Práce v lomu (včetně skrývky a dopravy) jsou prováděny v jednosměnném provozu 
a to pondělí až pátek. 

 

 Mezi zdravotní rizika záměru, mimo dopravy spojené s provozem, je možno zahrnout: 

− pracovní prostředí 
⇒ znečištění ovzduší 
⇒ hluk 
⇒ vibrace 

− životní prostředí 
⇒ znečištění ovzduší 

• tuhými znečišťujícími látkami  
• plynnými emisemi 

⇒ hluková zátěž 
⇒ vibrace  
⇒ práce s rizikovými látkami 
⇒ havarijní stavy 

 Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit 
v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

 Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní 
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů 
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do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která 
by snížila rizika na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře. 

Pracovní prostředí 

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou od 1. 1. 2008 dány nařízením 
vlády č. 361/2007 Sb. Rizikové faktory jsou zde členěny na (§ 2): 

− rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek 
(zátěž teplem a zátěž chladem) 

− chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, 
mutageny, látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické 
karcinogenity a azbest) 

− biologické činitele (mikroorganismy, buněční kultury a endoparaziti, kteří mohou 
vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu) 

− fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy 
a ruční manipulace s břemeny) 

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem 
nepříznivých mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné 
koncentrace (NPK-P) jsou upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné 
expoziční limity jsou upraveny v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení. 

Dle § 9 odst. 2 nař. vl. č. 361/2007 Sb. koncentrace chemické látky nebo prachu 
v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich 
přípustných expozičních limitů. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty škodlivin dle záměru z přílohy č. 2 
části A.  

 
PEL NPK-P škodlivina číslo CAS 

mg/m3 
poznámky 

NOx 10102-43-9 10 20  
CO 630-08-0 30 150 P 
benzen 71-43-2 3 10 D,P 

PEL - přípustné expoziční limity 
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace 
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na 

kůži 
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 
CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts Services 

 
PEL - přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr 
koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu 
znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by 
u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní 
schopnosti a výkonnosti.  

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být 
zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. 
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Benzen je v tabulce C v příloze č. 1 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. v platném označen 
jako karcinogen skupiny 1 a mutagen kategorie 2  

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii 
dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 361/2007 
Sb. jsou uvedeny hygienické limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční limit pro 
celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci 
prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které 
mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce 
vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, 
a do plicních sklípků. Pro horninové prachy je stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu 
fibrogenní složky Fr ≤ 5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr > 5 % a PELc 10 
mg/m3. Rozhodující složkou tuhých znečišťujících látek v daném případě je vápenec, příp. 
vápno. 

 

Prašnost 
 V daném případě práce v lomu se koncentrace v pracovním prostředí rovná 
koncentraci škodliviny ve volném prostředí (mimo to však kabiny strojů mají ventilaci, 
filtraci, příp. klimatizaci).  

Z výsledků rozptylové studie (příloha 3) pro tuhé znečišťující látky, NO2 a benzen je 
zřejmé, že zjištěné hodnoty jsou hluboko pod (o několik řádů) přípustnými hodnotami 
pro pracovní prostředí. I když rozptylová studie hodnotí pouze příspěvky záměru, je zcela 
zřejmé, že ve vlastním lomu jsou tyto příspěvky zcela dominantní. 

Na druhé straně výsledky rozptylové studie (příloha 3) jsou však pro zjišťování 
koncentrace znečišťujících látek v pracovním prostředí stěží použitelné, protože jsou udávány 
pro výšky, kde fakticky k žádné pracovní činnosti nedochází. Navíc modelování proudění 
vzduchu v prostoru lomu je velmi obtížné a prakticky neproveditelné (větrná růžice pro danou 
lokalitu v žádném případě nevystihuje prostor lomu s jeho výškovým členěním).  

Opatření ke snížení prašnosti spočívá ve skrápění lomových komunikací 
a v jednotlivých případech i rozvalu rubaniny.  

 

Hluk 

 Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně 
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické 
i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 

− akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu 

− funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
současného posunu sluchového prahu 

− funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů 
− funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 

spánkového cyklu 
− funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů 

s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, 
od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém 
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− funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky 
i v oblasti pracovního výkonu 

− funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 
 
 Dříve, než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce 
při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %. 

Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit 
pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1) 
vyjádřený:  

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB  
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s. 

pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichž je 
vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu (§ 2 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB.  

 LAeq.8h 
ostatní pracoviště 85 dB 
 

Podle prováděných měření v obdobných provozech (např. - lom Hvížďalka) jsou tyto 
hodnoty bez problémů plněny. 

 

Vibrace 

Vlastní technologie není zdrojem vibrací. Vibrace připadají v úvahu pro obsluhu 
nakladače. Z vlastního provozu nemáme k dispozici odpovídající měření. Například 
v obalovně ČMO Písek (BA 200 - Benninghoven) byly měřeny vibrace, kterým je vystaven 
řidič kolového nakladače. Pomocí speciálního třísměrového kotoučového snímače se měřili 
hodnoty vibrací ve směru horizontálním (osa x procházející tělem zepředu dozadu a osa y 
procházející bočním směrem kolmá na osu x) a ve směru vertikálním (osa z svislá, 
procházející osou těla). Snímač byl během měření položen na sedadle a zatížen vahou 
sedícího pracovníka. Výsledky měření při expozici 6 hodin za směnu jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

 Vážená hladina zrychlení vibrací  

Law v dB re 10-6m.s-1 

nejvyšší přípustná hladina 
celotělových vibrací  

Lap v dB re 10-6m.s-1 

osa x horizontální 105,4 114 

osa y horizontální 90,3 144 

osa z vertikální 111,0 117 

 Obdobnou situaci lze očekávat i v případě daného záměru, tj. že přípustné hodnoty 
celotělových vibrací nejsou překračovány.  
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Životní prostředí 

Znečištění ovzduší 

Znečištění ovzduší způsobené provozem posuzované provozovny těžby vápenců se 
týká především: 

– bodových zdrojů - v současném provozu nejsou, v budoucím stavu bude novým 
zdrojem mobilní drtič a třídič stavebního kamene 

– plošných zdrojů  
– liniových zdrojů  
– sekundární prašnosti 

 
Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B II.1. a v rozptylové studii 

(příloha 3). Za hlavní polutanty lze považovat u:  

– bodových zdrojů - tuhé znečišťující látky - mobilní drtič stavebního kamene 

– plošných zdrojů - z pojezdu a stání vozidel, provoz těžebních mechanizmů včetně 
nakladačů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, benzen 

– liniových zdrojů - doprava - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, benzen 

– sekundární prašnost v závislosti na ploše lomu 

Jako vstup do rozptylové studie byly použity bodové, plošné a liniové zdroje - 
navýšení oproti stávajícímu stavu. Zároveň byla uvažována i sekundární prašnost. 
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B II.1. a rozptylové studii (příloha 3). 

Zjištěná maxima se vyskytují v prostoru lomu, kde lze vypočtené hodnoty považovat 
spíše za příspěvky k pracovnímu prostředí.  

Platné imisní limity dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. jsou uvedeny v rozptylové 
studii (příloha 3). 

V následujících tabulkách varianta 1 - představuje příspěvek dle záměru při průměrné 
těžbě, varianta 2 pak příspěvek dle záměru při maximální těžbě. 

• Tuhé znečišťující látky 

Podle výsledků rozptylové studie - příspěvky provozem lomu (příloha 3): 

Body výpočtové sítě Body mimo síť 
Varianta 

škodlivina 
minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

PM10 aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000442 0,1513741 0,0000519 0,0015641 
Varianta 1 

PM10 aritmetický průměr 24 hod 
(µg.m-3) 

0,0064553 9,8141987 0,0065011 0,1352655 

PM10 aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0001425 0,4875803 0,0001671 0,0050381 
Varianta 2 

PM10 aritmetický průměr 24 hod 
(µg.m-3) 

0,0207928 31,6118169 0,0209403 0,4356940 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska 
ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr 
potom 50 µg.m-3 (s možností překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 
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Nejbližší stanice AIM signalizují možnost překračování jak ročního aritmetického 
průměru, epizodně může docházet i k překračování 24 hodinového aritmetického průměru. 

Záměr ve variantě hodnotící navýšení emisí mezi stávající těžbou a nově uvažovanou 
průměrnou těžbou z bodového, plošných a liniových zdrojů nově přispívá k imisní zátěži 
PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru koncentrací do 0,151 µg.m-3 u bodů 
ve výpočtové síti a do 0,002 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z hlediska příspěvků k 24 
hodinovému aritmetickému průměru je potom u bodů ve výpočtové síti dosahováno příspěvků 
do 9,814 µg.m-3 a do 0,135 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Záměr ve variantě hodnotící navýšení emisí mezi stávající těžbou a nově navrhovanou 
maximální těžbou z bodového, plošných a liniových zdrojů nově přispívá k imisní zátěži 
PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru koncentrací do 0,486 µg.m-3 u bodů 
ve výpočtové síti a do 0,005 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z hlediska příspěvků k 24 
hodinovému aritmetickému průměru je potom u bodů ve výpočtové síti dosahováno příspěvků 
do 31,612 µg.m-3 a do 0,436 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Jak je patrné z rozložení příspěvků k imisní zátěži k 24 hodinovému aritmetickému 
průměru, v obou řešených variantách jsou příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému 
průměru dosahovány v prostoru těžebny, takže se jedná spíše o pracovní prostředí. 

Při zohlednění stávajícího pozadí by příspěvky posuzovaného záměru neměly v žádné 
z uvažovaných variant znamenat významnou změnu stávajícího stavu, ve vztahu ke zdraví 
obyvatelstva lze příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru označit za nevýznamné. Je však 
nutno důsledně dodržovat opatření k snížení emisí PM10 z lomu. 
 

• Oxidy dusíku  

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 3): 

Body výpočtové sítě Body mimo síť 
Varianta 

škodlivina 
minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

NO2 aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000078 0,0009857 0,0000283 0,0002290 
varianta 1 

NO2 aritmetický průměr 1 hod 
(µg.m-3)  

0,0053490 0,4156475 0,0136373 0,0471367 

NO2 aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000274 0,0034670 0,0000994 0,0008053 
varianta 2 

NO2 aritmetický průměr 1 hod 
(µg.m-3)  

0,0188139 1,4619325 0,0479657 0,1657912 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému 
aritmetickému průměru. 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje překračování imisních limitů v zájmovém území.  

