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Přehled nejd ůležitějších používaných zkratek  
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ČHMÚ  Český hydrometeoro1ogický ústav 
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DP  Dobývací prostor 

EIA Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  

 HPJ  Hlavní půdní jednotka 

 CHLÚ  Chráněné ložiskové území 

 CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

 k. ú.  Katastrální území 

 KKZ  Komise pro klasifikaci zásob 

 KN  Katastr nemovitostí 

 KO  Kriticky ohrožený druh 

 LBC  Lokální biocentrum 

 LBK  Lokální biokoridor 

 MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
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O  Odpady kategorie ostatní 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

PHO  Pásmo hygienické ochrany 

 PK   Pozemkový katastr 

POPD  Plán otvírky přípravy a dobývání ložiska 

PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
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 ZCHÚ  Zvláště chráněná území 
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Úvod 

Tato dokumentace je zpracována pro posouzení těžby stavebního kamene navazující na dotěžovaný 
dobývací prostor Martinice (dále jen DP Martinice). Pro potřeby náhrady lomu Martinice byl v navazujícím 
západním předpolí lomu proveden geofyzikální a následně geologický vrtný průzkum, který ověřil 
kvalitativní a kvantitativní parametry navazujícího ložiska. Jedná se o nevýhradní ložisko stavebního kamene 
v chráněném ložiskovém území Beztahov (č. CHLÚ 15180100) – lom Votice.  

Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění a jeho  přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.  

V průběhu zpracování dokumentace byla ve spolupráci s oznamovatelem a dotčenými orgány státní 
správy technická stránka záměru korigována z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a bylo hledáno 
řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů otvírky a těžby na životní prostředí. 

 

Těžba v lomu Votice, navazazující na těžbu v lomu Martinice, předpokládá zábor pozemků o 
celkové rozloze cca 7,4 ha. Těžba bude probíhat ve čtyřech těžebních etážích s využitím clonových odstřelů. 
Roční objem těžené suroviny je řešen ve dvou variantách: Varianta A – roční objem těžby 200 000 t, 
Varianta B - roční objem těžby 300 000 t. Drcený a tříděný materiál bude expedován s využitím železniční a 
silniční dopravy. Materiálem ze skrývek bude rekultivován jak původní lom Martinice, tak později i vlastní 
lom Votice. V návaznosti na technickou rekultivaci proběhne biologická rekultivace, jejímž výsledkem bude 
zalesnění spodních etáží obou lomů. Zahájení těžební činnosti se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v 
roce 2044.  

 

 

Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace EIA byly závěry zjišťovacího řízení a informace 
o záměru poskytnuté oznamovatelem. Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě 
průzkumů, podkladů a jednotlivých podrobných expertních posouzení. Základním materiálem pro 
zpracování dokumentace bylo Oznámení navrhovaného záměru a k dispozici byla i příslušná vyjádření 
dotčených orgánů statní správy a samosprávy.  

Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopadů záměru na okolí, byla 
věnována detailní pozornost v samostatných přílohách. Jedná se o Akustickou studii, Rozptylovou studii, 
Hodnocení vlivu na povrchové a podzemní vody, Studii vlivu záměru na krajinný ráz a Hodnocení 
zdravotních rizik. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí vlastní dokumentace. Text dokumentace je doplněn 
grafickým materiálem, který poskytuje přehled o dané situaci, o místních podmínkách a je podkladem pro 
snadnější orientaci v problému.  

V rámci dokumentace EIA  byla doplněna kapitola „Vypo řádání připomínek zjišťovacího řízení“, 
která obsahuje stručné vypořádání s jednotlivými připomínkami a požadavky, které vzešly ze zjišťovacího 
řízení. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Obchodní firma 

ZAPA beton a. s. 

IČO 

25137026 

Sídlo 

Vídeňská 495 

142 01 Praha 4 

Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce oznamovatele 

ZAPA beton a.s. 

Jörg Wild  

Vídeňská 495 

142 01 Praha 4 

tel.: 226 004 424 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

Kamenolom Votice 

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod pořadové číslo 2.5 – 
„Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok“. 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Těžba v lomu Votice předpokládá zábor pozemků o celkové rozloze 7,3706 ha. Zábor zemědělské 
půdy bude 5,1980 ha, zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa bude 1,8947 ha, zábor ostatních ploch 
bude 0,1531 ha a zábor parcel zjednodušené evidence bude 0,1248 ha. Po rekultivaci bude zalesněno plato 
spodní etáže lomu a obvodový prostor po odstraněných ochranných valech. 

 Záměr je řešen ve dvou variantách ročního objemu těžené suroviny. Varianta A představuje roční 
objem těžby 200 tis. t suroviny. Varianta B představuje roční objem těžby 300 tis. t suroviny.  

3. Umíst ění záměru  

Navrhovaný záměr se nachází ve Středočeském kraji, v katastrálním území Beztahov (kód 692034). 
Nejbližší sídelní jednotky představují části města Votice, kterými jsou Beztahov, Střelítov a Nazdice. 
Umístění kamenolomu Votice zobrazuje Obr. č. 1. Podrobný zákres plánovaného pokračování těžby je 
zobrazen v mapové příloze v kapitole F. 

Kraj:    Středočeský  

Obec:    Votice 

Katastrální území: k. ú. Beztahov 

Obr. č. 1: Umístění kamenolomu Votice 

 

Zdroj: http://supermapy.centrum.cz/ 
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Tab. č.  1: Soupis pozemků dotčených plánovanou těžbou v lomu Votice (k. ú. Beztahov) 

P. p. č. Kultura Výměra v ÚR Vlastník Č. LV BPEJ Výměra 

731/1 ostatní plocha 140 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 245 

731/2 parcela zjednodušené evidence 373 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 373 

732/1 parcela zjednodušené evidence 260 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 260 

734 ostatní plocha 144 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 144 

73244 2419 
735/1 orná půda 4073 Zapa beton a.s. 334 

72941 1654 

72941 8890 
735/6 orná půda 9392 Zapa beton a.s. 334 

72911 502 

735/8 PUPFL 4344 Jaroslav Zoul 227 nemá BPEJ 5422 

735/9 orná půda 2450 Zapa beton a.s. 334 72911 2450 

735/10 orná půda 4718 Zapa beton a.s. 334 72911 4718 

72911 1544 
735/11 

orná půda 
3544 Zapa beton a.s. 334 

72941 2000 

735/12 orná půda 52 Zapa beton a.s. 334 74710 52 

735/36 PUPFL 1385 Jaroslav Zoul 227 nemá BPEJ 8551 

801 ostatní plocha 349 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 611 

802/2 ostatní plocha 898 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 10772 

72911 1820 
884/1 

orná půda 
3542 Zapa beton a.s. 334 

76811 1722 

884/6 orná půda 1217 Zapa beton a.s. 334 76811 1217 

72941 713 
885 

orná půda 
1354 Zapa beton a.s. 334 

76811 641 

886 orná půda 3291 Zapa beton a.s. 334 72941 3291 

887 orná půda 252 Zapa beton a.s. 334 72941 252 

888 PUPFL 11006 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 11006 

889 orná půda 7445 Zapa beton a.s. 334 72941 7445 

892 orná půda 8133 Zapa beton a.s. 334 72941 8133 

893 orná půda 90 Zapa beton a.s. 334 72941 90 

894 PUPFL 2212 Lesy ČR s.p. 23 nemá BPEJ 2212 

895 orná půda 955 PF ČR 10002 72941 955 

895/2 orná půda 1472 PF ČR 10002 72941 1472 

896 parcela zjednodušené evidence 43 PF ČR 10002 nemá BPEJ 573 

1415/1 parcela zjednodušené evidence 572 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 1133 

Pozn.: V dokumentaci EIA byly upřesněny údaje z katastru nemovitostí u p. č. 888 v katastrálním území Beztahov. 

4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Navrhovaný záměr předpokládá pokračování těžby v kamenolomu Votice navazující na stávající 
dotěžovaný lom Martinice, v rámci nevýhradní ložiskové plochy. Zájmové území náleží do chráněného 
ložiskového území 15180100 Beztahov.  

Záměr předpokládá zábor pozemků o celkové rozloze cca 7,4 ha. Roční objem těžené suroviny je 
řešen ve dvou variantách: Varianta A – 200 000 t, Varianta B - 300 000 t. Těžba bude probíhat ve čtyřech 
těžebních etážích s využitím clonových odstřelů. Drcený a tříděný materiál bude expedován jak po železnici, 
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tak i nákladní dopravou. V návaznosti na ukončení těžební činnosti bude probíhat technická a biologická 
rekultivace, jejímž výsledkem bude zalesnění plata spodní etáže lomu. Skrývkový materiál z prostoru lomu 
Votice bude z části použit na rekultivaci dotěžovaného DP Martinice. Zahájení těžební činnosti v lomu 
Votice se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v roce 2044.  

V těsné blízkosti lomu Martinice prochází železniční trať Praha – České Budějovice. V současnosti 
se jedná o jednokolejnou trať, která však bude ve výhledu optimalizována na dvě traťové koleje a železniční 
vlečku. V místech, kde trať prochází v blízkosti stávajícího lomu Martinice, dojde ke změnšení poloměru 
vedení traťového oblouku a tím k posunutí trati do prostoru lomu. V tomto prostoru se v současné době 
nachází úpravna těženého kamene, která bude přemístěna o cca 50 m směrem do lomu. Zkapacitněním trati 
se zvýší výhledové intenzity dopravy na železnici. Tyto výhledové intenzity dopravy jsou z důvodu 
kumulace vlivů na akustickou situaci zahrnuty do výpočtů akustické studie. Kumulace s jinými záměry se 
nepředpokládá. 

5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, resp. 
odmítnutí 

V současné době je dotěžován lom Martinice v rámci DP Martinice, který je významným zdrojem 
drceného kameniva zejména pro kolejová lože. Pro potřeby náhrady dotěžovaného lomu byl v navazujícím 
západním předpolí lomu proveden geofyzikální a následně geologický vrtný průzkum, který ověřil 
kvalitativní a kvantitativní parametry navazujícího ložiska. Pokračování těžby má své opodstatnění i z toho 
důvodu, že oproti eventuelní nově otevírané lokalitě, bude při pokračování těžby v tomto území využito 
stávající technologie úpravy a bude i nadále využívána doprava expedovaných výrobků po železnici.  

Objem získávaného stavebního kamene odpovídá poptávce po surovině v rámci benešovského 
regionu. Uplatnění suroviny bude i nadále v železniční výstavbě (např.: stavba koridoru Praha – České 
Budějovice v nejbližších letech), v silniční výstavbě (např.: stavba dálnice D3 Praha – Tábor, výstavba 
silničních obchvatů obcí, výstavba v Praze) a pro drobné podnikatelské subjekty.  

Z hlediska umístění navrhovaného kamenolomu je záměr řešen v jedné variantě. Variantně je 
hodnocen roční objem těžené suroviny. Plánovaný roční objem těžené suroviny v lomu Votice se odvíjí od 
poptávky po zboží. V roce 2007 byla výroba suroviny cca 206 000 t. Z hlediska možných vlivů těžby na 
životní prostředí a obyvatele je záměr řešen ve dvou variantách ročního objemu těžby. Varianta A 
předpokládá roční objem těžby 200 000 t. Tato varianta se v podstatě shoduje se stávajícím stavem. Odlišuje 
se pouze umístěním kamenolomu. Přínos této varianty je zejména v tom, že nepředstavuje navýšení objemu 
těžby oproti stávajícímu stavu a tím je minimalizován vznik nových zátěží pro životní prostředí. 

Varianta B předpokládá roční objem těžby 300 000 t. Tato varianta byla zvolena pro případ, že by se 
významně zvýšila poptávka po surovině. Při běžném provozu v kamenolomu je však tato varianta téměř 
nereálná. 