Záměr ve variantě hodnotící navýšení emisí mezi stávající těžbou a nově uvažovanou 
průměrnou těžbou z bodového, plošných a liniových zdrojů nově přispívá k imisní zátěži NO2 
ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru koncentrací do 0,001 µg.m-3 u bodů 
ve výpočtové síti a do 0,0003 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z hlediska příspěvků 
k hodinovému aritmetickému průměru je potom u bodů ve výpočtové síti dosahováno 
příspěvků do 0,42 µg.m-3 a do 0,05 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 
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Záměr ve variantě hodnotící navýšení emisí mezi stávající těžbou a nově navrhovanou 
maximální těžbou z bodového, plošných a liniových zdrojů nově přispívá k imisní zátěži NO2 
ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru koncentrací do 0,004 µg.m-3 u bodů 
ve výpočtové síti a do 0,0008 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z hlediska příspěvků 
k hodinovému aritmetickému průměru je potom u bodů ve výpočtové síti dosahováno 
příspěvků do 1,47 µg.m-3 a do 0,17 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Při zohlednění stávajícího pozadí by příspěvky posuzovaného záměru neměly v žádné 
z uvažovaných variant znamenat překročení imisního limitu, ve vztahu ke zdraví obyvatelstva 
lze příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru označit za nevýznamné.  

 

• benzen 

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 3): 

Body výpočtové sítě Body mimo síť 
Varianta 

škodlivina 
minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

varianta 1 
Benzen aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000002 0,0000482 0,0000009 0,0000106 

varianta 2 
Benzen aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000007 0,0001695 0,0000031 0,0000374 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 
5 µg.m-3.  

Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení tohoto imisního limitu, i když ji nelze 
označit za reprezentativní ve vztahu k zájmovému území. Nelze však předpokládat, že by 
v zájmovém území bylo dosahováno vyšších koncentrací, než na nejbližších monitorovacích 
stanicích. 

Záměr ve variantě hodnotící navýšení emisí mezi stávající těžbou a nově uvažovanou 
průměrnou těžbou z plošných a liniových zdrojů nově přispívá k imisní zátěži benzenu 
ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru koncentrací do 0,00005 µg.m-3 u bodů 
ve výpočtové síti a do 0,00002 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Záměr ve variantě hodnotící navýšení emisí mezi stávající těžbou a nově navrhovanou 
maximální těžbou z bodového, plošných a liniových zdrojů nově přispívá k imisní zátěži NO2 
ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru koncentrací do 0,0002 µg.m-3 u bodů 
ve výpočtové síti a do 0,00004 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Změny v předpokládaných příspěvcích k imisní zátěži benzenu lze označit za malé 
a málo významné. 

 

Hluk  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto nařízení 
je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní 
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení (s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku).  
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: 

Korekce (dB) Způsob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní 
prostory 

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

1) Použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*), 
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, 
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů  
* - § 30 odst. zák. č. 258/2000 Sb. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací, s výjimkou účelových komunikací, 
a drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy 
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy 
starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích 
a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající 
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a 
pro krátkodobé objízdné trasy. 

 

V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována akustická studie (příloha 4). 
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v následujících 
variantách: 

− varianta 1 - stávající stav (produkce 143 kt/r + stávající doprava 
na komunikacích) 

− varianta 2 - budoucí stav - průměrná produkce 175 kt/r + budoucí doprava 
na komunikacích) 

− varianta 3 - budoucí stav - maximální produkce 285 kt/r + budoucí doprava 
na komunikacích 

Vzhledem ke vzdálenosti samotné těžebny od nejbližší obytné zástavby byly řešeny 
pouze modelově zvolené výpočtové body podél přepravní trasy ve vztahu k liniovým zdrojům 
hluku. 

V následujícím přehledu jsou prezentovány výsledky výpočtu pro posouzení akustické 
situace v denní době ve stávajícím stavu (varianta 1), z hlediska příspěvku záměru 
při průměrné těžbě (varianta 2) a příspěvku záměru při maximální těžbě (varianta 3). V noční 
době činnost v lomu ani související doprava neprobíhá. 
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Porovnání řešených variant - den - LAeq (dB), doprava  

výška  V1 V2 V3 příspěvek záměru  Limit - 
den výp. 

bod 
(m) D D D V2-V1 V3-V1  dB 

1  3.0  61,0 61,0 61,1 0 +0,1 60 

1  6.0  61,0 61,0 61,2 0 +0,2 60 

2  3.0  60,3 60,3 60,4 0 +0,1 60 

2  6.0  60,5 60,6 60,7 +0,1 +0,2 60 

3  3.0  62,5 62,5 62,6 0 +0,1 60 

3  6.0  62,5 62,6 62,7 +0,1 +0,2 60 

4  3.0  60,6 60,7 60,9 +0,1 +0,3 60 

4  6.0  60,7 60,7 61,0 0 +0,3 60 

5  3.0  51,0 51,1 51,3 +0,1 +0,3 55 

5  6.0  51,1 51,2 51,4 +0,1 +0,3 55 

6  3.0  47,6 47,7 48,0 +0,1 +0,4 55 

6  6.0  47,7 47,8 48,0 +0,1 +0,3 55 

Z výsledků výpočtů v řešených variantách lze vyslovit závěr, že u výpočtových bodů 
poblíž komunikace Karlštejnská (VB č. 5 a 6) dojde oproti stávajícímu stavu i při maximální 
uvažované kapacitě těžby k navýšení hladin akustického tlaku o 0,3 až 0,4 dB, avšak neměl 
by být překročen hygienický limit pro denní dobu. U výpočtových bodů č. 1 až 4 dojde 
k navýšení hladin akustického tlaku kolem 0,1 až 0,2 dB, což je změna terénním měřením 
neprokazatelná. Ve variantě průměrné těžby nedojde u těchto výpočtových bodů díky provozu 
na dálnici ke změně akustické situace u těchto výpočtových bodů. Se zohledněním chyby 
výpočtu však nelze u modelově zvolených výpočtových bodů č. 1 až 4 vyloučit překračování 
hygienického limitu pro denní dobu. Z akustického hlediska lze proto preferovat spíše 
variantu průměrné těžby. Při úvaze o maximální těžbě lze doporučit provést aktuální měření 
akustické situace při stávajícím objemu těžby, při maximální uvažované těžbě toto měření 
zopakovat a povolení maximálního objemu těžby podmínit tím, že nedojde ke změně 
akustické situace u těchto výpočtových bodů (případně objem těžby uzpůsobit tomu, 
aby u těchto výpočtových bodů nedošlo ke změně akustické situace).  

 

Impulsní hluk 

Dle § 3 odst 1 nař. vl. č. 148/2006 je přípustný expoziční limit impulsního hluku 
vyjádřený jako špičkový akustický tlak 200 Pa. Podle kontrolních měření provedených 
v r. 1994 při dvou clonových odstřelech ve Vysokém Újezdu a Kozolupech byl měřen rovněž 
impulsní hluk. Přístroje pro měření akustického tlaku byly nastaveny na 33 Pa. Nižší hodnotu 
automatického spouštění nebylo možné vzhledem k mírnému větru nastavit, přístroj spouštěl 
samovolně. Během clonových odstřelů nedošlo ke spuštění přístrojů, takže akustický účinek 
byl nižší než přípustné hodnoty. V souvislosti se záměrem nelze předpokládat významnou 
změnu vzhledem k okolním obcím.  
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Vibrace 

Vzhledem k značné vzdálenosti obytných objektů od lomu (provádění trhacích prací) 
není sledování vibrací prováděno. Vzhledem k platnému hygienickému limitu vibrací 
v obytných místnostech při odstřelech, který je 95 dB, a vzdálenosti objektů není reálný 
předpoklad překračování limitní hodnoty.  

Do této kapitoly patří rovněž seismicita způsobená odstřely. V kapitole B.III.4 jsou 
vyčísleny seismické účinky na nejbližší obytné objekty v sousedních obcích vyjádřené 
rychlostí kmitání. Byly vypočteny hodnoty v rozmezí 2,68 mm/s (Kozolupy) - 4,13 mm/s 
(Bubovice). Tyto hodnoty jsou výrazně pod přípustnými hodnotami pro bezeškodní průběh 
trhacích prací (v rozmezí 6 - 30 mm/s v závislosti na základové půdě a frekvenci - podrobněji 
viz kapitola B.III.4.). Z provozní praxe je známo, že norma ČSN 73 0040 „Zatížení 
stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“ při vzdálenostech větších než 230 
- 250 m od místa odstřelu seismické účinky nadhodnocuje. Naměřené hodnoty jsou 
ve skutečnosti nižší. 

Trhací práce v lomu Branžovy tedy nemohou ovlivnit stavby v okolních obcích 
nad povolené limity. Z uvedených důvodů se nepočítá s měřením vibrací a seismicity. 

 

Práce s rizikovými látkami 

S potencionálními rizikovými látkami - nafta, provozní oleje, mazadla bude nakládáno 
podle bezpečnostních listů nebo dle pokynů k použití a nepředstavují významné riziko. 
S trhavinami a výbušninami je nakládáno podle příslušných báňských předpisů. Trhací práce 
provádí externí firma dodavatelsky. 

 Vliv zanedbatelný. 

 

Havarijní stavy 

Úvodem je nezbytné konstatovat, že pokud jde o možnost havárie z titulu přítomnosti 
chemických látek a chemických přípravků, vzhledem k předpokládaným množstvím těchto 
látek v žádném případě nepůjde o množství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 
závažných havárií. 

Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální 
možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují: 

• požár 

• únik škodlivých látek 

• mimořádné události 

 
Požár 

Možnost vzniku požáru nepředstavuje významné nebezpečí pro provoz 
dle uvažovaného záměru. Vznik požáru je možno uvažovat - požár těžebního nebo 
dopravního prostředku, příp. požár v technickém zázemí lomu. Při vzniku požáru nelze 
vyloučit únik řady toxických a dalších nebezpečných látek do ovzduší. Specifikovat konkrétní 
druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik závisí na stupni požáru, dokonalosti spalování 
a v neposlední řadě i na reakcích mezi jednotlivými přípravky.  
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Únik škodlivých látek 

K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nemělo dojít jak 
při běžném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, zejména v případě úniku látek 
škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.  

 Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní těžební objekt je třeba 
považovat únik ropných látek např. únik pohonných hmot nebo oleje z dopravních prostředků. 
Pro zamezení vniknutí těchto látek do vod jsou v areálu firmy rozmístěny příslušné vhodné 
zásahové prostředky a ve správní budově lomu je skladována zásoba sorbentu. Konkrétní 
pracovní postupy při likvidaci těchto havarijních stavů a specifikace a rozmístění zásahových 
prostředků budou uvedeny v aktualizovaném materiálu „Plán opatření pro případ havárie a 
zhoršení jakosti vod“, příp. havarijním plánu zpracovaném dle báňských předpisů. 

Mimořádné události  

Za mimořádnou událost lze označit mimo jiné rozlet při odstřelu mimo stanovené 
bezpečnostní pásmo lomu. Není známo, že by došlo k takovéto události.  

Odhad zdravotních rizik 

Hlavním cílem studie „Vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo“ (příloha 6) bylo 
provést odhad a následné hodnocení možných zdravotních rizik, plynoucích z plánovaného 
záměru pokračování těžby v lomu až do roku cca 2061 (do vydobytí cementářské suroviny). 

Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném 
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním 
intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní 
hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou 
a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin 
populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. Příkladem mohou být imisní limity 
pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.  

Použitá metodika vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 - 1987 
pro hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-
87/045). Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU 
pro hodnocení rizik (EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94). 

Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice 
patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení 
rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení 
rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence v lékařské praxi 
díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním 
ústavem Praha a autorizační návody a literatura doporučená ke kurzu a zkoušce odborné 
způsobilosti v rámci autorizace k hodnocení zdravotních rizik, kterou od 1. 1. 2004 ukládá 
zákon č. 258/2000 Sb. 

Odhad zdravotních rizik je proveden v příloze 6. Hodnocení bylo provedeno 
pro polutanty - tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, benzen a dále pro hlukovou zátěž. 

Podkladem k hodnocení expozice imisím je rozptylová studie, která hodnotí 
rozptylovým modelem SYMOS 97 imisní zátěž zájmového území ve dvou výhledových 
variantách. Hodnocenými zdroji emisí je provoz lomu a související doprava. 
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V rozptylové studii byly řešeny dvě varianty: 

• varianta 1 - průměrná produkce 175 kt/r 

• varianta 2 - maximální produkce 285 kt/r 

Mimo základní výpočtovou síť byly počítány imisní příspěvky v bodech mimo síť - 
nejbližší obytná zástavba. 

Ze závěrů předmětné studie uvádíme: 

Na základě provedeného odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti 
s realizací předkládaného záměru nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské 
zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě nedojde 
k prokazatelnějším významným změnám z hlediska zdravotních rizik. Určité zdravotní riziko 
pravděpodobně představuje v zájmové oblasti, stejně jako v jiných oblastech s běžnou 
kvalitou ovzduší, stávající imisní pozadí látek znečišťujících ovzduší.  

Z hlediska hluku vzhledem ke vzdálenosti samotné těžebny od nejbližší obytné 
zástavby jsou řešeny v akustické studii (příloha 4) pouze modelově zvolené výpočtové body 
podél přepravní trasy ve vztahu k liniovým zdrojům hluku. 

Z výsledků výpočtů v řešených variantách lze vyslovit závěr, že u dvou výpočtových 
bodů podél komunikace Karlštejnská dojde oproti stávajícímu stavu i při maximální 
uvažované kapacitě těžby k navýšení hladin akustického tlaku o 0,3 až 0,4 dB, avšak neměl 
by být překročen hygienický limit pro denní dobu. U ostatních výpočtových bodů dojde 
k navýšení hladin akustického tlaku kolem 0,1 až 0,2 dB, což je změna terénním měřením 
neprokazatelná. Ve variantě průměrné těžby nedojde u těchto výpočtových bodů díky provozu 
na dálnici ke změně akustické situace u těchto výpočtových bodů. Se zohledněním chyby 
výpočtu však nelze u modelově zvolených výpočtových bodů poblíž dálnice vyloučit 
překračování hygienického limitu pro denní dobu (i v současné době). 

Z uvedených výstupů je patrné, že jak stávající, tak očekávaná vyvolaná doprava 
související se záměrem není rozhodující ve vztahu ke stávající i očekávané akustické situaci 
v zájmovém území.  

Možnost existence zdravotního rizika hluku u obyvatel v okolí je však tedy možné 
v souvislosti s daným záměrem spolehlivě vyloučit.  

Tyto závěry jsou platné za předpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladů. 

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie 

Obytné objekty jsou natolik vzdálené do předmětného lomu, že se nepředpokládá 
ovlivnění obyvatel vlastní těžbou. Ovlivněni mohou být obyvatelé v objektech podél 
komunikací, po kterých se odváží rubanina. 

 

 Narušení faktorů pohody 

 Pokračováním těžby vápenců DP Loděnice nevzniká nová zátěž v území. Těžba 
Na Branžovech probíhá od 18. století. Provoz lomu prakticky neovlivňuje obytnou zástavbu.  

 Pokračování těžby vápenců v rámci POPD do roku 2061 nepřináší tedy zhoršení 
stávající situace. Za narušení faktoru pohody nelze označit ani provádění (pokračování) 
odstřelů v lomu. 



 D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

 102

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1. Vliv na kvalitu ovzduší je 
komentován v rozptylové studii - příloha 3 a v kapitole D.I.1. V rozptylové studii byly řešeny 
dvě varianty: 

• varianta 1 - průměrná produkce 175 kt/r 

• varianta 2 - maximální produkce 285 kt/r 

V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující 
ve výpočtové síti nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek 
ve výpočtové síti (v µg/m3): 

Body výpočtové sítě Body mimo síť 

varianta škodlivina 
minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

PM10 aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000442 0,1513741 0,0000519 0,0015641 

PM10 aritmetický průměr 24 hod 
(µg.m-3) 

0,0064553 9,8141987 0,0065011 0,1352655 

NO2 aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000078 0,0009857 0,0000283 0,0002290 

NO2 aritmetický průměr 1 hod 
(µg.m-3)  

0,0053490 0,4156475 0,0136373 0,0471367 V
A

R
IA

N
T

A
 1

 

Benzen aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000002 0,0000482 0,0000009 0,0000106 

PM10 aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0001425 0,4875803 0,0001671 0,0050381 

PM10 aritmetický průměr 24 hod 
(µg.m-3) 

0,0207928 31,6118169 0,0209403 0,4356940 

NO2 aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000274 0,0034670 0,0000994 0,0008053 

NO2 aritmetický průměr 1 hod 
(µg.m-3)  

0,0188139 1,4619325 0,0479657 0,1657912 V
A

R
IA

N
T

A
 2

 

Benzen aritmetický průměr 1 rok 
(µg.m-3) 

0,0000007 0,0001695 0,0000031 0,0000374 

 

Ze závěru rozptylová studie zde uvádíme: 

Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území 

Jak je patrné z rozložení příspěvků k imisní zátěži k 24 hodinovému aritmetickému 
průměru, v obou řešených variantách jsou příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému 
průměru dosahovány v prostoru těžebny, takže se jedná spíše o pracovní prostředí. 

Při zohlednění stávajícího pozadí by příspěvky posuzovaného záměru neměly v žádné 
z uvažovaných variant znamenat významnou změnu stávajícího stavu, ve vztahu ke zdraví 
obyvatelstva lze příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru označit za nevýznamné. Je však 
nutno důsledně dodržovat opatření k snížení emisí PM10 z lomu. 
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Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 

Při zohlednění stávajícího pozadí by příspěvky posuzovaného záměru neměly v žádné 
z uvažovaných variant znamenat překročení imisního limitu, ve vztahu ke zdraví obyvatelstva 
lze příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru označit za nevýznamné.  

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území  

Změny v předpokládaných příspěvcích k imisní zátěži benzenu lze označit za malé 
a málo významné. 

Celkově lze konstatovat, že záměr významně neovlivňuje kvalitu ovzduší a jeho 
realizace je akceptovatelná. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Hluk 

Vlivy na akustickou situaci jsou podrobně hodnoceny již v kapitole D.I.1. 
a v příloze 4.  

Z výsledků výpočtů v řešených variantách lze vyslovit závěr, že u výpočtových bodů 
poblíž komunikace Karlštejnská (VB č. 5 a 6) dojde oproti stávajícímu stavu i při maximální 
uvažované kapacitě těžby k navýšení hladin akustického tlaku o 0,3 až 0,4 dB, avšak neměl 
by být překročen hygienický limit pro denní dobu. U výpočtových bodů č.1 až 4 dojde 
k navýšení hladin akustického tlaku kolem 0,1 až 0,2 dB, což je změna terénním měřením 
neprokazatelná. Ve variantě průměrné těžby nedojde u těchto výpočtových bodů díky provozu 
na dálnici ke změně akustické situace u těchto výpočtových bodů. Se zohledněním chyby 
výpočtu však nelze u modelově zvolených výpočtových bodů č.1 až 4 vyloučit překračování 
hygienického limitu pro denní dobu. Z akustického hlediska lze proto preferovat spíše 
variantu průměrné těžby. Při úvaze o maximální těžbě lze doporučit provést aktuální měření 
akustické situace při stávajícím objemu těžby, v rámci zkušebního provozu při maximální 
uvažované těžbě toto měření zopakovat a trvalé povolení maximálního objemu těžby 
podmínit tím že nedojde ke změně akustické situace u těchto výpočtových bodů (případně 
objem těžby uzpůsobit tomu, aby u těchto výpočtových bodů nedošlo ke změně akustické 
situace).  

Trhací práce 

Podle kontrolních měření provedených v r. 1994 při dvou clonových odstřelech 
ve Vysokém Újezdu a Kozolupech byl měřen rovněž impulsní hluk Přístroje pro měření 
akustického tlaku byly nastaveny na 33 Pa. Nižší hodnotu automatického spouštění nebylo 
možné vzhledem k mírnému větru nastavit, přístroj spouštěl samovolně. Během clonových 
odstřelů nedošlo ke spuštění přístrojů, takže akustický účinek byl nižší než přípustné hodnoty 
(dle nař. vl. č. 148/2006 Sb. je přípustný expoziční limit impulsního hluku vyjádřený jako 
špičkový akustický tlak 200 Pa). Realizací záměru se nepředpokládá podstatná změna, a tudíž 
se nepředpokládá měření impulsního hluku. 

Vliv malý, akceptovatelný. 

Vibrace  

Co se týká vibrací z dopravy, jak vyplývá z řady provedených analýz, dopravní provoz 
i na intenzivně zatížených komunikacích není zdrojem takových vibrací, které by mohly mít 
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jakékoli negativní důsledky jak na stavební stav objektů v okolí těchto komunikací, tak 
na zdraví jejích obyvatel. Analogicky s těmito předpoklady nelze očekávat vznik žádných 
škod na stavebních objektech nebo vlivů na zdraví obyvatel v okolí dopravních komunikací 
zájmového území. 

Do této kapitoly patří rovněž seismicita způsobená odstřely. V kapitole B.III.4 jsou 
vyčísleny seismické účinky na nejbližší obytné objekty v sousedních obcích vyjádřené 
rychlostí kmitání. Byly vypočteny hodnoty v rozmezí 2,68 mm/s (Kozolupy) - 4,13 mm/s 
(Bubovice). Tyto hodnoty jsou výrazně pod přípustnými hodnotami pro bezeškodní průběh 
trhacích prací (v rozmezí 6 - 30 mm/s v závislosti na základové půdě a frekvenci - podrobněji 
viz kapitola B.III.4.). 