6. Popis technického a technologického řešení  

Skrývky 

Před postupem těžby budou průběžně prováděny skrývky za pomoci buldozeru a nakladače. 
Skrývkový materiál bude odvážen dampery na deponie (např. valy při hranici těžby) a pro rekultivaci plata 
lomu Martinice. Půjde o časově omezenou činnost těchto zařízení. Přibližná doba skrývkové fáze bude  
cca 1 měsíc v roce. Skrývky budou prováděny převážně v zimním období, kdy je kamenolom mimo provoz.  
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Stejná zařízení se budou podílet i na rekultivačních pracech, jejich časový rozsah bude obdobný. 

Na základě provedených geofyzikálních a vrtných geologických průzkumů byl vyčíslen objem 
skrývkových hmot na cca 495 800 m3.  

Zahájení skrývkových prací na novém lomu se předpokládá v roce 2009. Otvírka bude provedena na 
ploše o rozloze 1 ha, ze které bude skryto cca 67 000 m3 skrývkových hmot. Roční zábor plochy bude cca 
0,5 ha. Skrývky z plochy 2. etáže až k úrovni etáže první budou realizovány na ploše cca 3,5 ha. V letech 
2010 - 2016 se bude jednat o 234 500 m3 skrývkových hmot.  

Objem skrývkových hmot z první etáže bude v  letech 2017 – 2022 činit 194 300 m3.  

 

Tab. č.  2: Bilance skrývkových hmot v navrhovaném lomu Votice 

Skrývky Rekultivace technická Rok 

Nový lom Starý lom Nový lom 

2009 67 000 m3 8 000 m3 - val 

2011-2022 428 800 m3 
387 800 m3 

 

2040 -   100 000 m3 - plato lomu 

Celkem 495  800 m3 495 800 m3 

 

Podél celé severozápadní strany lomu a částečně podél severní a jižní strany lomu bude vytvořen val, 
který bude plnit jednak funkci odstínění těžebny od obytné zástavby v obci Beztahov a jednak bude bránit 
eventuelnímu průniku srážkových vod do prostoru těžby. Na jeho vytvoření budou použity skrývkové hmoty 
v objemu cca 8 000 m3, které budou skryty v rámci otvírkových prací. Val bude realizován zároveň 
s postupem skrývkových prací. Jeho umístění bude projednáno v samostatném územním řízení.  

 

Parametry valu 

Délka:    cca 500 m 

Šířka v základně:  10 m 

Výška:    2 m 

Úhel:    1:2,  27° 

Šířka v koruně:   2 m 

Objem zhutněných hmot: 6 000 m3 

Objem navezených hmot: 8 000 m3        

Těžba 

DP Martinice 

V současné době se ve starém lomu těží množství suroviny odpovídající budoucí variantě A, tedy 
200 tis. t ročně. Na dobývání stavebního kamene je používána metoda hromadné těžby s využitím clonových 
odstřelů. Odstřely jsou připravovány podle projektu trhacích prací velkého rozsahu. Velké kusy materiálu 
jsou rozpojovány bouracím kladivem. Stroje používané při těžbě a prvotním zpracování suroviny 
(hydraulické lopatové rypadlo a bourací kladivo) se nachází v úrovni třetí etáže lomu (474 m n. m.).  

Při současném objemu těžby jsou stroje využity takto:  

• rypadlo po dobu 2 směn, tedy 16 hodin denně, 
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• bourací kladivo po dobu max. 25 % pracovní doby, tedy 4 hodiny denně.  

Zároveň s těmito stroji se v areálu vyskytují další stacionární zdroje hluku, kterými jsou: 

• primární a sekundární drtič,  

• třídička.  

Tyto zdroje jsou umístěny mezi východním okrajem stávajícího kamenolomu a železniční trati, která 
podél něj prochází. Po rekonstrukci železniční tratě Votice – Benešov, která je zde plánována, bude třídící 
linka posunuta o cca 50 m blíže ke středu starého lomu. Primární a sekundární drtič je umístěn cca 5 m pod 
stávající úrovní terénu. Třídička materiálu je umístěna v provozní budově.  

Dalším zdrojem v prostoru kamenolomu jsou dampery sloužící k přepravě suroviny od místa, kde je 
surovina dobývána k drtičům.  

Zobrazení současného rozmístění technologií v areálu lomu je na následujícím obrázku. 

 

Obr. č. 2: Současné rozmístění technologií v kamenolomu Martinice  

 
 

Kamenolom Votice 

Dobývání suroviny se uskuteční na nevýhradním ložisku, které navazuje na stávající lom Martinice. 
Báze lomu se bude nacházet v nadmořské výšce 474 m n. m. Těžba bude probíhat ve čtyřech těžebních 
etážích: 474 m n. m. (15 m), 489 m n. m. (16 m), 505 m n. m. (16 m), 521 m n. m. (16 m). Těžba bude 
zahájena 2. nadúrovňovou etáží.  

 

Tab. č.  3: Orientační skladba frakcí stavebního kamene 

Velikostní frakce drceného kamene Množství (%) 

0/2, 0/4 a 2/4 12  

4/8 8 

8/16 27 

16/22 20 
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Velikostní frakce drceného kamene Množství (%) 

32/63 23 

Poznámka: Kromě uvedených frakcí je z primárně rozdrcené horniny oddělena méně kvalitní frakce 0/32 (odhlinění), 

která není do tabulky zahrnuta. Skutečný podíl vyráběných frakcí se může měnit v závislosti na poptávce 

trhu. 

 

Pro těžbu v navrhovaném kamenolomu Votice budou zpočátku využívány stejné technologie, jako ve  
stávajícím kamenolomu Martinice. Vzhledem k tomu, že je plánována optimalizace železniční trati vedoucí 
podél stávajícího kamenolomu (napřímení a zkapacitnění trati), bude třídící linka posunuta o cca 50 m 
směrem do středu lomu. V souvislosti s těmito úpravami se předpokládá i modernizace technologických 
zařízení, s lepšími akustickými parametry apod. 

Na dobývání stavebního kamene bude použita metoda hromadné těžby s využitím clonových 
odstřelů. Odstřely budou připravovány podle projektu trhacích prací velkého rozsahu. Velké kusy materiálu 
budou rozpojovány bouracím kladivem, které nahrazuje sekundární odstřely. Ty nebudou v kamenolomu 
využívány.  

Rubanina bude nakládána lopatovým rýpadlem na dampery a odvážena do kamenolomu Martinice 
k úpravě.  

Primární a sekundární drtič spolu s třídící linkou budou umístěny na stávajícím místě, tedy u vjezdu 
do lomu. Po rekonstrukci železniční tratě bude třídící linka posunuta o 50 m blíže ke středu starého lomu. 
Zpracování suroviny bude tedy probíhat v podstatě na shodném místě a za stejných podmínek jako dnes. 
V případě modernizace těchto technologií bude akustická situace ještě lepší než v současnosti. Akustická 
studie počítá se stávající technologií. 

 

Tab. č.  4: Zařízení použitá v jednotlivých etapách těžby 

Zařízení/mechanismus Etapa Počet zařízení v etapě 

Nakladač (bagr) 1 (1 měsíc v roce) 

Buldozer 1 (1 měsíc v roce) 

Damper 

Skrývkové/rekultivační 
práce max. 16 jízd/hod  

(1 měsíc v roce) 

Třídící linka 1 

Drtič (primární a sekundární) 1 

Bourací kladivo 1 (cca 4 h denně) 

Hydraulické lopatové rypadlo 

Vlastní těžba a 
zpracování 

1 

Damper max. 20, resp. 30 
jízd/hod 

Tatra 

Přeprava materiálu 
v rámci kamenolomu 

 
max. 28, resp. 42 

jízd/den 

Úprava suroviny 

Z primárně podrceného kameniva bude ve stávající těžebně oddělena podsítná frakce do 63 mm, 
nadsítná frakce bude svedena do druhého stupně drcení, kde bude nasazen čelisťový drtič.  

Finální třídění bude probíhat na dvou dvousítných třídičích, které jsou kryty halou. Pohyb materiálu 
mezi jednotlivými technologickými částmi linky bude zajišťován pásovými dopravníky. Hotové výrobky 
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budou skladovány v zásobnících s možností expedice na silniční vozidla i na železniční vagóny. Zásoby 
výrobků budou ukládány na určené místo v areálu.  

Emise prachu z provozu technologické linky budou snižovány pomocí odsávacího zařízení, které je 
instalováno na přesypech materiálu. Kromě toho je instalováno zkrápění suroviny u drtičů a u třídiče, který 
zpracovává výstupní surovinu z primárního drtiče. (V zimním období se nezkrápí z důvodu zámrazu, objem 
výroby je však výrazně nižší.)  

Expedice kameniva bude i nadále realizována buď nakládkou na železniční vagony nebo na nákladní 
automobily.  

Proces úpravy suroviny zobrazuje následující obrázek.  

 

Obr. č. 3: Proces úpravy suroviny 

 

Rekultivace 

Účelem rekultivace bude zahladit stopy po těžbě tak, aby bylo možno co nejoptimálněji začlenit 
vytěžený prostor do okolní krajiny. Je plánováno v maximální míře provést rekultivaci na pozemky určené 
k plnění funkce lesa. Pro rekultivaci lomu Martinice i Votice bude použit skrývkový materiál z lomu Votice. 

Projekt zásad rekultivace spolu s časovým harmonogramem bude součástí příslušných dokumentací, 
předkládaných k povolení činnosti prováděné hornickým způsobem. Jednotlivé dílčí projekty zalesňování 
budou zpracovávány postupně s postupem rekultivačních prací.   
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DP Martinice 

Plocha DP Martinice   - 7,34 ha 

Z toho: plocha nezasažená těžbou - 0,56 ha 

 plocha pro přeložku tratě - 0,4 ha 

 k rekultivaci   - 6,38 ha 

  z toho:  vodní plocha - 0,55 ha 

   zalesnění - 3,8 ha 

   sukcese  - 2,03 ha 

Úroveň plata starého lomu po dotěžení bude 472 – 474 m n. m. Rekultivace lomu bude prováděna 
skrývkovým materiálem z nového lomu průběžně se skrývkou nového lomu. Mocnost navážky bude cca 13 
m, tj. na kótu 485 – 487 m n. m., což představuje úroveň třetí etáže. Úroveň terénu v jihozápadní části lomu 
bude 487 m n. m. a směrem severovýchodním bude terén vyspádován na úroveň o cca 1,5 m vyšší. Zavážení 
bude prováděno od severovýchodní části. V jihozápadní části lomu bude ponechána vodní plocha o celkové 
rozloze 0,55 ha. Celkem je plánováno použít cca 387 800 m3 skrývkového materiálu. Termín ukončení 
technické rekultivace lomu lze předpokládat do roku 2022. 

Výsadby budou prováděny po ukončení technické rekultivace v průběhu 5ti let a 6 let bude probíhat 
ošetřování a zajišťování porostu. Lze předpokládat provádění těchto prací v průběhu let 2023 – 2027. 
Výsadby budou prováděny podle projektů zalesňování, které budou zpracovány odbornou firmou. 

Všechny výsadby mohou být ukončeny v roce 2027. Od roku 2029 by mohlo dojít k prvnímu 
předávání zajištěných porostů do PUPFL. V roce 2033 by mohla být rekultivace lomu ukončena za toho 
předpokladu, že v té době již budou očištěny a upraveny těžební stěny, které budou ponechány přirozené 
sukcesi s možným použitím hydroosevu. 

 

Kamenolom Votice 

Plocha ÚR     - 7,4 ha 

Z toho: plocha nezasažená těžbou  - 0,2 ha 

 k rekultivaci    - 7,2 ha 

  z toho: zalesnění plata    - 3,1 ha 

   zalesnění ploch po valech - 1,2 ha 

   sukcese   - 2,9 ha 

 

V případě nového lomu nepokládáme za účelné zde realizovat nějaký podrobný hydrogeologický 
průzkum. V každém případě však doporučujeme vypracovat plán rekultivace nového lomu až v dalším 
období, kdy bude možné využít nejen výsledků sledování odtoku důlních vod, ale i hydrogeologických 
poznatků, získaných těžebními pracemi. Předběžně lze jen říci, že pro přirozený odtok po rekultivaci bude 
nutné v jihovýchodní části lomu uvažovat s kótou rekultivace blízkou kótě rekultivace stávajícího lomu. 

 

Potřebný objem pro rekultivaci nového lomu bude činit cca 100 000 m3 skrývkových hmot. Materiál 
bude deponován v prostoru těžby a rovněž ve formě ochranných valů při okraji lomu.  

Rekultivace plata lomu bude zahájena v době dotěžování poslední – čtvrté těžební etáže. V průběhu 
těžby, vždy po ukončení těžby v jednotlivých etážích budou stěny očištěny od volných kamenů a může být 
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aplikován hydroosev. Lze předpokládat, že technická rekultivace plata lomu bude zahájena kolem roku 2040. 
Rekultivace celého lomu bude ukončena kolem roku 2050.  

Výsadba trvalých lesních porostů bude provedena podle projektů zalesnění, které budou pro tento 
účel zpracovány odbornou firmou. Výsadby budou prováděny po ukončení technické rekultivace v průběhu 
5ti let a 6 let bude probíhat ošetřování a zajišťování porostu. Výsadby budou prováděny podle projektů 
zalesňování, které budou zpracovány odbornou firmou. 

Těžební stěny budou v rámci technické rekultivace očištěny od uvolněných kamenů a převisů, 
ponechány přirozené sukcesi a pro stabilizaci může být proveden hydroosev.  

Projekt zásad rekultivace spolu s časovým harmonogramem bude součástí příslušných dokumentací, 
předkládaných k povolení činnosti prováděné hornickým způsobem. Jednotlivé dílčí projekty zalesňování 
budou zpracovávány postupně s postupem rekultivačních prací.   

 

Pro lom Martinice a Votice jsou navržena následující rekultivační opatření: 

⇒ Manipulační plochy a prostory úpravny budou po odstranění všech konstrukcí a staveb 
přehrnuty vrstvou zeminy o průměrné mocnosti cca 0,5 m a následně zalesněny. 

⇒ Plochy odvalů a nevytěžené plochy v předpolí lomových stěn budou urovnány, v případě 
provedené skrývky bude před urovnáním terénu provedeno překrytí vrstvou zeminy o 
průměrné mocnosti 0,5 m, následně budou tyto plochy zalesněny. 

⇒ Lomové stěny a bermy, které jsou určeny k ponechání přirozené sukcesi nebudou celoplošně 
upravovány, bude ponechán generální sklon svahu vzniklý těžební činností, tj. cca 60°. Bude 
provedeno očištění od volných a uvolněných kamenů, odstranění převisů. 

⇒ Lesnická rekultivace zavezeného plata lomu, manipulačních ploch, netěžených ploch a odvalů 
bude probíhat podle projektu zalesnění zpracovaného odborně způsobilou osobou. 
V projektech bude určeno druhové a množstevní složení, způsob ošetřování a ochrany a 
způsob a intenzita přihnojování rekultivovaných ploch. Cílem je založení lesních a zajištění 
porostů tak, aby pozemky v dalším období plnily funkci lesa. 

⇒ Hydroosev bude proveden v místech, kde není možno z technických důvodů provést 
zalesňovací práce výsadbou dřevin. 

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho 
dokon čení 

Předpokládaný termín zahájení těžby:    2009 

Předpokládaný termín ukončení těžby:    2044 

Předpokládaný termín zahájení rekultivace:   2040 

Předpokládaný termín ukončení rekultivace:   2050 

8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Kraj:    Středočeský 

Obec:    Votice 

Katastrální území: Beztahov 
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních 
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu povoluje obvodní báňský úřad (OBÚ v Kladně) dle  
§ 19 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění.   

K žádosti o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu organizace přikládá územní rozhodnutí a plán 
využívání ložiska. 

 

Územní rozhodnutí o změně využití území dle § 80 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu vydává odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Votice. 
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II. Údaje o vstupech 

1.  Půda 

Těžba v kamenolomu Votice bude zasahovat na zemědělské pozemky (ZPF) a na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL). Dotčená výměra orné půdy bude cca 5,2 ha a výměra lesní půdy cca 1,9 ha. 
Výměra ostatních ploch představuje cca 0,15 ha. Parcely zjednodušené evidence tvoří cca 0,13 ha. 

 

Tab. č.  5: Přehled jednotlivých kultur v rámci plánovaného  
pokračování těžby v kamenolomu Votice 

Kultura Výměra (ha) 

orná půda 5,1980 

lesní půda 1,8947 

ostatní plochy 0,1531 

parcela zjednodešené evidence 0,1248 

celkem 7,3706 

Zemědělský p ůdní fond - ZPF 

Základní mapovací a oceňovací jednotkou půdy jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). 
BPEJ jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu, půdy a 
konfigurace terénu a je tudíž možné k nim přiřadit parametrizované (normativní) údaje o produkčním 
potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomickému efektu, který za daných podmínek 
přinášejí. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. 

1. číslice v kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu. 2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní 
půdní jednotce (HPJ). 4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám.  
5. číslice vyjadřuje kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Hloubka půdního profilu je omezena 
buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí. 

 

Tab. č.  6: Charakteristika dotčených BPEJ 

Kód 
BPEJ 

Klimatický 
region 

HPJ Svažitost Expozice Skeletovitost Hloubka 
Třída 

ochrany 
ZPF 

7.32.44 
MT4 - mírně 
teplý, vlhký 

Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na 
žulách, rulách, svorech a jim 
podobných horninách a výlevných 
kyselých horninách, většinou slabě až 
středně štěrkovité, s vyšším obsahem 
písku, značné vodopropustné, vláhové 
poměry jsou velmi závislé na srážkách 

7 - 12° 
střední 
svah 

jih střední 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

V 

7.29.41 
MT4 - mírně 
teplý, vlhký 

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a 
jejich slabě oglejené formy převážně 
na rulách, žulách a svorech a na 
výlevných kyselých horninách, středně 
těžké až lehčí, mírně štěrkovité, 

7 - 12° 
střední 
svah 

jih 
žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

IV 
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Kód 
BPEJ 

Klimatický 
region 

HPJ Svažitost Expozice Skeletovitost Hloubka 
Třída 

ochrany 
ZPF 

většinou s dobrými vláhovými poměry 

7.29.11 
MT4 - mírně 
teplý, vlhký 

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a 
jejich slabě oglejené formy převážně 
na rulách, žulách a svorech a na 
výlevných kyselých horninách, středně 
těžké až lehčí, mírně štěrkovité, 
většinou s dobrými vláhovými poměry 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná 
žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

I 

7.47.10 
MT4 - mírně 
teplý, vlhký 

Oglejené půdy na svahových hlínách, 
středně těžké až středně skeletovité 
nebo slabě kamenité, náchylné 
k dočasnému zamokření 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná žádná hluboká III 

7.68.11 
MT4 - mírně 
teplý, vlhký 

Glejové půdy zrašeliněné a glejové 
půdy úzkých údolí včetně svahů, 
obvykle lemující malé vodní toky, 
středně těžké až velmi těžké, 
zamokřené, po odvodnění vhodné 
pouze pro louky 

3 - 7° 
mírný 
svah 

všesměrná 
žádná až 

slabá 

hluboká 
až 

středně 
hluboká 

V 

 

Tab. č.  7: Výměra BPEJ dotčených záměrem 

Kód BPEJ Zábor půdy (ha) Třída ochrany 

7.32.44 0,2419 V. 

7.29.41 3,4895 IV. 

7.29.11 1,1034 I. 

7.47.10 0,0052 III. 

7.68.11 0,3580 V. 

celkem 5,1980  

 

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF 
pouze výjimečně, a to především na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro 
liniové stavby zásadního významu. 

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro 
eventuelní výstavbu. 

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou 
produkční schopností. Jde o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a 
chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 
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Pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa - PUPFL 

Navrhované pokračování těžby v lomu Votice zasáhne do třech pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. Celková výměra dotčená záměrem činí celkem 1,8947 ha. Tyto pozemky spadají pod přírodní lesní 
oblast (PLO) 10 Středočeská pahorkatina. V této oblasti je zastoupen dubobukový (50 %), bukodubový (23 
%) a bukový (21 %) lesní vegetační stupeň. Převážná většina lesů s přirozenou skladbou dubu a buku byla 
přeměněna na monokultury smrku a borovice. Smrk představuje v současnosti asi 50 %, borovice 30 % a 
listnáče 20 % plochy lesa. Přirozená, cílová a současná druhová skladba lesních porostů je uvedena 
v následující tabulce. 

 

Tab. č.  8: Druhová skladba lesních porostů (v %) PLO 10 Středočeská pahorkatina 

Skladba smrk jedle borovice modřín jehličnany dub buk ostatní listnáče 

Přirozená 0,1 11,4 0,4 0 11,9 38,1 45,9 3,1 88,1 

Současná 51,9 1,5 28,5 2,5 84,9 6,0 2,3 6,8 15,1 

Cílová 37,4 1,1 23,2 7,2 68,9 14,9 13,0 3,2 31,1 

 

Dočasné odnětí pozemků z PUPFL je třeba řešit s příslušným orgánem ochrany PUPFL. Při kácení 
dřevin v lesních porostech je třeba dodržet následující opatření: 

• Zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování živočichů či ničení jejich biotopů, 
kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. 

• Kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu (tzn. období 1. listopad – 31. březen), 
v každém případě mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva (tzn. mimo období 1. květen – 15. 
červenec). 

2.  Voda 

Provozní ú čely  

V lomu Votice bude i nadále využívána technologická voda pro zkrápění technologické linky při 
úpravě suroviny a zkrápění komunikací.  Odběr vody je realizován ze stávající studny na užitkovou vodu. 
Spotřeba technologické vody činí cca 850 m3/rok. 

Sociální ú čely  

Sociální zařízení je zřízeno ve stávající administrativní budově lomu Martinice a bude se i nadále 
využívat. Odběr vody je realizován ze stávající studny na užitkovou vodu. Spotřeba vody pro sociální zázemí 
činí cca 200 - 300 m3/rok. 

Pitná voda 

Pro pitné účely je nakupována voda balená, která je volně k dispozici. 

Celkovou spotřebu vody pro účely zkrápění technologické linky  a sociální zařízení lze vyčíslit 
na 1050 - 1150 m3/rok. Řešeným záměrem se její spotřeba nezvýší. 
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3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Ve stávajícím kamenolomu činí spotřeba elektrické energie při těžbě 100 000 t/rok 200 000 kWh. Při 
maximálním objemu těžby se předpokládá spotřeba elektrické energie cca 300 000 kWh (mobilní primární 
drtič bude poháněn naftovým motorem). Elektrická energie je používána na vytápění většiny 
administrativních budov, na osvětlení a pohon technologické linky s výjimkou primárního drtiče.    

Pro vytápění sociální budovy je k dispozici stávající kotel na uhlí. Roční spotřeba uhlí se 
předpokládá 20 t ročně. Vlivem řešeného záměru se spotřeba nebude navyšovat. 

Provoz důlních strojů (bagry, nakladače a nákladní auta) vyžaduje spotřebu nafty, olejů a mazadel, 
kterou specifikuje následující tabulka. 

 

Tab. č.  9: Přehled spotřeby a surovin v provozovně kamenolomu 

Surovina 
Spotřeba energií a surovin 

při těžbě 200 000 t/rok 

Spotřeba energií a surovin 

při těžbě 300 000 t/rok 

nafta (litr/rok) 65 000 97 500 

oleje (litr/rok) 3 600 5 400 

uhlí (t/rok) 20 20 

4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Stávající komunika ční síť 

Komunikační systém v zájmovém území představuje po výjezdu z areálu lomu zpevněná cesta, která 
se v blízkosti železniční stanice napojuje na silnici III/12148. Tato silnice prochází okolo železniční stanice a 
stáčí se k jihojihovýchodu, kde se po cca 350 m napojuje na silnici II/121. Směrem východním vede silnice 
II/121 do Votic a dále se napojuje na silnici I/3 Benešov (Praha) – Tábor (České Budějovice). Směrem 
západním prochází silnice II/121 Sedlec Prčice, Milevsko a Sedlčany. 