 Trhací práce v lomu Branžovy tedy nemohou ovlivnit stavby v okolních obcích nad 
povolené limity. Z uvedených důvodů se nepočítá s měřením vibrací a seismicity. Vliv žádný 
prokazatelný. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Jedná se o ložisko s velmi jednoduchými hydrogeologickými poměry - atmosférické 
srážky se snadno vsakují. O uvedených skutečnostech svědčí dlouhodobá těžební zkušenost 
na ložisku za téměř ideálních hydrogeologických podmínek. 

Hladina spodní vody nedosahuje ani nejnižší současné těžební etáže (375 m n.m.). 
Vápence jsou zkrasovělé a dostatečně propustné, takže ani povrchové srážky těžbu 
neohrožují. Mimo to sklon vrstev k JV má příznivý vliv na odvedení infiltrovaných vod 
(dobrá puklinová propustnost vápenců). 

Prováděný geologický průzkum v r. 2005 byl zaměřen mimo j. na zjištění 
hydrogeologické situace pod úrovní 370 m n. m., což byla podmínka možnosti těžby 
do hloubky. Z toho důvodu byl sledován výskyt vody v provedených vrtech a to jak během 
vlastního vrtání, tak i po odvrtání.  

Během vrtání nebyly zjištěny žádné indicie zvodnění ani vody. Vrty byly provizorně 
zakryty a všechny sledovány po dobu jednoho týdne - v žádném vrtu ani po 8 dnech nebyla, 
v souladu s očekáváním, zjištěna voda. Z toho důvodu nebyl žádný vrt vystrojen úvodní 
pažnicí ani dalším vystrojením. Po odvrtání byly ještě vybrané vrty (které byly průchodné) 
sledovány v nepravidelném intervalu po dobu 3 měsíců a opět nebyla zjištěna hladina 
podzemní vody. Na základě uvedených zjištění se předpokládá hladina podzemní vody 
v hlubší úrovni než 360 m n.m.  

Při plánovaném doplňkovém geologickém průzkumu se počítá rovněž 
s vyhodnocením hydrogeologické situace až do hloubky 345 m n.m. tak, aby bylo možné 
provádět těžbu až na tento těžební horizont. Plánované dobývání by tedy nemělo ovlivnit a ani 
jinak změnit současný hydrogeologický režim. 

Prameniště pitné vody ani minerálních vod v okolí ložiska nejsou. 

Zpracovatel oznámení doporučuje následující: 

• případné úniky ropných látek v lomu bezprostředně likvidovat dostupnými prostředky  

• zajistit v každém případě aby do výsypek nebyly ukládány odpady 

Vliv žádný prokazatelný.  
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D.I.5. Vlivy na půdu 

Záměr předpokládá pokračování těžby v DP Loděnice podle POPD do roku 2061. 
Realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí 
lesa (PUPFL) v platném dobývacím prostoru Loděnice. Zábor půdy je v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací. 

K záboru ZPF dojde na ploše cca 0,36 ha. Z této plochy má evidované bonitované 
půdně ekologické jednotky (BPEJ) jen pozemek 1186/1, který však těžbou nebude téměř 
dotčený (vynětí 63 m2). Jedná se o BPEJ 4.38.16., která je dle Metodického pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŽP ČR k upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu 
podle zákona ČNR 334/1992 Sb. zařazena do V. třídy ochrany zemědělské půdy. Do V. třídy 
ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou 
produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až 
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské 
účely postradatelné.  

K záboru PUPFL dojde na ploše cca 5,06 ha. (1,66 ha již bylo vyňato v roce 1992). 
Na ploše 9,11 ha dojde postupně k lesotechnické rekultivaci.  

Jedná se o vliv významný, ale vzhledem k tomu, že se jedná o těžbu ve stávajícím 
dobývacím prostoru, který byl stanoven proto, aby surovina byla využita jedná se o vliv 
akceptovatelný. Navíc na části pozemků dojde k postupné lesotechnické rekultivaci. 

Dále je třeba poznamenat, že těžba bude probíhat v ochranném pásmu lesa, které je 
dáno zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů a je 50 m od okraje 
lesa. 

Dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. v řízení podle zvláštních předpisů 
(např. stavební a horní zákon), které se dotýká zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne 
stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy 
lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení 
pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.  

Reálný vliv těžby na okolní pozemky nelze předpokládat. 

Vliv akceptovatelný. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Záměr znamená významný zásah do horninového prostředí - odtěžba cementářských 
vápenců včetně skrývky a výklizů. Jedná se o využití výhradního ložiska vhodné suroviny se 
známými zásobami se stanoveným dobývacím prostorem. Lokalita je využívána k předmětné 
těžbě již od 19. století.  

Hodnocený záměr znamená využití západní části ložiska. Východní část DP za silnicí 
Loděnice - Lužce dosud těžena nebyla a v posuzovaném POPD se zde těžba nepředpokládá. 
V této části ložiska zůstane nevydobyto 9 271 kt bilančních zásob vápence ostatního. 
Nevydobyto zůstane také značná část bilančních zásob vápence zemědělského v západní části 
ložiska, pro který není v současnosti odbyt.  

Těžba vápenců v DP Loděnice znamenala a znamená významný zásah do horninového 
prostředí. 
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Vliv na horninové prostředí je velmi významný, v kontextu využívání výhradního 
ložiska však akceptovatelný při odpovídajícím respektování požadavků stávající legislativy, 
orgánů státní správy a samosprávy.  

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

D.I.7.1. Vlivy na faunu 

Provedený zoologický průzkum byl zaměřen na zjištění výskytu obratlovců zájmovém 
území. Nejbližší okolí lomu je tvořeno z východní strany plochami orné půdy, které 
přecházejí na jiho - a severovýchod. Orná půda je od vlastního území lomu oddělena pásem 
keřové vegetace. Severně od lomu je lokalizován větší lesní celek. V jihozápadním směru 
od současné aktivní lomové části se nachází drobné plochy historických lomových lokalit, 
které jsou současně sukcesně zapojeny do okolní krajiny a vytváří řadu velmi zajímavých 
biotopů. 

Při zoologickém průzkumu nebyly zjištěny žádné kriticky ohrožené druhy živočichů 
podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Z kategorie silně ohrožení byly zaznamenány 
3 druhy obratlovců (ještěrka obecná, ropucha zelená, slepýš křehký). Ohrožené druhy 
živočichů dle přílohy III.vyhlášky č. 395/1992 Sb., byly zastoupeny jediným druhem, kterým 
byl rorýs obecný (přelet nad lokalitou).  

Co se týká výskytu ropuchy zelené v zájmovém území, je dán periodickými loužemi, 
které jsou typickým místem reprodukce tohoto druhu. Jedná se o druh, který je nalézán 
v tomto charakteru biotopu a rozšiřování těžby nemá na jeho populaci negativní dopad. 

Oba druhy plazů, ještěrka obecná - Lacerta agilis i slepýš křehký - Anguis fragilis jsou 
rozšířeni nejen v zájmovém území, ale také v jeho širokém okolí, často využívají sukcesně 
zapojené okraje lomů v místě bývalé těžby jako své přirozené biotopy a rozšíření těžby 
nebude mít na jejich populace ve sledovaném území zásadní negativní dopad. 

Realizací záměru dojde k zániku části lesního biotopu v území. Těžba bude probíhat 
postupně, populace živočichů se plynule přemístí do okolních habitatů včetně rekultivovaných 
ploch.  

U obratlovců dojde k omezení etologických návyků. Velikost výchylky od normálních 
existenčních podmínek však lze označit za mírnou zátěž a organismy (obratlovci) se 
na základě přirozených mechanismů se změnou vyrovnají. Tedy přesunou své etologické 
cykly do současnému stavu podobného prostředí. 

Jedná o dlouhodobý záměr, přičemž v počátečním období zatím nedotčená území 
budou podléhat svému přirozenému vývoji. 

Vzhledem k tomu, že těžba bude jihozápadním směrem postupovat v etapách, 
v horizontu několika let, doporučuje zpracovatel oznámení: 

• před započetím přípravy každé další etapy postupu těžby provést botanický průzkum; výsledek 
průzkumu bude předán příslušnému orgánu ochrany přírody, včetně návrhu příp. nápravných 
opatření 

• do POPD promítnout provádění skrývek kulturní vrstvy ke konci období vegetačního klidu 
z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů 

Vliv akceptovatelný. 
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D.I.7.2. Vlivy na floru 

Jak již bylo v kapitole C.2.5. uvedeno, byl na lokalitě proveden v období říjen 2006 
až září 2007 botanický průzkum. Na lokalitě bylo nalezeno 215 druhů rostlin včetně dřevin. 
Jde většinou o charakteristické druhy, které rostou na vápencovém podkladu a provázejí 
ruderální společenstva. 

Během průzkumu byly zjištěny dva druhy rostlin zvláště chráněné podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. v kategorii C3 - druh 
ohrožený (medovník meduňkolistý, dub šípák) a celkem 14 druhů obsažených v Červeném 
seznamu cévnatých rostlin České republiky v kategoriích „druh ohrožený“ a „druh vyžadující 
pozornost“. 

Na nepřístupných srázech nelze vyloučit výskyt dalších vzácnějších druhů rostlin. 
Vůči navrženému rozšíření lomu však nelze vznést z hlediska ochrany přírody zásadní 
námitky, neboť jde o těžbu v území již narušeném, resp. dotěžení ploch mezi dřívějšími 
těžebními prostory a současným Obecním lomem. Nejde o těžbu v přírodně nenarušeném 
území. Vzácnější druhy včetně druhů zvláště chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zde 
nalezené provází rovněž vápence v okolí a vyskytují na více lokalitách. Jejich výskyt v širším 
území není záměrem ohrožen. 

Jak je z výše uvedeného rozboru zřejmé, není v zájmovém území vyloučen výskyt 
chráněných druhů živočichů a rostlin. Vzhledem k tomu, že těžba bude jihozápadním směrem 
postupovat v etapách, v horizontu několika let, doporučuje zpracovatel oznámení 
před započetím přípravy každé další etapy postupu těžby provést nový biologický průzkum. 
Pokud se tímto průzkumem potvrdí výskyt chráněných druhů, bude nutno požádat Krajský 
úřad Středočeského kraje o výjimku ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  

První etapou budou skrývkové práce případně bude předcházet kácení porostů. 
Při skrývkových pracích bude biota na dotčeném pozemku postupně s harmonogramem 
zlikvidována nebo přemístěna na skládky skrývkového materiálu. Půjde o nadzemní části 
rostlin, jejich kořenové systémy a živočichy, kteří tvoří půdní ekosystém. 