Intenzita ostatní dopravy na vybrané komunikační síti (dle sčítání ŘSD, 2005) je uvedena 
v následujících tabulkách. Údaje v těchto tabulkách jsou převzaty z celostátního sčítání ŘSD v roce 2005 
s použitím přepočtových koeficientů pro příslušný rok.  

 

Tab. č.  10: Intenzita dopravy na řešené komunikační síti – rok 2008 (počet vozidel/24h) 

Komunikace Úsek T O M S 

I/3 1-3600 3546 14024 70 17658 

II/121 3-0201 261 1331 12 1604 

 

Tab. č.  11: Intenzita dopravy na řešené komunikační síti - 2015 (počet vozidel/24h) 

Komunikace Úsek T O M S 

I/3 1-3600 4137 16444 65 20646 

II/121 3-0201 291 1496 11 1798 

Vysvětlivky: 

T – celoroční průměrná denní intenzita těžkých vozidel 



Kamenolom Votice                                                              Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 21 

O – celoroční průměrná denní intenzita osobních vozidel 

M – celoroční průměrná denní intenzita jednostopých motorových vozidel 

S – celková celoroční průměrná denní intenzita  

 

Intenzita dopravy na komunikaci III/12148 je tvořena převážně dopravou z lomu, protože tato 
komunikace prochází dále pouze třemi menšími obcemi. Ostatní dopravu tedy tvoří jen nízký počet osobních 
vozů obyvatel těchto obcí. V úseku komunikace od křižovatky s komunikací II/121 po budovu železniční 
stanice Votice tvoří dopravní proud ještě autobusová doprava, jejíž četnost je cca 1 autobus za hodinu.  

Transport suroviny z kamenolomu Votice 

Železniční přeprava 

Po železnici je v současné době přepravováno cca 70 % výroby. Intenzity železniční přepravy nelze 
jednoduše kvantifikovat, protože odbavování vlaků se řídí vnitřním řádem železnice, který vychází mimo 
jiné z aktuální potřeby přepravy. Po naplnění kapacity soupravy potřebným počtem vagónů (s různým 
obsahem) je vlak odbaven. Nákladní vagón na přepravu stavebního kamene uveze 53 t. Při objemu přepravy 
kamene po železnici 100 000 t ročně to v průměru znamená naplnění 8 vagónů denně. V případě, že by 
železniční souprava vezla jen stavební kámen, uvedený objem materiálu by znamenal přibližně jednu až dvě 
soupravy týdně.   

Pro výhledový stav v roce 2015 je uvažováno při výpočtu intenzity lomové dopravy, že po železnici 
bude přepravováno pouze 50 % výrobků. Tento odhad je nadhodnocený ve prospěch silniční dopravy tak, 
aby tento stav podchytil případnou časově omezený méně příznivý stav odvozu výrobků silniční dopravou 
(stavba dálnice D3 apod.) a výpočet byl na straně bezpečnosti. 

 

Tab. č.  12: Intenzity dopravy na železnici ve výhledu po modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy 

Výhledový rozsah dopravy v úseku Votice - Olbramovice 

 Směr sudý Směr lichý Celkový počet vlaků 

Osobní celkem 29 29 58 

Nákladní celkem 24 25 49 

Celkem 53 54 107 

 

Silniční přeprava 

Přibližně 30 % výroby je v současnosti přepravováno silniční dopravou. Pro výhledový stav v roce 
2015 je uvažováno při výpočtu intenzity lomové dopravy, že po silnici bude přepravováno 50 % výrobků. 
Tento odhad je nadhodnocený ve prospěch silniční dopravy tak, aby tento stav podchytil případnou časově 
omezenou méně příznivou možnost odvozu výrobků silniční dopravou. 

 Transport suroviny nákladními automobily je realizován po zpevněné cestě z lomu, která se 
v blízkosti železniční stanice napojuje na silnici III/12148. Veškerá doprava je dále směrována jižně, kde se 
napojuje na silnici II/121. Zde se doprava dělí na západní směr a východní směr.  

Na východ po silnici II/121 směřuje cca 90 % dopravy na Votice a dále k napojení na silnici I/3 ve 
směru Benešov, Praha, resp. Tábor, České Budějovice. V tomto směru prochází dopravní proud intravilánem 
Votic. Po napojení na silnici I/3 se obslužná doprava dále rozpadá dle směru jízdy k severu (cca 70 % na 
Prahu) a k jihu (cca 30 % na Tábor).  
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Na západ po silnici II/121 směřuje cca 10 % obslužné dopravy zásobující oblast s městy Sedlec-
Prčice, Milevsko, Sedlčany. V zájmovém území tato auta projíždějí osadami Střelítov a Nazdice. Rozpad 
dopravy na silniční síti zobrazuje následující tabulka. 

 

Tab. č.  13: Uvažovaný výhledový rozpad obslužné dopravy kamenolomu Votice na komunikační síti 

Způsob přepravy suroviny Rozpad lomové dopravy 

Železnice 50 % 

Silnice II/121 Silnice I/3 

Směr Praha 70 % 
Směr Votice 90 % 

Směr Tábor 30 % 
Silnice 50 % 

Směr Sedlec-Prčice 10 %  

 

Kamenolom Votice bude v provozu přibližně 230 dní v roce. Tomu při variantě ročního objemu 
těžby 200 000 t (varianta A) odpovídá průměrná expedice 870 t za den, při variantě ročního objemu těžby 
300 000 t (varianta B) cca 1300 t za den. V současné době je poměr kubatury expedovaného materiálu cca 70 
: 30 ve prospěch železniční přepravy. Pro výhledový stav v roce 2015 je uvažováno při výpočtu intenzity 
lomové dopravy, že po silnici bude přepravováno 50 % výroby a po železnici rovněž 50 % výroby. 
Předpokládá se tedy, že silniční dopravou bude denně přepraveno cca 435 t materiálu (při variantě A), resp. 
650 t materiálu (při variantě B). Objem kameniva přepravovaného po silniční síti zobrazuje následující 
tabulka. 

 

Tab. č.  14: Objem kameniva přepravovaného po silniční síti  
z kamenolomu Votice ve výhledu v roce 2015 

Komunikace Varianta A Varianta B 

Silnice III/12148 435 t/den 650 t/den 

Votice – 392 t/den Votice – 585 t/den Silnice II/121 

Sedlec-Prčice – 43 t/den Sedlec-Prčice – 65 t/den 

Praha – 274 t/den Praha – 410 t/den Silnice I/3 

Tábor – 118 t/den Tábor – 175 t/den 

 

Standardní skladba lomové dopravy: 

30 % nákladní automobily s nosností do 10 t – sólo vozy 

30 % nákladní automobily s nosností do 20 t – soupravy 

40 % nákladní automobily s návěsem o nosnosti do 30 t (Pozn.: Při objemu těžby 300 000 t se 
podíl kategorie 30 t zvýší o cca 15 % na úkor kategorií 10 t a 20 t) 

Zázemí provozovny 

Pro technicko-administrativní zázemí provozovny je plánováno využívat stávající zařízení. 
Administrativní budova, sociální budova a sklad jsou umístěny mimo areál stávajícího DP Martinice za 
železniční tratí. Dílna je na okraji stávajícího lomu v prostoru umístění technologie. Jedná se o objekty 
stávající provozovny, které jsou užívány na základě platných kolaudačních rozhodnutí a budou využity i pro 
pokračování těžby v kamenolomu Votice. 
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Skladování některých nebezpečných látek a odpadů je zajištěno schváleným typem ocelového skladu 
PHM s ocelovými rošty a nepropustným dnem. V současné době je na západním okraji stávající těžebny 
6 těchto  jednotek.  

V kamenolomu bude dvousměnný provoz 6 – 22 hod, v zimě a na jaře pouze jednosměnný. Běžný 
provoz kamenolomu bude od pondělí do pátku, v sezóně pak včetně sobot. Odstřely budou realizovány 10 – 
12 x ročně od pondělí do pátku mezi 11:30 a 15:00 hod. 

Ochranná pásma 

Areál technologického zázemí stávajícího lomu (DP Martinice) zasahuje do ochranného pásma 
železnice, které je vymezeno pásmem 30 m od hranice obvodu dráhy. Vzhledem k tomu, že je plánována 
optimalizace železniční trati, bude technologické zázemí posunuto o cca 50 m směrem do lomu. Lom Votice 
nebude do ochranného pásma železnice zasahovat. 

V okruhu lomu Martinice je vymezeno ochranné pásmo těžby kameniva do vzdálenosti 450 m. 
Navrhovaná těžba bude do tohoto ochranného pásmo zasahovat a bude třeba řešit úpravu ochranného pásma 
těžby kameniva pro navrhovaný lom Votice. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Zdrojem emisí NOx, prachu - PM10, CO a benzenu budou jednak motory nákladních aut v lomu i na 
silnicích mimo lom, jednak motory těžební techniky v lomu. Technologická linka je poháněna elektřinou, 
takže žádné emise neprodukuje, stejně jako železniční doprava (trať Benešov – Tábor je elektrifikovaná). 
Další emise prachu - PM10 budou vznikat při samotné těžbě (odstřely, vrtání, nakládka a vysypávání 
materiálu), při dopravě po cestách v lomu (víření prachu nákladními auty) a při zpracování a expedici 
kamene (technologická linka, nakládka na deponii). Zdrojem emisí NOx, CO a prachu - PM10 bude také 
kotelna lomu umístěná JV od železniční trati naproti vjezdu do lomu. Kotelna spotřebuje ročně 20 t uhlí a 
předpokládáme, že je v provozu po 1000 hodin za rok. 

Z hlediska ochrany ovzduší bude nutné respektovat požadavky na provozování středního zdroje 
znečišťování ovzduší vyplývajících z nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění. 

 

Skupiny zdrojů byly v Rozptylové studii (příloha č. 2 oznámení) stanoveny takto: 

1 - Doprava uvnitř lomu, emise z výfuků aut 

2 - Výfuky motorů strojů v lomu a emise z kotelny 

3 - Prach z techniky v lomu (manipulace s materiálem, vrtání, odstřely) a z víření na cestách 

4 - Prach z činnosti technologické linky (drtírna, třídírna) 

5 - Emise z výfuků aut mimo lom 

Bilance emisí zne čišťujících látek 

Bilance emisí znečišťujících látek byla v Rozptylové studii provedena pro rok 2015 ve třech 
variantách:  

Var. 0 – Stav při současné poloze lomu, roční těžba 200 000 t kamene  

Var. A - Stav po rozšíření prostoru těžby na západ, roční těžba 200 000 t/r 

Var. B - Stav po rozšíření prostoru těžby na západ a zvýšení roční těžby na 300 000 t/r 

Ze vstupních údajů vyplývají následující hodnoty ročních emisí znečišťujících látek v jednotlivých 
variantách: 

 

Tab. č.  15: Emise NOx v jednotlivých variantách 

Roční úhrny emisí NOx (t/r) Skupina zdrojů 
var. 0 var. A var. B 

1. Doprava v lomu, výfuky 0,314 0,768 0,782 

2. Výfuky motorů v lomu a kotelna 0,825 0,825 1,201 

3. Prach z techniky a cest v lomu - - - 

4. Prach z technologické linky v lomu - - - 

5. Doprava (expedice) mimo lom 0,251 0,342 0,461 
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Roční úhrny emisí NOx (t/r) Skupina zdrojů 
var. 0 var. A var. B 

Celkem 1,390 1,935 2,444 

 

Tab. č.  16: Emise PM10 v jednotlivých variantách 

Roční úhrny emisí prachu - PM10 (t/r) Skupina zdrojů 
var. 0 var. A var. B 

1. Doprava v lomu, výfuky 0,025 0,057 0,059 

2. Výfuky motorů v lomu a kotelna 0,449 0,449 0,484 

3. Prach z techniky a cest v lomu 1,543 2,375 3,417 

4. Prach z technologické linky v lomu 0,806 0,806 1,202 

5. Doprava (expedice) mimo lom 0,018 0,024 0,033 

Celkem 2,841 3,711 5,195 

 

Tab. č.  17: Emise CO v jednotlivých variantách 

Roční úhrny emisí CO (t/r) 
Skupina zdrojů 

var. 0 var. A var. B 

1. Doprava v lomu, výfuky 0,244 0,548 0,558 

2. Výfuky motorů v lomu a kotelna 1,724 1,724 2,127 

3. Prach z techniky a cest v lomu - - - 

4. Prach z technologické linky v lomu - - - 

5. Doprava (expedice) mimo lom 0,179 0,239 0,321 

Celkem 2,147 2,511 3,006 

 

Tab. č.  18: Emise benzenu v jednotlivých variantách 

Roční úhrny emisí benzenu (kg/r) 
Skupina zdrojů 

var. 0 var. A var. B 

1. Doprava v lomu, výfuky 0,9 2,0 2,0 

2. Výfuky motorů v lomu a kotelna 0,4 0,4 0,6 

3. Prach z techniky a cest v lomu - - - 

4. Prach z technologické linky v lomu - - - 

5. Doprava (expedice) mimo lom 0,7 0,9 1,2 

Celkem 1,9 3,3 3,8 

2. Odpadní vody 

Důlní vody 

Na tvorbě důlních vod se bude podílet jednak podzemní (základní) odtok ze zázemí 
(hydrogeologického povodí) lomů, jednak atmosférické srážky spadlé do prostorů lomů. Podíl přímého 
(povrchového a hypodermického) odtoku z orografického zázemí lomů zanedbáváme, neboť k němu nebude 
s ohledem na morfologii okolního terénu a technická opatření (ochranný val) prakticky docházet. 
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Ve stávajícím kamenolomu Martinice je stanoven způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod. 
Důlní vody jsou čerpány do nádrže, která je situována při jižním okraji kamenolomu. Tyto vody z nádrže 
odtékají přepadem do recipientu, kterým je Srbický potok. Lze předpokládat, že důlní vody z kamenolomu 
Votice budou vypouštěny shodným způsobem. Způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod stanoví 
vodoprávní úřad v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění. 

Následná vodní bilance je uvedena pro několik variant koexistence současné i rozšířené těžby a 
několik variant zabezpečenosti. 

Varianta 1 

Varianta 1 zohledňuje současnou těžbu v lomu Martinice, kdy v ploše plánovaného rozšíření těžby 
není ještě narušen přirozený oběh povrchových a podzemních vod. Tento stav je ověřen probíhajícím 
monitoringem a bude trvat přibližně do roku 2010, kdy se již předpokládá zastižení zvodněných poloh v 
jihozápadní části navrhovaného lomu Votice a zahájení čerpání důlních vod. 

F1 – plocha hydrogeologického zázemí současného lomu ............  0,280 km2 

F2 – plocha lomu Martinice ...........................................................  0,075 km2 

Varianta 2 

Varianta 2 zohledňuje stav, kdy je již roztěžena celá plocha plánovaného rozšíření a dno lomu Votice 
dosahuje báze zvodněných poloh. V původním lomu ještě není rekultivace dokončena a lom stále působí 
jako drenáž pro podzemní vody (ale již ochuzené o vliv rozšířené těžby) a vodu tvořenou i celkovým 
odtokem z plochy lomu je nutno odvádět jako důlní vodu. Tento stav potrvá přibližně od r. 2016 do období 
ukončení čerpání důlních vod ze starého lomu, t. j. cca do r. 2022, kdy se zde předpokládá ukončení 
technické rekultivace. 

F1 – plocha hydrogeologického zázemí lomů ................................  0,198 km2 

F2 – plocha lomů Martinice + Votice (0,075 + 0,082)  .................  0,157 km2
 

Poznámka: Období od r. 2010 do r. 2016 je přechodným obdobím, kdy se bude rozšiřovat těžba v novém lomu 
a koncem r. 2016 bude již roztěžena celá plocha a ve východním okraji lomu bude v celé délce 
lomové stěny zastižena báze zvodněných poloh. V tomto období bude klesat odtok důlních vod ze 
starého lomu a stoupat z nového lomu. 

Varianta 3 

Varianta 3 zohledňuje stav před ukončením těžby v ploše plánovaného rozšíření, kdy je již 
rekultivován původní lom, ze kterého již není třeba vodu čerpat a přirozený odtok již není důlní vodou. 
Tento stav potrvá přibližně od r. 2022 do r. 2044, kdy se předpokládá ukončení těžby i v lomu Votice. 

F1 – plocha hydrogeologického zázemí lomu Votice ....................  0,083 km2 

F2 – plocha lomu Votice   ..............................................................  0,082 km2 

 

Pro všechny výše uvedené varianty se mění pouze uvažované plochy, zatímco následující odtokové 
charakteristiky zůstávají stejné: 

qa  normál specifika celkového odtoku   5,0 l.s–1.km–2  

q50%  celkový odtok s 50 % zabezpečeností   3,0 l.s–1.km–2  

q90%  celkový odtok s 90 % zabezpečeností   1,0 l.s–1.km–2  

qz  normál specifika základního odtoku   1,7 l.s–1.km–2  

qz50% základní odtok s 50 % zabezpečeností   1,3 l.s–1.km–2  
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qz90% základní odtok s 90 % zabezpečeností   0,6 l.s–1.km–2  

 

Výpočet odtoku důlních vod 

Varianta 1 

Qa =   F1 . qz  +  F2 . qa   =   0,28 × 1,7  +  0,075 × 5,0   ≈  0,85 l.s–1 

Q50% =   F1 . qz50%  +  F2  . q50%   =   0,28 × 1,3  +  0,075 × 3,0  ≈  0,59 l.s–1 

Q90% =   F1 . qz90%  +  F2  . q90%   =   0,28 × 0,6  +  0,075 × 1,0   ≈  0,24 l.s–1 

Varianta 2 

Qa =   F1 . qz  +  F2 . qa   =   0,198 × 1,7  +  0,157 × 5,0   ≈  1,12 l.s–1 

Q50% =   F1 . qz50%  +  F2  . q50%   =   0,198 × 1,3  +  0, 157 × 3,0  ≈  0,73 l.s–1 

Q90% =   F1 . qz90%  +  F2  . q90%   =   0,198 × 0,6  +  0, 157 × 1,0  ≈  0,28.s–1 

Varianta 3 

Qa =   F1 . qz  +  F2 . qa   =   0,083 × 1,7  +  0,082 × 5,0   ≈  0,55 l.s–1 

Q50% =   F1 . qz50%  +  F2  . q50%   =   0,083 × 1,3  +  0,082 × 3,0   ≈  0,35 l.s–1 

Q90% =   F1 . qz90%  +  F2  . q90%   =   0,083 × 0,6  +  0,082 × 1,0   ≈  0,13 l.s–1 

 

Výsledky výpočtu odtoku důlních vod uvádíme souhrnně v následujícím přehledu, z něhož vyplývá, 
že nejvyšší odtoky důlních vod odpovídají období koexistence obou lomů, t. j. období od r. 2016 do r. 2022. 
Pro ně je hodnocen v kap. D vliv těžby na vody. 

 

Tab. č.  19: Předpokládané odtoky důlních vod 

Předpokládané odtoky důlních vod v l.s–1 

Qa Q50% Q90% Poznámka 

Varianta 1 (období do r. 2010): 

0,85 0,59 0,24 pouze stávající lom Martinice 

Varianta 2 (období od r. 2016 do r. 2022): 

1,12 0,73 0,28 oba lomy souběžně 

z toho: 

0,57 0,38 0,15 původní lom Martinice 

0,55 0,35 0,13 lom Votice 

Varianta 3 (období od r. 2022 do r. 2044): 

0,55 0,35 0,13 pouze lom Votice 

Výpočet odtoku během extrémních srážkových epizod 

Patnáctiminutový déšť s periodicitou 1 má intenzitu 127 l.s–1.ha–1, což odpovídá srážkové výšce  
11,4 mm. Za nejméně příznivou situaci pokládejme souběh těžby v obou lomech za maximální roztěženosti 
(varianta 2), kdy plocha obou lomů dohromady činí 0,157 km2. Objem návrhového deště v ploše lomů pak 
činí 1790 m3. Tento objem dále redukujeme odtokovým součinitelem. Velikost součinitele odtoku závisí na 
řadě faktorů, především na povrchové úpravě terénu a jeho konfiguraci a sklonu. Za předpokladu, že střední 
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sklon terénu bude větší než 5 %, navrhujeme s přihlédnutím k očekávanému charakteru jeho povrchu 
odtokový součinitel ψ o velikosti 0,5. Po vynásobení objemu návrhového deště V odtokovým součinitelem ψ 
obdržíme redukovaný objem W, jenž představuje celkové množství vody, která se v důsledku návrhového 
deště bude akumulovat v dolních partiích obou jámových lomů: 

   W  =  ψ . V  =  0,5 . 1790  ≈  900 m3 

Výsledek tohoto výpočtu bude využit pro hodnocení vlivu těžby na odtokové poměry a říční síť v 
následující kapitole. Pro dimenzování objemu jímky na důlní vody v novém lomu, která by měla být 
situována v jeho jihozápadní části, je však třeba zjistit podíl nového lomu na tomto množství. Plocha nového 
lomu je 0,082 km2, odpovídající objem návrhového deště pak činí cca 935 m3 a po redukci odtokovým 
součinitelem cca 470 m3. S přihlédnutím k tomuto výsledku by pak měla být navržena jímka na důlní vody v 
novém lomu. 

Technologická voda 

Pro navržené technické řešení se počítá se spotřebou technologické vody pro snižování prašnosti. 
Odpadní vody nevznikají, použitá voda se odpaří.  

Voda ze sociálního za řízení  

Splaškové vody ze sociálního zařízení jsou svedeny do nepropustné jímky (septiku), který je dvakrát 
ročně vyvážen na ČOV. Celkový objem splaškových vod se odhaduje cca 200 - 300 m3 ročně.  Tento objem 
zůstane zachován. 

3. Odpady 

Odpady vznikají při vlastní těžební činnosti, při provozu a údržbě důlní techniky a technologické 
linky a v administrativním a sociálním zázemí lomu. 

Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a navazujícími a 
upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění. 

V následující tabulce přinášíme přehled podskupin a druhů odpadů, které budou pravděpodobně 
vznikat při těžební činnosti. Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi. 

S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu 
státní správy. 

Odpady vznikající p ři těžbě a výrob ě stavebního kamene (pop ř. při přípravě území) 

Při odstraňování rostlinného krytu bude vznikat odpad 02 01 03 (O) - odpad rostlinných pletiv, při 
těžbě lesa to bude odpad 02 01 07 (O) - odpady z lesnictví. V obou případech se jedná o využitelnou dřevní 
hmotu a další rostlinné tkáně. V této fázi nelze stanovit množství biomasy vzniklé vykácením dřevin. Odpad 
bude předán specializované firmě k biodegradaci (kompostování). 