V kontextu výše uvedeného rozboru pokládají zpracovatelé oznámení za potřebné 
doporučit následující opatření z důvodu precizace podmínek pro následující řízení: 

• kácení porostů, náletových dřevin a křovin v zájmovém území provádět v období vegetačního 
klidu v nezbytně nutné míře 

• před započetím přípravy každé další etapy postupu těžby provést zoologický průzkum; výsledek 
průzkumu bude předán příslušnému orgánu ochrany přírody, včetně návrhu příp. nápravných 
opatření 

Vliv akceptovatelný. 

D.I.7.3. Vlivy na ekosystémy 

V jihozápadním směru od současné aktivní lomové části se nachází drobné plochy 
historických lomových lokalit, které jsou současně sukcesně zapojeny do okolní krajiny. 
Realizací záměru dojde k likvidaci části těchto lokalit. Vzniknou však nové lokality v hodné 
pro rozvoj biotopů. 

Dle vyjádření KÚ Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
179871/2007/KUSK ze dne 13. 12. 2007 lze vyloučit významný vliv posuzovaného záměru 
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na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními 
(stanovisko viz část H oznámení).  

Vliv malý, akceptovatelný. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Záměr pokračování těžby cementářské suroviny (vápence) v DP Loděnice je situován 
do území, kde těžba předmětných surovin probíhá s různou intenzitou po několik století. 
Těžba vápence v okolí Loděnice má dávnou tradici. Lomy změnily tvářnost krajiny v širokém 
okolí záměru a vytvořily tak zcela nové scenérie. 

Je zcela zřejmé, že těžba v dané oblasti představovala a představuje zásah do krajiny. 
Je to dáno skutečností, že v širším okolí byla těžba vápenců realizována po mnoho století. 
Některé těžby byly již dříve ukončeny, jinde těžba probíhá doposud (Branžovy, Kozolupy - 
Čeřinka).  

Po vydobytí části ložiska dle záměru v rámci navrhovaného POPD do roku 2061 bude 
plocha lomu 16,7 ha (rozšíření proti stávajícímu stavu o 5,43 ha). Rozšíření je plánováno 
západním až jihozápadním směrem od stávající těžby v lomu Branžovy. Jedná se tedy 
o značně rozsáhlé území poznamenané těžbou s tím, že následky hornické činnosti v případě 
lomové těžby nelze v žádném případě odstranit, lze je pouze zmírnit.  

V současné době je ložisko rozfáráno dvěma nadúrovňovými a třemi zahloubenými 
etážemi (425, 413, a 401, 390, 375 m n.m.). Předpokládá se založit další, nižší etáže na úrovni 
360 a 345 m n.m. 

   Obecní + Záloženský   Cífkův 
   počva m n.m.  výška  m n.m  výška 
 1. etáž   425    430 (skrývková) 
 2. etáž  (plató)  413  12  420  10 
 3. etáž   401  12  405  15 
 4. etáž   390  11  390  15 
 5. etáž   375  15  375  15 
 6. etáž   360  15  360  15 
 7. etáž   345  15 
 

Lomy jsou z větší části obklopeny původním porostem, resp. porostem vzniklým 
po původní těžbě starým vyšší desítky let. Proto se počítá pouze s rekultivací s řízenou 
sukcesí. Pouze vnější strana vnější výsypky a plato vnitřní výsypky budou rekultivovány 
výsadbou.  

Současné představy o sanaci a rekultivaci jsou uvedeny v Podrobnějším popisu 
záměru v části B tohoto oznámení. I když základní principy těchto představ je nutno 
respektovat již nyní, nelze předpokládat, že tyto budou až do roku 2061 zcela neměnné. Lze 
naopak reálně předpokládat, že názory na konečný stav území se budou dále vyvíjet a to i 
z hlediska možného budoucího využití. 

Je možno konstatovat, že zásah do krajiny je významný, ale je akceptovatelný. 

Z hlediska tohoto faktoru lze formulovat následující doporučení: 

• dále postupně zpřesňovat principy sanace a rekultivace dotčeného území záměrem - těžbou 
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Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. 
Co se týká ochrany krajinného rázu, nebyl v zájmovém území zřízen přírodní park ve smyslu 
§ 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Nejbližším přírodním parkem je cca 
2 km severním směrem vzdálený (severně od dálnice D5) Přírodní park povodí Kačáku. 

Dle § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění zásahy do krajinného rázu 
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.  

Z hlediska vlivu na krajinný ráz jsou nejkonfliktnější a nejproblémovější takové 
zásahy, které ovlivní identifikované jedinečné a neopakovatelné hodnoty jednotlivých 
charakteristik krajinného rázu. Z hlediska přírodních charakteristik jsou významné zejména 
zvláště chráněná území přírody, významné krajinné prvky a systémy ÚSES a konflikty s nimi. 
Z hlediska kulturně historických charakteristik je nejvýznamnější konflikt s kulturními 
památkami, památkovými zónami nemovitých kulturních památek a jejich prostředími, podle 
zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči. 

Pohled na lom je směrem od Loděnice odcloněn lesním komplexem a částečně 
zrekultivovaným severozápadním svahem vnější výsypky. Z tohoto směru nedojde realizací 
záměru ke změně. Vliv záměru na krajinu je rovněž potlačen skutečností, že se jedná 
o uzavřený jámový lom.  

Pohled od jihu až jihozápadu bude realizací záměru ovlivněn v období, kdy se těžba 
dostane do oblasti Cífkova lomu (západní část dobývacího pole) - tzn. ve 3. etapě těžby, 
kdy bude částečně porušena stávající lesní kulisa. Zároveň již bude činná vnitřní výsypka 
ve východní části dobývacího pole, jejíž plato bude postupně lesotechnicky rekultivováno. 
Tím dojde k částečné náhradě. 

 

Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické 
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů 
krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů: 

1.  Poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru, tato 
chráněná území jsou dostatečně vzdálena. V kontextu pohledových aspektů se poloha 
nejbližších zvláště chráněných území v určujících pohledových osách a ve vizuálně 
vnímatelných krajinných prostorech na tato území neprojeví. Přírodní památka Branžovy 
se nachází severně od DP a lesní porosty, které jí dělí od těžby budou zachovány. Nebude 
tedy ovlivněna oslabením jejího estetického působení jako součásti vizuálně vnímatelného 
krajinného prostoru.  

2.  Přírodní park povodí Kačáku, který je dle § 12 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., v platném 
znění zřízen k ochraně krajinného rázu, je vzdálen cca 2 km severním směrem a nebude 
záměrem ovlivněn.  

3.  Poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ se v přímém kontaktu se záměrem 
nachází. Jedná se o oslabení lesních porostů v jižním sousedství Cífkova lomu ve 3. etapě 
těžby. Zůstane však zachován souvislý pás lesa severně od lomu, takže pohledově bude 
zásah minimálně postřehnutelný s výjimkou jižních až jihovýchodních pohledů. Zároveň 
již bude činná vnitřní výsypka ve východní části dobývacího pole, jejíž plato bude 
postupně lesotechnicky rekultivováno. Tím dojde k částečné náhradě. 
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4.  Žádné kulturní dominanty krajiny v řešeném území nejsou. Nebude tedy ovlivněno 
případně oslabení estetické působení těchto staveb. 

5.  Harmonické měřítko v krajině - jedná se o jámový lom, takže vlastní těžba neznamená 
významný zásah do vizuálně vnímatelného měřítka krajiny; negativně se ale může projevit 
oslabením lesní kulisy jižně od Cífkova lomu a pozitivně lesotechnickou rekultivací vnitřní 
výsypky. Při dálkových pohledech se tato změna významně neprojeví. 

6.  Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda: 
• je v území vytvářena nová charakteristika území - ne. 
• se mění poměr krajinných složek - částečně, poněvadž dochází v důsledku trvalých 

záborů PUPFL k posílení negativní složky, lesotechnickou rekultivací vnitřní 
výsypky však bude toto časem kompenzováno 

Na základě výše uvedeného rozboru je možno konstatovat, že vliv záměru na krajinný 
ráz je málo významný a akceptovatelný. 

Proto z pohledu ochrany krajinného rázu lze uplatnit následující doporučení: 
• realizovat zalesnění pozemků jižně od Cífkova lomu - v případě, že budou vyřešené majetkové 

vztahy k pozemkům 
• průběžně dle technických možností realizovat lesotechnickou rekultivaci plata vnit řní výsypky 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Realizací záměru nebude ovlivněn jiný majetek než majetek oznamovatele. Těžba 
bude zahájena až po odkoupení všech pozemků dotčených těžbou. Od vlastníků pozemků 
v bezpečnostním okruhu bude získán souhlas, případně s nimi bude uzavřena nájemní 
smlouva. Tito vlastníci pozemků, ale i všichni ostatní, jsou omezeni ve vstupu na tyto 
pozemky v době odstřelu. Bezpečnostní okruh trhacích prací je zavírán hlídkami, které 
uzavírají vstup do ohroženého území. Technický vedoucí odstřelu (TVO) a hlídky jsou 
vybaveny přenosnými vysílačkami, píšťalkami, průkazem s červeným praporkem. 

Kulturní památky se v bezprostředním okolí záměru nenacházejí.  

V zájmovém území nejsou známy významné archeologické nálezy. Případné 
archeologické nálezy však není možné zcela vyloučit. Při provádění zemních prací je tedy 
nutno důsledně se řídit zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. 

Co se týká vlivu na hmotný majetek z titulu trhacích prací, jsou v kapitole B.III.4 
vyčísleny seismické účinky na nejbližší obytné objekty v sousedních obcích vyjádřené 
rychlostí kmitání. Byly vypočteny hodnoty v rozmezí 2,68 mm/s (Kozolupy) - 4,13 mm/s 
(Bubovice). Tyto hodnoty jsou výrazně pod přípustnými hodnotami pro bezeškodní průběh 
trhacích prací (v rozmezí 6 - 30 mm/s v závislosti na základové půdě a frekvenci - podrobněji 
viz kapitola B.III.4.)  

Podle kontrolních měření provedených v r. 1994 při dvou clonových odstřelech 
ve Vysokém Újezdu a Kozolupech byly měřící přístroje nastaveny na automatické spouštění 
při rychlosti 0,51 mm/s a ani na jednom stanovišti nedošlo při odstřelu k jejich spuštění, takže 
rychlost kmitání byla pod 1/10 přípustných hodnot, kdy nejsou zaznamenány první známky 
škod. 

Trhací práce v lomu Branžovy tedy nemohou ovlivnit stavby v okolních obcích 
nad povolené limity. 

Vliv akceptovatelný. 