Nebezpečné odpady z vlastního technologického zpracování mohou vznikat v případě úniku ropných 
látek z důlních mechanismů (havarijní stavy), které znečistí zpracovávanou horninu, popř. hlušinu. Tyto 
nebezpečné odpady lze zařadit do druhu 01 04 07 (N) - odpady z fyzikálního a chemického zpracování 
nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky. Pokud tento odpad vznikne, bude odevzdán oprávněné 
osobě k dekontaminaci, popř. bude uložen na skládku odpovídající skupiny.  
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Tab. č.  20: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při těžbě a výrobě 

Kód druhu či 
podskupiny 

odpadu 

Název odpadu Kategorie  

odpadu  

01 04 07 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující 
nebezpečné látky 

N 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

02 01 07 Odpady z lesnictví O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Odpady, jejichž vznik je spojen s technologickým pr ovozem  

Používáním důlní mechanizace budou vznikat odpadní oleje patřící do podskupin odpadů 13 01 (N) - 
odpadní hydraulické oleje a 13 02 (N) - odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Upotřebením součástí 
důlních strojů nebo jejich náplní budou vznikat s různou mírou pravidelnosti zejména tyto druhy odpadů: 
16 01 07 (N) – olejové filtry nebo 16 01 12 (O) – brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 (O), 
16 01 13 (N) - brzdové kapaliny, 16 01 14 (N) – nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, 16 06 01 
– olověné akumulátory, popřípadě další součásti stavebních strojů podskupiny 16 01 evidované jako ostatní.   

Obaly od olejů a náplní strojů budou odpady 15 01 10 (N) - obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.  Převážně se bude jednat o plastové nebo kovové nádoby, které 
budou vznikat také pravidelně v množství přiměřenému spotřebě olejů. 

Tkaniny použité na čištění, popř. užitá absorpční činidla 15 02 02 (N) - absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů blíže nijak neurčených), budou vznikat při údržbě, popř. při likvidaci  
úniků ropných látek (ze záchytných jímek i při haváriích).  

Pro údržbu zařízení budou v provozovně používány tlakové nádoby ke svařování 15 01 11 (N) - 
kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob. Jedná se o 
vratné opakovaně plnitelné nádoby, které jsou po upotřebení odstraněny dodavatelskou firmou, popř. 
výrobcem těchto obalů. 

Z ostatních odpadů je nejvýznamnější produkce pneumatik – 16 01 03 (O), která vznikají 
opotřebením při provozu důlních strojů.  

Dále mohou vznikat v menším množství ostatní odpady podskupiny 15 01 – odpadní obaly.  

 

Tab. č.  21: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při technologickém provozu 

Kód druhu či 
podskupiny 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu  

13 01 Odpady z těžby nerudných nerostů N 

13 02  Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující 
nebezpečné látky 

N 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) O 

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

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
prázdných tlakových nádob 

N 



Kamenolom Votice                                                              Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 30 

Kód druhu či 
podskupiny 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu  

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

N 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a 
odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 

O 

16 01 03 Pneumatiky O 

16 01 07 Olejové filtry N 

16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 O 

16 01 13 Brzdové kapaliny N 

16 01 14  Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Odpady vznikající v administrativním a sociálním zá zemí 

Provoz administrativní budovy sociální budovy a skladu bude spojen se vznikem odpadů skupiny 
20 – komunální odpady. Bude se jednat zejména o směsný komunální odpad - 20 03 01 (O), ze kterého by 
měly být vytříděny (před jeho vznikem) využitelné a odděleně vybírané nebo vykupované složky (především 
papír, plasty, sklo) a nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady budou vznikat v malém množství. Přicházejí 
v úvahu především následující druhy nebezpečných odpadů: 20 01 21 (N) – zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť, 20 01 27 (N) - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, 20 01 29 (N) - 
Detergenty obsahující nebezpečné látky, 20 01 33 - Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 
06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie, 20 01 36 (N) - 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 
01 23 (použitá výpočetní technika, apod.).   

 

Tab. č.  22: Přehled předpokládaných odpadů z administrativního a sociálního zázemí 

Kód druhu či 
podskupiny 

odpadu 

Název odpadu Kategorie  

odpadu 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 

16 06 03 Baterie obsahující rtuť N 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

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

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 

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

N 

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

N 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
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Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle 
§ 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného 
nebo 50 t ostatního odpadu je povinen posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle 
§ 39, odst. 2 zákona. 

Odpady je možné předávat pouze oprávněným osobám ve smyslu zákona zákona č. 185/2001 Sb. 
v platném znění. 

Za provozu kamenolomu by nemělo vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně 
ohrožovaly životní prostředí. Odpad bude vznikat při běžném provozu a při údržbě strojního zařízení.  

4. Ostatní 

Hluk 

Zdroje hluku, které je potřeba vzít v úvahu při zjišťování vlivu těžby, zpracování a přepravy 
suroviny na stav akustické situace v zájmovém území, jsou následující: 

Zdroje hluku v lomu 

Tuto skupinu zdrojů hluku tvoří stabilní technologická zařízení v prostoru kamenolomu a mobilní 
mechanismy, jejichž pohyb je omezen hranicemi areálu kamenolomu.  

Na základě terénního průzkumu došlo k ověřovacím měřením technologií v současnosti v areálu 
používaných. Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A takto změřené byly porovnány s již 
naměřenými hodnotami daných typů strojů v archivu firmy EKOLA group, spol. s r.o. Výsledné vyšší 
hodnoty byly použity jako vstupy pro zpracování modelu a jsou prezentovány v tabulce níže. 

Hygienické limity pro současný stav práce stacionárních zdrojů jsou prokazatelně splněny u všech 
vybraných výpočtových bodů. 

 

V následující tabulce jsou uvedena zařízení a doby jejich použití v jednotlivých etapách těžby.  

 

Tab. č.  23: Průměrné hladiny akustického tlaku A u vybraných strojů použitých v jednotlivých 
etapách těžby 

Zařízení/mechanismus Etapa 
Hladina akustického tlaku 

A [dB] 
Počet zařízení v etapě 

Nakladač (bagr) 76 dB v 10 m 1 (1 měsíc v roce) 

Buldozer 79 dB v 10 m 1 (1 měsíc v roce) 

Damper 

Skrývkové/rekultivační 
práce 

86 dB v 10 m 
max. 16 jízd/hod  
 (1 měsíc v roce) 

Třídící linka 81,7 dB v 10 m 1 

Drtič (primární a sekundární) 87 dB v 10 m 1 

Bourací kladivo 89 dB v 10 m 1 (cca 4 h denně) 

Hydraulické lopatové rypadlo 

Vlastní těžba a 
zpracování 

79 dB v 10 m 1 

Damper 86 dB v 10 m max. 20, resp. 30 jízd/hod 

Tatra 

Přeprava materiálu  
v kamenolomu 76 dB v 10 m max. 28, resp. 42 jízd/den 
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Expedice suroviny 

Hlavní skupinu zdrojů hluku tvoří mobilní zdroje hluku, které se pohybují jak v areálu kamenolomu, 
tak i na veřejných komunikacích. Jsou to zejména nákladní vozidla zajišťující přepravu výrobků (obslužná 
doprava kamenolomu). Charakter hluku emitovaný těmito zdroji je přerušovaný a proměnný. Dále do lomu 
přijíždějí vozidla zaměstnanců lomu a vozidla jako kropící vůz, vozidla návštěvníků kamenolomu, apod., 
jejichž intenzita provozu a většinou i akustické emise jsou ve srovnání s nákladními automobily vozícími 
kamenivo mnohem menší, a proto nebyly do výpočtu akustické situace zahrnuty. 

 

Při provozu kamenolomu se předpokládá odbyt suroviny po silnici III/12148 a následné rozdělení 
nákladní automobilové dopravy na komunikacích II/121 a I/3 následovně: 

Komunikace II/121: 

90 % z celkového počtu provozu lomové dopravy pojede směrem na Votice; 

10 % z celkového počtu provozu lomové dopravy pojede směrem na Sedlec-Prčice. 

Komunikace I/3: 

70 % z podílu provozu lomové dopravy povede směrem na Prahu; 

30 % z podílu provozu lomové dopravy povede směrem na Tábor. 

 

K dopravě jsou a budou použity tři druhy nákladních vozů v závislosti na dopravci. Jedná se o vozy 
do 10 t, do 20 t a do 30 t. Skladba lomové dopravy bude následující: 

30 % sólo nákladní automobily do 10 t; 

30 % soupravy s nosností do 20 t; 

40 % nákladní automobily s návěsem o nosnosti do 30 t. 

V případě objemu těžby 300 tis. t ročně se podíl vozů s nosností do 30 t zvýší o cca 15 % na úkor 
zbylých dvou kategorií. 

 

Při dosavadní těžbě, která činí 200 tis. t suroviny za rok se při respektování poměru dopravy 
suroviny z 30 % pomocí nákladních vozů realizuje přeprava cca 36 t suroviny za hodinu. S přihlédnutím ke 
skladbě lomové dopravy byl uvažován pro objem těžby 200 tis.t/rok a současný podíl přepravy po silnici 
nejvyšší počet 2 vozidla za hodinu. Celkový počet pohybů nákladních vozů při uvažovaném ročním objemu 
těžby u varianty počáteční akustické situace (dále jen PAS) je tedy cca 32 za 8 hodin.  

Pro posuzované varianty ročního objemu těžby se v akustické studii počítá s 50 % přepravou 
suroviny pomocí automobilové dopravy, přestože reálná expedice silniční dopravou dnes činí cca 30 %. 
Jedná se o posouzení na straně bezpečnosti pro případ, že by se expedice suroviny krátkodobě zvýšila 
v důsledku zvýšení poptávky po surovině vlivem výstavby (např. při výstavbě dálnice D3 apod.). 

U varianty A, kde se počítá s 50 % přepravou suroviny pomocí automobilové dopravy, se při 
shodném ročním objemu těžby jako u varianty PAS (200 tis.t/rok) jedná o přepravu cca 54 t suroviny za 
hodinu, což při uvažování poměrného rozdělení dopravy činí cca 3 vozidla za hodinu. Celkem jde tedy o cca 
24 nákladních vozů za 8 hodin (tzn. 48 pohybů nákladních vozidel).  

V případě varianty B (300 tis.t/rok) s 50 % přepravou po silnici se jedná denně o cca 33 nákladních 
automobilů za 8 hodin (tzn. 66 pohybů nákladních vozidel). 
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Tab. č.  24: Intenzita obslužné dopravy kamenolomu 

Počet pohybů nákladních 
vozidel směrem na Votice* 

Počet pohybů nákladních 
vozidel směrem na Sedlec-

Prčice* Komunikace Úsek  Objem těžby 

za 8 hodin za hodinu za 8 hodin za hodinu 

II/121 1-2730 Varianta B – 300 tis.t 60 max. 8 6 max. 1 

II/121 1-2730 Varianta A – 200 tis.t 44 max. 6 4 max. 1 

*Počítána cesta do lomu i zpět 

 

Druhou skupinu zdrojů hluku tvoří železniční přeprava suroviny z kamenolomu, která v současné 
době pokrývá cca 70 % veškeré přepravy suroviny. U současného objemu těžby (200 tis.t/rok) a kapacitě 53 t 
na jeden vagón se tak jedná přibližně o 12 vagónů denně.  

Pro výhledovou variantu A po modernizaci tratě zůstane počet vagónů shodný jako u současné 
varianty PAS. Pro variantu B půjde přibližně o 18 vagónů denně, při zachování současného poměru přepravy 
suroviny a kapacity vagónů. 

Vibrace 

Vibrace mohou být způsobeny především v souvislosti s clonovými odstřely pro rozpojování 
dobývané horniny a případně dopravou stavebního kamene, na které se hlavní měrou podílejí těžká nákladní 
vozidla. Tento negativní vliv může působit zejména na statiku budov.   

Neoddělitelným jevem při použití technologie trhacích prací pro rozpojování skalního masívu jsou 
seismické vlivy. Při maximálním objemu těžby bude prováděno cca 10 - 12 clonových odstřelů ročně.  
Sekundární odstřely podle provozovatele neprobíhají, jsou technologicky nahrazeny bouracím kladivem. Od 
roku 2006 neproběhl do této doby žádný dodatečný sekundární odstřel. Do budoucna se provádění 
sekundárních odstřelů nepředpokládá.  

Úroveň vibrací je závislá na mnoha parametrech, z nichž některé jsou dané (vzdálenost zdroje od 
receptoru, útlum horninového masívu) a některé ovlivnitelné (sortiment rozbušek, druh použitelné trhaviny, 
geometrické schéma časování, hmotnost použitých trhavin na časový stupeň, záběr, směr od lomu atp.). 
Rozhodující pro stanovení mezí je technologická proveditelnost zajištění plánovaného objemu těžby a na 
druhé straně zajištění bezpečnosti objektů v okolních obcích, tak aby nedošlo na stavebních konstrukcí k 
„prvním známkám škod“ dle ČSN 73 00 36 Seismické zatížení staveb. Tato úroveň je stanovena  rychlostí 
kmitání v rozmezí 10 - 30 mm⋅s-1. 

Trhací práce musí být prováděny podle schváleného projektu trhacích prací. Měření vibrací včetně 
sledování dodržení hygienických limitů provádí odborná firma. Měření vibrací bude prováděno i nadále 
v plánovaném kamenolomu. 

Doprava 

Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném 
místě určují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav 
povrchu vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, 
druhem stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a samozřejmě vzdáleností těchto staveb a budov 
od osy komunikace.  
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Prakticky jde o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí stávající komunikace. Pokud vibrace 
působí ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. 
Zdroji infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v 
jednotlivých konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u 
kterých buzená frekvence odpovídá frekvenci přirozené.  

Vzhledem k nízké intenzitě těžké nákladní dopravy (6, resp. 8 pohybů NA za hod.) se negativní vliv 
vibrací při dopravě kameniva nepředpokládá. 

Záření  

Při technologickém procesu těžby, úpravy a dopravy stavebního kamene nedochází k žádnému 
zatížení okolí radioaktivitou ani elektromagnetickým zářením.  

5. Doplňující údaje 

Významné terénní úpravy 

K významným terénním úprávám dojde již před zahájením těžby, kdy budou z řešeného prostoru 
postupně odstraňovány pokryvné útvary. Jejich průměrná mocnost bude cca 6,7 m. Celkový objem 
skrývkových hmot bude cca 495 800 m3. Skrývání bude probíhat postupně, v předstihu před pokračující 
těžbou. Zahájení skrývkových prací na novém lomu se předpokládá v roce 2009. Otvírka bude provedena na 
ploše o rozloze 1 ha. Roční zábor plochy bude cca 0,5 ha. Jednotlivé skrývkové vrstvy budou ukládány 
odděleně na mezideponie v okrajových částech plánovaných postupů těžby. Z části skrývkového materiálu 
bude podél celé severozápadní strany lomu a částečně podél severní a jižní strany lomu vytvořen val, který 
bude plnit jednak funkci odstínění těžebny od obytné zástavby v obci Beztahov a jednak bude bránit 
eventuelnímu průniku srážkových vod do prostoru těžby. Val bude po skončení těžby odstraněn a použit pro 
rekultivaci plata lomu. 

Těžba bude probíhat ve čtyřech těžebních etážích: 474 m n. m. (15 m), 489 m n. m. (16 m), 505 m n. 
m. (16 m), 521 m n. m. (16 m). V území tak vznikne významná terénní deprese, která bude pouze částečně 
zavezena v rámci plánované rekultivace spodního plata lomu. Rekultivace plata lomu bude zahájena v době 
dotěžování poslední – čtvrté těžební etáže. V průběhu těžby, vždy po ukončení těžby v jednotlivých etážích 
budou stěny očištěny od volných kamenů a může být aplikován hydroosev. 

Zásahy do krajiny 

Každá povrchová těžba je zásahem do krajiny. V případě navrhovaného záměru bude hlavním 
zásahem do krajiny změna reliéfu v prostoru plánované těžby. Zásahem do krajiny, resp. krajinného rázu se 
zabývá samostatná studie Hodnocení vlivu na krajinný ráz, která tvoří přílohu č. 4 dokumentace. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného 
území 

1. ÚSES, zvlášt ě chrán ěná území, p řírodní parky, VKP  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Podstatou ÚSES dle zákona č. 114/1992 Sb. je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, 
biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující přírodní lokality a 
zajistila jejich vhodný management. 

V řešeném území je vymezen lokální ÚSES na úrovni generelu. Navrhovaný záměr nezasahuje do 
územního systému ekologické stability. Dle územního plánu města Votice je v zájmovém území vyznačena 
významná, ochranná a rozptýlená zeleň. Jedná se o mimolesní zeleň, většinou okraje menších či větších 
remízků. Územní systém ekologické stability je znázorněn v obrazové příloze v kapitole F tohoto oznámení. 

V blízkosti řešeného území jsou vymezeny  následující prvky ÚSES. 

 

LBK 28 „Pod Homolí“ 

Umístění:  cca 700 m severozápadně od zájmového území 

Konflikt: nezasahuje na zájmové území  

Charakter:  navržený, částečně funkční lokální biokoridor 

Délka: 1 200 m 

Popis:  BK vychází z BC 7, je tvořen doprovodnou vegetací podél cest k rybníku Lipišov 
(navrhuje se rozšíření této vegetace na 15 – 20 m), součástí biokoridoru je rybník 
Lipišov, od něj vede biokoridor po Farandském potoce přes lesní porost nad 
lipišovskou hájovnou 

Návrh opatření: není potřeba 

 

LBC 7 „U Červenky“ 

Umístění:  cca 1 km sverně od zájmového území  

Konflikt: nezasahuje na zájmové území 

Charakter:  navržené lokální biocentrum 

Rozloha: 4,07 ha 

Popis:   BC tvoří lesní remízek severozápadně od osady Beztahov, stanovištní podmínky 
odpovídají SLT dubové bučině, jádro lesa tvoří smíšený porost (1,32 ha) se smrkem 
(35 %), modřínem (25 %), borovicí (15 %), břízou (15 %), dubem (10 %), ostatní 
porosty jsou jehličnaté s příměsí dubu  

Návrh opatření: není potřeba 
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LBK 29 

Umístění:  cca 900 m severně od zájmového území  

Konflikt: nezasahuje na zájmové území 

Charakter:  navržený, částečně funkční lokální biokoridor 

Délka: 1 900 m 

Popis:   BK od severovýchodu tvoří drobná vodoteč s malou nádrží podél se sporadickým 
výskytem vrb, dále vede po okraji menších smíšených lesíků s borovicí, dubem 
smrkem, modřínem a přes ornou půdu k BC 7 

Návrh opatření: není potřeba 

 

LBK 36 

Umístění:  cca 1 km východně od zájmového území  

Konflikt: nezasahuje na zájmové území 

Charakter:  navržený, částečně funkční lokální biokoridor 

Délka: 2 000 m 

Popis:   BK je tvořen drobným vodním tokem Pilař a jeho údolní nivou s břehovými porosty 

Návrh opatření: není potřeba 

Významný krajinný prvek (VKP) 

Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo 
přispívá k udržení její stability. Mezi VKP dané ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, parky, 
sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary a jiné, pokud je 
orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou funkci. 

Ve vlastním zájmovém území a v jeho okolí se nachází též významné krajinné prvky definované ze 
zákona. Jsou jimi lesní porosty a vodní toky. Z těch, které by mohly být dotčeny záměrem se jedná 
především o lesní porosty ve vlastním území navrhované těžby (výměra cca 0,8 ha). Rybníky, které se 
nachází v okolí řešeného území jsou registrovanými významnými krajinnými prvky. 

Významné krajinné prvky jsou znázorněny v obrazové příloze č. 2 v kapitole F tohoto oznámení. 

V okolí zájmového území se nachází následující registrované významné krajinné prvky: 

 

VKP č. 50 – „Lipišov“ 

Jedná se o rybník Lipišov s přirozenými břehy, který je zároveň významným biotopem pro vodní 
ptactvo. Rybník se nachází cca 700 m západně od plánované těžby. 

 

VKP č. 51 – „Smíšený porost“ 

Jde o smíšený lesní porost podél drobné vodoteče ve svahu s východní expozicí. Vzdálenost od 
stávajícího DP Martinice je cca 100 m, vzdálenost od plánované těžby bude cca 150 m. 
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VKP č. 53 – „Olšina v Beztahově“  

Olšina pod železniční stanicí Votice je vzdálena cca 350 m východním směrem od stávajícího lomu. 
Od navrhované těžby bude vzdálenost cca 400 m. Kromě několika druhů listnatých dřevin se v keřovém 
patře vyskytuje bez černý s hlohy, bezem a z bylin jsou nápadné porosty ostřic, popř. blatouch bahenní. 

 

VKP č. 63 

Jedná se o malý eutrofizovaný rybníček na okraji chatové osady. Od plánované těžby je vzdálen cca 
500 m severním směrem. 

 

VKP č. 80 – „Střelítov – rybníčky“  

Cca 150 m na jihovýchod a na východ jsou na drobné vodoteči dva rybníčky s břehovými porosty 
olše, topolů, dubů a vrb. Místy dochází k eutrofizaci splachy z polí. 

Zvlášt ě chrán ěná území, p řírodní parky 

Zájmová lokalita se nenachází v žádné z kategorií zvláště chráněných území dle zákona  
č. 114/ 1992 Sb. v platném znění a ani s ní bezprostředně nesousedí. Nejbližší zvláště chráněné území 
(CHKO Blanský les) se rozkládá východním směrem ve vzdálenosti cca 14 km od řešeného území.  

Zájmové území nezasahuje do žádného přírodního parku, ani s ním bezprostředně nesousedí. 
Přibližně 3 km východně od navrhovaného záměru se nachází přírodní park Džbány - Žebrák.                                                                                                                                                

2. Území historického, kulturního nebo archeologick ého významu  

Votice 

Votice byly osídleny v době románské, kdy zde mezi lety 1195 – 1200 existoval kostel. První 
písemná zmínka je ale již z roku 1352. Rozloha města Votice je 3 640 ha. Votice jsou rozděleny do 21 
ístních částí - Beztahov, Bučovice, Budenín, Hory, Hostišov, Javor, Kaliště, Košovice, Lysá, Martinice, 
Mladoušov, Mysletice, Nazdice, Nezdice, Otradov, Srbice, Střelítov, Větrov, Votice, Vranov a Zdeboř. 
Vlastní záměr těžby bude realizován v blízkosti obcí Beztahov a Střelítov. 

Beztahov 

První písemmná zmínka o obci Beztahov je z roku 1372. Osadu tvoří dvě části - novější nádraží 
Votice s několika budovami a starší zástavba ležící nad tratí (531 m n. m.). K Beztahovu patří i zchátralá 

gotická tvrz přestavěná na hospodářské stavení. Nevelká tvrz pochází snad z 1. poloviny 15. století. V r. 
1623 byla zabavena Beztahovským z Říčan. Po připojení k Vrchotovým Janovicím ztrácí rezidenční funkci a 
byla využívána jako hospodářská budova. V současnosti je tvrz neobydlená a zpustlá. 
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Obr. č. 4: Tvrz a kaplička v obci Beztahov (Zdroj: www.hrady.cz) 

 

Střelítov 

 První zmínka o osadě Střelítov je z roku 1381. Vzhledem k nálezu pohanského pohřebiště v roce 
1929 je jasné, že místo bylo osídleno již v dávných dobách. Střelítov byl nejprve součástí obce Srbice, poté 
obce Martinice a od roku 1980 je částí města Votice. 

Nazdice 

Obec Nazdice se původně nazývala Nazice podle vladyků Nazičských z Nazic, kteří na počátku 14. 
století vystavěli jižně od současné osady tvrz.  

Martinice 

 Založení osady Martinice se datuje koncem 12. století. Někdy ve druhé polovině 13. století byla 
v Martinicích postavena tvrz poprvé připomínána roku 1318 v přídomku Beneše z Martinic, jehož rodu 
náležela tvrz až do konce 15. století. Po připojení k Vrchotovým Janovicím v 16. století ztrácí existence tvrze 
smysl a již roku 1549 se uvádí jako pustá. Její zříceniny se z větší části dochovaly až do 19. století, na jehož 
konci byla z větší části rozebrána a materiál použit na okolní stavby. Z 1. poloviny 13. století pochází stavba 
raně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie.  