 D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

 111

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy na životní prostředí podle jejich 
významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny 
od nejvýznamnějšího po nejméně významný (uvedené pořadí je více subjektivní z hlediska 
pohledu zpracovatele oznámení): 

• horninové prostředí 

• znečištění ovzduší 

• hluk 

• půda 

• flora, fauna a ekosystémy 

• krajina 

• zdraví obyvatel 

• vibrace 

• povrchové vody 

• podzemní vody 

 

• horninové prostředí 

Záměr znamená významný zásah do horninového prostředí - odtěžba cementářských 
vápenců včetně skrývky a výklizů. Jedná se o využití výhradního ložiska vhodné suroviny 
se známými zásobami se stanoveným dobývacím prostorem. Lokalita je využívána 
k předmětné těžbě již od 19. století. Realizací záměru by mělo dojít k odtěžbě 10 701 kt 
materiálu v západní části ložiska jámovým lomem, stále ještě vysoko nad hladinou podzemní 
vody.  

 

• znečištění ovzduší 

K znečištění ovzduší při těžbě dochází zejména sekundární prašností a související 
dopravou. Zvláště emise tuhých znečišťujících látek ve vztahu k imisní zátěži lze považovat 
za významné. Zpracovaná rozptylová studie ukázala, že i při zohlednění stávajícího pozadí by 
příspěvky posuzovaného záměru neměly v žádné z uvažovaných variant znamenat 
významnou změnu stávajícího stavu. Je však nutno důsledně dodržovat opatření k snížení 
emisí PM10 z lomu a to průběžnou rekultivací a skrápěním prašných ploch při nepříznivých 
klimatických podmínkách. 

 

• hluk 

Vlastní lom je ve značné vzdálenosti od objektů trvalého bydlení. Navíc se jedná 
o jámový lom. Nejbližší trvale obytné objekty ve vztahu k hranici dobývacího prostoru jsou 
v Bubovicích (650 m jižním směrem), v Kozolupech (1 km jihovýchodním směrem), 
v Lužcích (900 m východním směrem) a v Loděnici (zemědělská usedlost 750 m 
severozápadním směrem). Vzhledem k lokalizaci těžby není reálný předpoklad překračování 
platných limitů v chráněném venkovním prostoru ani ovlivnění akustické situace u obytných 
objektů. Činnost v lomu včetně dopravy bude probíhat výhradně v denní dobu. 
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Vlivy na akustickou situaci způsobenou doprovodnou dopravou jsou podrobně 
hodnoceny akustickou studií. U výpočtových bodů mimo okolí dálnice D 5 dojde k navýšení 
hladin akustického tlaku až 0,4 dB, avšak neměl by být překročen hygienický limit pro denní 
dobu. Se zohledněním chyby výpočtu však nelze u modelově zvolených výpočtových bodů 
poblíž dálnice D 5 vyloučit překračování hygienického limitu pro denní dobu, což je však 
i současný stav. Lze pochopitelně preferovat spíše průměrnou těžbu než těžbu maximální. 

 

• půda 

Záměr předpokládá pokračování těžby v DP Loděnice podle POPD do roku 2061. 
Realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí 
lesa (PUPFL) v platném dobývacím prostoru Loděnice. Zábor půdy je v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací. 

K záboru ZPF dojde na ploše cca 0,36 ha, k záboru PUPFL dojde na ploše cca 5,06 ha 
(1,66 ha již bylo vyňato v roce 1992). Na ploše 9,11 ha ale dojde postupně k lesotechnické 
rekultivaci.  

Jedná se o vliv významný, ale vzhledem k tomu, že se jedná o těžbu ve stávajícím 
dobývacím prostru, který byl stanoven porto aby surovina byla využita jedná se o vliv 
akceptovatelný. Navíc na části pozemků dojde k postupné lesotechnické rekultivaci. 

 

• flora, fauna a ekosystémy 

Realizací záměru dojde k zániku části lesního biotopu v území. Těžba bude probíhat 
postupně, populace živočichů se plynule přemístí do okolních habitatů včetně rekultivovaných 
ploch.  

Při zoologickém průzkumu nebyly zjištěny žádné kriticky ohrožené druhy živočichů. 
Z kategorie silně ohrožení byly zaznamenány 3 druhy obratlovců (ještěrka obecná, ropucha 
zelená, slepýš křehký). Ohrožené druhy živočichů dle přílohy III.vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
byly zastoupeny jediným druhem, kterým byl rorýs obecný (přelet nad lokalitou).  

Během botanického průzkumu byly zjištěny dva druhy rostlin zvláště chráněné. 
Na nepřístupných srázech nelze vyloučit výskyt dalších vzácnějších druhů rostlin.  

Vůči navrženému rozšíření lomu však nelze vznést z hlediska ochrany přírody zásadní 
námitky, neboť jde o těžbu v území již narušeném, resp. dotěžení ploch mezi dřívějšími 
těžebními prostory a současným Obecním lomem. Nejde o těžbu v přírodně nenarušeném 
území. Vzácnější druhy včetně druhů zvláště chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zde 
nalezené, se vyskytují na více lokalitách. Jejich výskyt v širším území není záměrem ohrožen. 

V rámci oznámení jsou navržena opatření k zmírnění vlivů záměru na floru a faunu. 
 

• krajina 

Lomy jsou z větší části obklopeny původním porostem, resp. porostem vzniklým 
po původní těžbě starým vyšší desítky let. Pohled na lom je směrem od Loděnice odcloněn 
lesním komplexem a částečně zrekultivovaným severozápadním svahem vnější výsypky. 
Pohled od jihu až jihozápadu bude realizací záměru ovlivněn v období, kdy se těžba dostane 
do oblasti Cífkova lomu (západní část dobývacího pole) - tzn. ve 3. etapě těžby, kdy bude 
částečně porušena stávající lesní kulisa. Zároveň již bude činná vnitřní výsypka ve východní 
části dobývacího pole, jejíž plato bude postupně lesotechnicky rekultivováno. Tím dojde 
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k částečné náhradě. Vliv záměru na krajinu je rovněž potlačen skutečností, že se jedná 
o uzavřený jámový lom. 

 

• zdraví obyvatel 

Na základě provedeného odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti 
s realizací předkládaného záměru nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské 
zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě nedojde 
k prokazatelnějším významným změnám z hlediska zdravotních rizik. 

 

• povrchové vody 

Záměr nemá vliv na povrchové vody. V důlním poli nevznikají důlní vody, které by 
bylo nutno vypouštět. Splaškové vody ze sociálního zařízení budou shromažďovány 
v nepropustné jímce na vyvážení. 

 

• podzemní vody 

Záměr nemá vliv na podzemní vody. Tyto jsou hluboce zaklesnuté i pod dnem 
budoucího stavu jámového lomu. Z hlediska možnosti kontaminace těchto vod jsou navržena 
preventivní opatření. 

 
 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

Vzhledem ke vzdálenosti státních hranic od posuzované lokality a charakteru činnosti, 
lze konstatovat, že vlivy přesahující státní hranice zde žádné nejsou a nebudou. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 

 
- územně plánovací opatření 

Záměr se nachází v území, které je platného územního plánu obce Loděnice označeno 
jako dobývací prostor. Obec Lužce nemá schválený územní plán (viz vyjádření odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun v části H tohoto oznámení). 
Jako územně plánovací opatření je tedy navrženo, aby v územním plánu obce Lužce (pokud 
bude připravován) bylo respektován dobývací prostor a CHLÚ.  

 
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum 

archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek) 

Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení (většinou jsou již presentována 
v předchozím textu): 

V období přípravy záměru: 

• vyhodnotit hydrogeologickou situaci až do hloubky 345 m n.m. tak, aby bylo možné provádět 
těžbu až na tento těžební horizont, 

• požádat Krajský úřad Středočeského kraje o povolení změny středního zdroje znečišťování 
ovzduší,  

• zpracovat provozní řád zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zák. 86/2002 Sb. v platném 
znění, 

• před započetím přípravy každé další etapy postupu těžby provést biologický průzkum; 
výsledek průzkumu bude předán příslušnému orgánu ochrany přírody, včetně návrhu příp. 
nápravných opatření, 

• vyřešit problematiku pozemků dotčených těžbou. 

 

V období realizace: 

• kácení porostů, náletových dřevin a křovin v zájmovém území provádět v období vegetačního 
klidu v nezbytně nutné míře, 

• do POPD promítnout provádění skrývek kulturní vrstvy ke konci období vegetačního klidu 
z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů. 

 

V období provozu dle nového POPD 

Z hlediska ochrany ovzduší a zdraví obyvatel 

• v souladu s platnou legislativou u zdroje snižovat a vyloučit v maximální míře emise TZL, která je 
prakticky dosažitelná; všechna místa a operace, kde dochází k emisi TZL je nutno s ohledem na 
technické možnosti vybavit podle povahy procesu účinným zařízením nebo zavést odpovídající 
opatření, 

• zajišťovat pravidelnou údržbu používaných zpevněných komunikací a to včetně obnovy povrchu, 

• v suchém a větrném počasí zajišťovat pravidelný postřik lomových komunikací, 

• dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví provést příslušná měření v pracovním prostředí, 

• drcení, příp. třídění kamene realizovat jen s odlučováním tuhých znečišťujících látek. 
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Z hlediska ochrany vod 

• případné úniky ropných látek v lomu bezprostředně likvidovat dostupnými prostředky, 

• zajistit v každém případě, aby do vnitřní i vnější výsypky nebyly ukládány odpady, 

• zajistit v každém případě, aby i nadále do vnitřní i vnější výsypky nebyly ukládány produkty 
hornické činnosti se zvýšeným obsahem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných vodám. 

Z hlediska ochrany ekosystémů 

• do POPD promítnout provádění skrývek ornice ke konci období vegetačního klidu z důvodu 
omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů, 

• mýcení dřevin a křovin v zájmovém území provádět v období vegetačního klidu. 

Z hlediska ochrany krajiny 

• dále zpřesňovat principy sanace a rekultivace dotčeného území záměrem - těžbou, 

• realizovat zalesnění pozemků jižně od Cífkova lomu - v případě, že budou vyřešené majetkové 
vztahy k pozemkům, 

• průběžně dle technických možností realizovat lesotechnickou rekultivaci plata vnit řní výsypky. 

 

 
- kompenzační opatření 

Kompenzační opatření se nenavrhují. 
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při specifikaci vlivů 

Oznámení bylo zpracováno na základě záměru POPD na roky 2008 - 2061, konzultací 
s těžařem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. Určitou 
výhodou je skutečnost, že předmětná činnost - těžba vápence - je těžařem již prováděna 
po dlouhou dobu. Je tedy dostatečný rozsah znalostí a zkušeností s danou činností. Vlastní 
POPD na roky 2008 - 2061 se v současnosti zpracovává. Tato situace umožňuje zpracovateli 
oznámení ovlivnit konečné řešení vlastními podněty, které jsou v předloženém oznámení 
presentovány. Ve vlastním POPD na roky 2008 - 2061 se mohou sice objevit dílčí změny, 
které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy 
na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené ve zpracovaném oznámení 
a závěry z jejího projednání. 

Oznámení se dále podrobně nezabývá problematikou po ukončení těžby a to proto, 
že konečné dokončení sanace a rekultivace proběhne po roce 2061, tedy v relativně 
vzdáleném časovém horizontu a lze tedy ještě předpokládat řadu dílčích změn v souvislosti 
s vývojem názorů na budoucí vzhled a využití zájmové lokality. 

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 8 
v části F tohoto oznámení. 
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E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU  (pokud byly 
předloženy) 

Jak již bylo v kapitole B.I.5. uvedeno varianty umístění záměru nebyly uvažovány, 
neboť se jedná o pokračování těžby ve stávajícím provozovaném lomu. Při zpracování POPD 
byly uvažovány varianty otvírky. Jednalo se o těchto osm variant: 

var. A) dobývání jen Obecní + Záloženský, nepočítá se s těžbou Cífkova lomu 

var. B) dobývání Obecní + Záloženský + současně Cífkův, dopravní cesta kolem 
výsypky 

var. C) dobývání přednostně Obecní + Cífkův lom, Záloženský těžen dodatečně, 
doprava přes Záloženský lom po okružní JZ komunikaci 

var. D) dobývání přednostně Obecní + Cífkův lom, Záloženský těžen dodatečně, 
dopravní cesta kolem výsypky 

var. E) dobývání Obecní + Záloženský, Cífkův lom těžen dodatečně, až na konec, 
dopravní cesta kolem výsypky 

var. F) dobývání Obecní + Záloženský, Cífkův lom těžen dodatečně, až na konec 
doprava přes Záloženský lom 

var. G) dobývání zahájit těžbou Obecního lomu do vybudování vnitřní výsypky, 
přitom otevřít Cífkův lom, pak začít těžit Záloženský lom opačně, tj. od JZ 
a přes něj dotěžit Obecní lom 

var. H) dobývání Obecní lom, následně svrchní část Záloženského lomu, z něj otevřít 
Cífkův lom a posléze společná těžba vč. spodních částí Záloženského lomu, 
doprava přes Záloženský lom 

Tyto varianty byly oznamovatelem posuzovány zejména z hlediska proveditelnosti 
záměru. Jako nejvíce výhodná byla zvolena varianta H a tato je rozpracovávána v POPD. 
Z hlediska vlivů na životní prostředí jsou varianty B - H rovnocenné. Pouze varianta A 
znamená dřívější ukončení těžby ale také menší využití zásob (ztracené zásoby v Cífkově 
lomu). V předkládaném oznámení hodnocena jen varianta H.  
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F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 

 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

V samostatném svazku jsou uvedeny následující přílohy: 

1. Mapové přílohy  

1.1. Situace 1 : 10 000 - stávající stav 

1.2. Situace 1 : 10 000 - POPD do roku 2061 

1.3. Situace 1 : 5 000 - stávající stav 

1.4. Situace 1 : 5 000 - POPD do roku 2061 

1.5. Situace 1 : 2 500 - POPD do roku 2061 

1.6. Letecký snímek - stávající stav 

1.7. Letecký snímek se zakreslením POPD do roku 2061 

1.8. Zábor ze ZPF 

1.9. Zábor PUPFL 

2. Účelové situace 

2.1. Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami 

2.2. Výřez z ÚP obce Loděnice - Komplexní urbanistické řešení 

2.3. Výřez z ÚP obce Loděnice - Limity využití území včetně ÚSES 

3. Rozptylová studie 

4. Akustická studie 

5. Biologické průzkumy 

5.1. Výsledek botanického průzkumu lokality navrženého rozšíření lomu Branžovy u 
Loděnice 

5.2. Zoologický průzkum lokality Kamenolom Branžovy 2007 

6. Hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo 

7. Fotodokumentace 

8. Podklady 
 

 2. Další podstatné informace oznamovatele 

Zpracovatel oznámení využil § 15 zákona č. 100/2001 Sb. a záměr předběžně 
projednal s příslušným úřadem (Krajský úřad Středočeského kraje) dne 4. 3. 2008. 
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G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  
NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU 

Předkládané oznámení se týká posouzení vlivu pokračování hornické činnosti - Plánu 
otvírky, přípravy a dobývání (POPD) v dobývacím prostoru Loděnice na roky 2008 - 2061. 
Těžbu provádí firma Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost.  

Dobývací prostor Loděnice má výměru 44,2406 ha a byl vyhlášen dne 30. 8. 1974 
rozhodnutím bývalého Cementárny a vápenky, generální ředitelství, Praha pod č.j. CEVA 
GŘ/DP 212/74. Ve vzdálenosti cca 150 až 300 m vně hranic stanoveného dobývacího 
prostoru Loděnice jsou vedeny hranice Chráněného ložiskového území Loděnice, které bylo 
stanoveno rozhodnutím OBÚ v Kladně zn. 2265/91/Ha/St ze dne 26. 8. 1991. Plošná výměra 
tohoto CHLÚ je 163,5080 ha.  

Záměr pokračování těžby cementářské suroviny (vápence) v DP Loděnice je situován 
do území, kde těžba předmětných surovin probíhá s různou intenzitou po několik století. 
Těžba vápence v okolí Loděnice má dávnou tradici. První záznamy o těžbě jsou již z r. 1520. 
Vápenec Na Branžovech se pro výpal vápna začal těžit v 18. století. Na Branžovech postupně 
vznikly 3 lomy, později nazvané Cífkův, Obecní a Záloženský. V současné době se těží pouze 
důlní pole Branžovy + Záloženský lom dle POPD z roku 1992. Pokračování těžby DP 
Loděnice bude probíhat jihozápadním směrem.  

Koncem r. 2000 byla zastavena výroba vápna v Loděnicích. Lom Branžovy od té doby 
produkuje pouze lomový kámen - rubaninu, jako Ca korekci pro cementárnu Radotín, ale zato 
v množství, které pokrývá větší část její potřeby, protože dovoz z lomu Čeřinka je omezen 
pro zvýšené potřeby surovin pro odsiřování elektráren. 

Dobývací prostor Loděnice (dále jen DP) je rozdělen na tři části (důlní pole), částečně 
od sebe oddělené poruchovými pásmy. Střední část DP zahrnuje dřívější lom Obecní a lom 
Záloženský. Rozšířením těžby Obecního lomu až do malé části Záloženského lomu se tomuto 
útvaru začalo říkat lom Branžovy nebo Na Branžovech (v některých dokumentech je také 
uveden pojem lom Loděnice). Důlní pole je označováno také jako Branžovy + Záloženský 
lom. Západní část DP zahrnuje v současné době netěžený Cífkův lom a dvě staré těžební jámy 
(důlní pole Cífkův lom). Východní část DP za silnicí Loděnice - Lužce dosud těžena nebyla 
a v posuzovaném POPD se zde těžba nepředpokládá. 

DP Loděnice je na katastrech obcí Loděnice a Lužce. Předkládané oznámení se týká 
pokračování těžby ve stávajícím lomu Branžovy (Obecní a Záloženský lom nebo také důlní 
pole Branžovy + Záloženský lom) a nové otevření těžby v Cífkově lomu (důlní pole Cífkův 
lom). Vlastní těžba bude probíhat jen na katastru Loděnice. Dobývání na k.ú. Lužce neprobíhá 
a dle posuzovaného POPD probíhat nebude (východní část DP za silnicí Loděnice - Lužce). 
Do katastru Lužce zasahuje pouze cca 50 m stávající obslužné komunikace.  

Od roku 1971 byla průměrná roční těžba v lomu Branžovy 182 kt/r. Od r. 2001, kdy je 
lom provozován jako zdroj karbonátové korekce pro cementárnu Radotín, je průměrná roční 
těžba 143 kt/r. 

Předpokládaná těžba dle nového POPD:  

Těžba roční maximální (v kt/r) 
 čistá (odbytová)    285  
 výkliz (11,5 % k čisté)    33 
 ztráty (3,5 % k čisté)     10 

hrubá těžba     328  
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Těžba roční průměrná (v kt/r) 
 čistá (odbytová)    175  
 výkliz       20 
 ztráty       7 

hrubá těžba     202  

Vydobytí cementářské suroviny dle posuzovaného POPD při předpokládané průměrné 
čisté těžbě 175 kt ročně se předpokládá na úrovni roku 2061. Jedná se prakticky do vydobytí 
kvalitní cementářské suroviny v dobývacím prostoru Loděnice západně od komunikace Lužce 
- Loděnice. 

Zemědělské vápence, které se také na ložisku Loděnice nacházejí, jsou převážně 
v podloží cementářských vápenců, kde se těžit nebudou. Malá část se ale nachází v nadloží - 
tyto budou muset převedeny do cementářské suroviny a pak dány do výklizu - to je také jeden 
z důvodů, proč je návrh těžby poměrně komplikovaný. 

Bylo zvažováno 8 variant těžby. Jako nejvíce výhodná byla zvolena varianta dobývání 
Obecní lom, následně svrchní část Záloženského lomu, z něj otevřít Cífkův lom a posléze 
společná těžba vč. spodních částí Záloženského lomu. Tato varianta je popsána 
v předkládaném oznámení. 

Základní dobývací metoda pro těžbu užitkového nerostu je klasické směrné stěnování 
v etážích s rozpojováním rubaniny trhací prací clonovými odstřely jedno i víceřadovými, 
podle potřeby ve spojení s patními vrty, případně i kobercové odstřely, nakládáním kolovými 
nakladači nebo rypadly a doprava auty po lomových komunikacích. 

Nadměrné kusy rubaniny se rozpojují převážně impaktorem, trhací práce malého 
rozsahu se používají jen omezeně. 

Dobývání skrývky se provádí převážně bez použití trhacích prací s rozpojováním 
rypadlem nebo kolovým nakladačem. Může být rovněž použito těžkého dozeru 
s rozpojovacím břitem nebo rypadla s rozpojovacím zubem. Skrývkové práce budou 
prováděny tak, aby byl zajištěn minimální předstih skrývkového řezu před těžbou stanovený 
podle příslušného technologického postupu ve směru generálního postupu těžby.  

Záměr představuje tyto důlní stavby: 

a) Sociální zařízení - zůstane zachováno stávající řešení 

b) Výsypkové hospodářství - výsypky jsou určeny k ukládání skrývky a výklizového 
materiálu z lomu. Z počátku bude provozována vnější výsypka, po vytěžení SV uzávěru 
lomu až na konečnou hloubku bude založena vnitřní výsypka 

c) Komunikace - komunikační systém částečně naváže na stávající a bude mít dvě hlavní 
dopravní cesty:  

− Základní jihovýchodní okružní cesta 
− Hlavní páteřní - podložní - komunikace 

d) Mobilní drtírna - v areálu lomu se počítá s možností periodického umístění mobilní drtírny, 
která bude určena pro zpracování výklizu, pokud bude tato surovina kvalitativně 
vyhovovat normám pro drcené kamenivo 

Sklad výbušnin v areálu lomu není a ani se s jeho zřízením neuvažuje. Trhací práce 
malého rozsahu jsou prováděny výbušninami dováženými dodavatelskou organizací, 
pokud jsou vůbec prováděny. Výbušniny pro trhací práce velkého rozsahu jsou zajišťovány 
dodavatelskou organizací přímo k odstřelu. 



 G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 121

Doprava skrývky a výklizů v prostoru lomu a na výsypky bude prováděna terénními 
nákladními auty kategorie nosnosti 12 - 15 t. 

Doprava odbytové produkce bude prováděna silničními automobilovými soupravami 
a návěsy o celkové nosnosti 22 - 30 t, případně sólo vozy. Odbytovým produktem bude 
nedrcená rubanina, která se bude drtit až v drtírně v závodu Radotín. Tato doprava je vedena 
po komunikaci III. třídy směrem na Loděnici a dále po dálnici D5 na Prahu a do Radotína. 

Po ukončení těžby se nepředpokládá, že by vytěžené prostory byly zavezeny 
a rekultivovány na produkční plochy zemědělské či lesní. Počítá se převážně s rekultivací 
s řízenou sukcesí. Pouze vnější strana vnější výsypky a plato vnitřní výsypky budou postupně 
již v průběhu těžby rekultivovány lesotechnicky. V rámci lesotechnické rekultivace se počítá 
s potřebnou péčí po nezbytně nutnou dobu. 

Pokračování těžby si vyžádá zábor pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) 
i pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
  ha 

ZPF 0,36 
PUPFL 5,07 

zábor 

celkem 5,43 
lesotechnická rekultivace  9,11 

Celkové nároky záměru na vody byly vyčísleny na cca 332 m3/rok. Lom je bez 
vlastního vodního zdroje. Pitná voda je do lomu v současnosti dovážena balená a užitková 
voda je dovážena v umělohmotných nádobách. Pro postřik prašných ploch bude zajištěno 
dovážení autocisternou (ze závodu Radotín, popřípadě bude tato služba zajištěna smluvně 
z místních zdrojů).  

Předkládané oznámení hodnotí vlivy na životní prostředí výše uvedeného záměru. 

Co se týká výstupů záměru jsou nejvýznamnější emise do ovzduší. Z bodových zdrojů 
je to mobilní drtírna, která bude vybavena mlžením či skrápěním. Dále jsou to následující 
plošné zdroje: 

• plochy stání TNV (těžkých nákladních aut) u: 
• těžby 
• vnější výsypky 
• vnitřní výsypky 
• mobilního drtiče 

• emise z nakladačů na těžbě 
• emise z nakladače u mobilního drtiče 
• sekundární prašnost 

a liniové zdroje - doprava odbytové produkce z lomu. V předkládaném oznámení jsou tyto 
emise vyčísleny a použity jako vstupy do rozptylové studie. 

Technologické odpadní vody provozem nevznikají. Ve vlastním provozu vznikají 
pouze splaškové vody. Jejich množství se prakticky rovná potřebě vody pro sociální účely 
(132 m3/rok). Splaškové vody jsou svedeny do jímky na vyvážení. Z jímky jsou splaškové 
vody odváženy fekální autocisternou na ČOV v Loděnici.  

Odpady vznikají pouze v souvislosti s údržbou mechanizace a provozem 
administrativní část objektu. Prováděním hornické činnosti vznikají produkty hornické 
činnosti (skrývka, výklizy a ostatní nepotřebné materiály přímo související s hornickou 
činností) 
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Dalším výstupem záměru je hluk. V případě posuzovaného záměru připadají v úvahu 
obecně dva zdroje hluku. Jde jednak o hluk vlastního provozu technologie (těžba včetně 
trhacích prací, vnitrozávodní doprava), jednak hluk dopravní. Vzhledem ke vzdálenosti 
objektů trvalého bydlení od jámového lomu byla akustická studie v tomto oznámení 
zpracována pouze pro hluk z dopravy.  

Zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo: 

Záměr znamená významný zásah do horninového prostředí - odtěžba cementářských 
vápenců včetně skrývky a výklizů. Jedná se o využití výhradního ložiska vhodné suroviny 
se známými zásobami se stanoveným dobývacím prostorem. Lokalita je využívána 
k předmětné těžbě již od 19. století. Realizací záměru by mělo dojít k odtěžbě 10 701 kt 
materiálu v západní části ložiska jámovým lomem, stále ještě vysoko nad hladinou podzemní 
vody. Záměr nemá vliv na podzemní vody. Tyto jsou hluboce zaklesnuté i pod dnem 
budoucího stavu jámového lomu. Z hlediska možnosti kontaminace těchto vod jsou navržena 
preventivní opatření. 

Vlivy t ěžby dle posuzovaného POPD dle záměru na imisní zátěž byly posouzeny 
rozptylovou studií (příloha 3). V úvahu byly brány bodové, plošné a liniové zdroje 
znečišťování ovzduší. K znečištění ovzduší při těžbě dochází zejména sekundární prašností 
a související dopravou. Zpracovaná rozptylová studie ukázala, že i při zohlednění stávajícího 
pozadí by příspěvky posuzovaného záměru neměly v žádné z uvažovaných variant znamenat 
významnou změnu stávajícího stavu. Je však nutno důsledně dodržovat opatření k snížení 
emisí PM10 z lomu a to průběžnou rekultivací a skrápěním prašných ploch při nepříznivých 
klimatických podmínkách. 

Co se týká vlivů záměru na hlukovou situaci, vlastní lom je ve značné vzdálenosti 
od objektů trvalého bydlení. Navíc se jedná o jámový lom. Nejbližší trvale obytné objekty 
ve vztahu k hranici dobývacího prostoru jsou v Bubovicích (650 m jižním směrem), 
v Kozolupech (1 km jihovýchodním směrem), v Lužcích (900 m východním směrem) 
a v Loděnici (zemědělská usedlost 750 m severozápadním směrem). Vzhledem k lokalizaci 
těžby není reálný předpoklad překračování platných limitů v chráněném venkovním prostoru 
ani ovlivnění akustické situace u obytných objektů. Činnost v lomu včetně dopravy bude 
probíhat výhradně v denní dobu. 

Vlivy na akustickou situaci způsobenou doprovodnou dopravou jsou podrobně 
hodnoceny akustickou studií. U výpočtových bodů podél komunikací dojde k navýšení hladin 
akustického tlaku až 0,4 dB, avšak neměl by být překročen hygienický limit pro denní dobu. 
Se zohledněním chyby výpočtu však nelze u modelově zvolených výpočtových bodů poblíž 
dálnice D 5 vyloučit překračování hygienického limitu pro denní dobu, což je však i současný 
stav. Lze pochopitelně preferovat spíše průměrnou těžbu než těžbu maximální 

Záměr předpokládá pokračování těžby v DP Loděnice podle POPD do roku 2061. 
Realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí 
lesa (PUPFL) v platném dobývacím prostoru Loděnice. Zábor půdy je v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací. 

K záboru ZPF dojde na ploše cca 0,36 ha, k záboru PUPFL dojde na ploše cca 5,06 ha 
(1,66 ha již bylo vyňato v roce 1992). Na ploše 9,11 ha ale dojde postupně k lesotechnické 
rekultivaci.  

Realizací záměru dojde k zániku části lesního biotopu v území. Těžba bude probíhat 
postupně, populace živočichů se plynule přemístí do okolních habitatů včetně rekultivovaných 
ploch.  
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Při zoologickém průzkumu nebyly zjištěny žádné kriticky ohrožené druhy živočichů. 
Z kategorie silně ohrožení byly zaznamenány 3 druhy obratlovců (ještěrka obecná, ropucha 
zelená, slepýš křehký). Ohrožené druhy živočichů dle přílohy III.vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
byly zastoupeny jediným druhem, kterým byl rorýs obecný (přelet nad lokalitou).  

Během botanického průzkumu byly zjištěny dva druhy rostlin zvláště chráněné. 
Na nepřístupných srázech nelze vyloučit výskyt dalších vzácnějších druhů rostlin.  

Vůči navrženému rozšíření lomu však nelze vznést z hlediska ochrany přírody zásadní 
námitky, neboť jde o těžbu v území již narušeném, resp. dotěžení ploch mezi dřívějšími 
těžebními prostory a současným Obecním lomem. Nejde o těžbu v přírodně nenarušeném 
území. Vzácnější druhy včetně druhů zvláště chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zde 
nalezené se vyskytují na více lokalitách. Jejich výskyt v širším území není záměrem ohrožen. 
V rámci oznámení jsou navržena opatření k zmírnění vlivů záměru na floru a faunu. 

Co se týká vlivů na krajinu, lomy jsou z větší části obklopeny původním porostem, 
resp. porostem vzniklým po původní těžbě starým vyšší desítky let. Pohled na lom je směrem 
od Loděnice odcloněn lesním komplexem a částečně zrekultivovaným severozápadním 
svahem vnější výsypky. Pohled od jihu až jihozápadu bude realizací záměru ovlivněn 
v období, kdy se těžba dostane do oblasti Cífkova lomu (západní část dobývacího pole) - tzn. 
ve 3. etapě těžby, kdy bude částečně porušena stávající lesní kulisa. Zároveň již bude činná 
vnitřní výsypka ve východní části dobývacího pole, jejíž plato bude postupně lesotechnicky 
rekultivováno. Tím dojde k částečné náhradě. Vliv záměru na krajinu je rovněž potlačen 
skutečností, že se jedná o uzavřený jámový lom.  

Co se týká vlivu na zdraví obyvatel, na základě provedeného odhadu zdravotních rizik 
lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru nepředstavuje tato 
aktivita významné riziko pro lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného 
stavu v zásadě nedojde k prokazatelnějším významným změnám z hlediska zdravotních rizik. 

Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí došel zpracovatel 
oznámení k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní prostředí 
jsou minimalizovány a záměr je bez podstatných problémů akceptovatelný. V rámci 
zpracování předkládaného oznámení uvádí některá opatření (doporučení), která jsou 
specifikována v kapitole D. IV. Tato opatření nelze považovat za konečná. Další opatření 
(pokud budou akceptovatelná) vyplynou jak z dalšího projednávání předkládaného oznámení, 
tak projednávání dle dalších legislativních předpisů. 
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H.  PŘÍLOHA 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace: 
− vyjádření odboru výstavby MěÚ Beroun k ÚP Loděnice č.j. 

1298/2008/VÝST-Nj ze dne 31. 3. 2008 
− vyjádření odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun 

k ÚP Lužce č.j. 1533/2008/ÚPRR ze dne 29. 4. 2008 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.: 

− vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje 
č.j. 179871/2007/KUSK ze dne 13. 12. 2007 

 Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách. 
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