Kulturní památky 

Stavby v okolí řešeného území zapsané v seznamu kulturních nemovitých památek okresu Benešov 
popisuje následující tabulka. 

 



Kamenolom Votice                                                              Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 39 

Tab. č.  25: Kulturní památky v okolí zájmového území 

Obec Památka 

areál kostela sv. Václava 

kaple sv. Vojtěcha 

areál Nového zámku 

areál Starého zámku 

socha sv. Jana Nepomuckého 

domy čp. 85 a 83 

děkanství čp. 57 

areál františkánského kláštera 

areál Kaple Božího Hrobu 

areál židovského hřbitova 

radnice 

Votice 

mariánské sousoší 

Beztahov areál tvrze 

areál kostela Nanebevzetí Panny 
Marie 

areál tvrze 

areál usedlosti čp. 6 

sýpka u čp. 27 

boží muka 

Martinice 

most 

 

Hmotný majetek 

Areál technologického zázemí stávajícího lomu (DP Martinice) zasahuje do ochranného pásma 
železnice, které je vymezeno pásmem 30 m od hranice obvodu dráhy. Vzhledem k tomu, že je plánována 
optimalizace železniční trati, bude technologické zázemí posunuto o cca 50 m směrem do lomu. Nově 
navrhovaný lom nebude do ochranného pásma železnice zasahovat. 

V okruhu stávajícího lomu je vymezeno ochranné pásmo těžby kameniva do vzdálenosti 450 m. 
Navrhovaná těžba bude do tohoto ochranného pásmo zasahovat a bude třeba řešit úpravu ochranného pásma 
těžby kameniva pro navržené rozšíření těžby.  

3. Území hust ě zalidn ěná 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Benešov. Svojí rozlohou 1 528 km2 
zaujímá okres Benešov 13,8 % z rozlohy Středočeského kraje a je druhým největším okresem v kraji. 
Zemědělská půda tvoří 62 % a lesy 27,6 % z rozlohy okresu. Hustotou osídlení 60 obyvatel na km2 patří 
mezi nejméně osídlené okresy kraje. 

V současné době náleží do okresu Benešov 115 obcí, z nichž 8 má statut města a 8 obcí bylo 
Poslaneckou sněmovnou stanoveno městysem. V okrese bylo k 1. 1. 2007 celkem 91 685 obyvatel. Během 
roku 2006 bylo zaregistrováno 988 živě narozených dětí, tj. 10,5 % z živě narozených ve Středočeském kraji. 
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Zájmové území spadá do správního území Votice, katastrálního území Beztahov. Nejbližší obytnou 
zástavbu tvoří obytné objekty obcí Beztahov, Střelítov a Nazdice. Jedná se o menší sídelní celky vesnického 
typu cca do 100 obyvatel. Rekreačně je využíván zejména Beztahov. 

 

Tab. č.  26: Demografické údaje města Votice k 1. 1. 2006 

Počet bydlících obyvatel celkem 4 434 

Muži (z poč. bydl. obyv.) 2 170 

Ženy (z poč. bydl. obyv.) 2 264 

Průměrný věk celkem 40,4 

Průměrný věk mužů 38,8 

Průměrný věk žen 41,9 

Zdroj: www.czso.cz 

4. Zhodnocení zastav ění pozemk ů z hlediska míry využití území 
dle územního plánu 

Dle vyjádření Městského úřadu Votice odboru výstavby a územního plánování (č. j. 255/08/Výst./7e) 
je záměr v souladu se schváleným územním plánem města Votice. Stavba podléhá podle  
§ 80 územnímu rozhodnutí o změně využití území v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu je přílohou č. 4 oznámení v kapitole H. 

5. Staré ekologické zát ěže 

V území navrhovaného záměru se nenachází žádná stará ekologická zátěž.  
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2. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí v dot čeném 
území  

1. Ovzduší 

Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol. 1996) se zájmové území nachází na východním 
okraji Slapského bioregionu 1.20 Hercynské podprovincie. Bioregion se rozkládá v jihovýchodní části 
středních Čech a zabírá střední část geomorfologického celku Benešovská pahorkatina. Charakter bioregionu 
je významně utvářen údolním fenoménem kaňonu Vltavy. 

Klima 

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti MT5 (Quitt, 1971). Klimatickou oblast MT5 lze 
popsat následujícími charakteristikami. 

 

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti MT5: 

Průměrná roční teplota vzduchu – leden, červenec, duben, září -4 – -5, 16 – 17, 6 – 7, 6 - 7 °C  

Počet letních dnů      30 - 40  

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více   140 – 160  

Průměrné roční srážky (mm)      600 – 750  

Počet dnů se sněhovou pokrývkou    60 – 100  

Kvalita ovzduší 

V širším okolí Votic se nenachází žádná stanice, která by měřila úroveň znečištění ovzduší. K 
odhadu úrovně znečištění ovzduší sledovanými znečišťujícími látkami v okolí lomu Votice proto bylo nutné 
využít údajů z grafické ročenky ČHMÚ pro rok 2006 (novější nebyla v době zpracování rozptylové studie k 
dispozici). Odhady imisí jsou uvedené v následující tabulce, pro srovnání společně s imisními limity včetně 
mezí tolerance (ozn. MT). 

 

Tab. č.  27: Znečištění ovzduší v okolí Votic v r. 2006 a imisní limity 

Polutant Hodnota 2006 Limit + MT 

NO2 - roční průměr (µg/m3) 15 - 20 40 + 8 

PM10 - roční průměr (µg/m3) kolem 30 40 

PM10 - 36.nejvyšší denní hodnota (µg/m3) kolem 45 50 

benzen - roční průměr (µg/m3) 1 - 2 5 + 4 

 

Podle těchto odhadů jsou ve volné krajině v okolí Votic roční průměry koncentrací všech 
sledovaných znečišťujících látek nižší než příslušné imisní limity. Pouze denní koncentrace prachu - PM10 
mohou imisní limit překračovat, četnost takových situací je však nižší než přípustná hodnota. Nejvyšší 8-
hodinové koncentrace CO nejsou pro sledované území v ročence uváděné, podle analogie s jinými podobně 
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položenými místy však zdaleka nebudou překračovat imisní limit. Dá se tedy předpokládat, že ovzduší ve 
sledovaném území není nadměrně znečištěné NO2, CO, prachem - PM10 ani benzenem  

Je ale nutné připustit, že v samotných Voticích bude znečištění ovzduší lokálně o něco vyšší zejména 
vlivem domácích topenišť a blízké hlavní silnice. Podklady pro takový odhad ale nejsou k dispozici. 

2. Akustická situace 

V současné době se ve starém lomu těží množství suroviny odpovídající budoucí variantě A, tedy cca 
200 tis.t ročně. Stroje používané při zpracování suroviny (hydraulické lopatové rypadlo a bourací kladivo) se 
nachází v úrovni třetí etáže (474 m n. m.). Při současném objemu těžby jsou stroje využity takto: rypadlo po 
dobu 2 směn – 16 hodin, bourací kladivo po dobu max. 25 % pracovní doby, tedy 4 hodiny denně. Zároveň 
s těmito stroji se v areálu vyskytují další zdroje hluku, kterými jsou primární a sekundární drtič, zakrytá 
třídička (tyto zdroje budou po rekonstrukci železniční tratě posunuty o 50 m blíže ke středu starého lomu) a 
dampery sloužící k přepravě suroviny od strojů v třetí etáži k drtičům.  

Na základě terénního průzkumu došlo k ověřovacím měřením technologií v současnosti v areálu 
používaných. Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A takto změřené byly porovnány s již 
naměřenými hodnotami daných typů strojů v archivu firmy EKOLA group, spol. s r.o. Výsledné vyšší 
hodnoty byly použity jako vstupy pro zpracování modelu. 

Hygienické limity pro současný stav práce stacionárních zdrojů jsou prokazatelně splněny u všech 
vybraných výpočtových bodů. 

Změřený clonový odstřel také vyhovuje hygienickým limitům. Sekundární odstřely podle provozovatele 
neprobíhají, jsou technologicky nahrazeny bouracím kladivem. Od roku 2006 neproběhl do této doby žádný 
dodatečný sekundární odstřel, je tedy patrné, že sekundární odstřel může být proveden jen ve velice 
výjimečném případě a to jednorázově a ne pravidelně, jak tomu bývalo před zdokonalením technologie ve 
formě bouracího kladiva. 

 

Dne 17. dubna 2008 bylo provedeno kontrolní krátkodobé měření hladiny akustického tlaku A ve 
venkovním prostoru v západní části města Votice. Měření probíhalo v době od 8 do 9 hodin. Měřicí bod byl 
umístěn 2 m před fasádou obytného domu čp. 307/24 na křižovatce ulic Husova a Smetanova ve vzdálenosti 
5 m od osy komunikace. Komunikace je v tomto místě dvoupruhová obousměrná, široká 7 m. Měřící 
mikrofon byl umístěn ve výšce 3 m nad terénem (komunikací) vodorovně směrem ke komunikaci. Povrch 
vozovky je asfaltovo-betonový.  

Při měření bylo provedeno i sčítání dopravy, které je uvedeno v následující tabulce. 

 

Tab. č.  28: Sčítání dopravy na silnici II/121  ve městě Votice 

Intenzita dopravy od 7:48 do 8:48 hod. Oba směry 

Osobní automobily 124 

Lehké nákladní automobily 10 

Těžké nákladní automobily 3 

Nákladní automobily z lomu 7 

Autobusy 1 

Traktory 2 

Celkem 147 
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Celkový počet vozidel v obou směrech na silnici II/121 mezi 7:48 a 8:48 hodinou byl 147 vozidel a 
podíl nákladní dopravy byl 15,6 %. Zjištěná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném 
venkovním prostoru stavby čp. 307/24 je LAeq,1h = 66,0 dB. 

Tato naměřená hodnota znázorňuje konkrétní ekvivalentní hladinu akustického tlaku  
A v chráněném venkovním prostoru na daném místě, v danou dobu a za konkrétních podmínek. V době 
sčítání dopravy byla uzavřena silnice II/121 mezi obcemi Střelítov a Nazdice z důvodu opravy mostu přes 
železniční trať. Objízdná trasa byla vedena okolo města Votice do obce Sedlec - Prčice. 

 

Dále proběhla dvě osmihodinová měření v době 6 – 14 hod. a to na žádost Krajské hygienické 
stanice Středočeského kraje. Měření proběhla dne 10. 9. 2008 ve městě Votice (místo shodné s místem 
měření sondy popsané výše – Tyršova čp. 307/24) a u rodinného domu v obci Beztahov čp. 50. 

Místo měření M1 

Místo měření se nachází před oknem v 2. NP rodinného domu v ul. Tyršova 307/24 ve městě Votice, 
ve výšce 4 m nad komunikací, 2 m před fasádou domu. Vzdálenost místa měření od osy nejbližšího jízdního 
pruhu je 4,5 m. Komunikace je v tomto místě dvoupruhová, obousměrná, široká 8,5 m. 

Změřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,8h a zjištěné intenzity dopravy jsou 
v následující tabulce. Více viz Protokol o zkoušce č. 0809062VP, který je součástí přílohy akustické studie 
(příloha č. 1 dokumentace). 

 

Tab. č.  29: Změřené intenzity dopravy a LAeq,8h na měřícím místě M1 ve Voticích 

M1 TN 

Votice 
OA LN 

z lomu ostatní 
BUS TRAKTOR CELKEM LAeq,8h 

6 - 14h 1040 74 78 44 16 12 1342 65,1 dB 

 

Místo měření M2 

Místo měření se nachází před oknem v 1. NP rodinného domu v obci Beztahov  
čp. 50. Měřící mikrofon je ve výšce 3 m nad úrovní terénu a 2 m nad komunikací, 2 m před fasádou domu. 
Vzdálenost místa měření od středu nejbližšího pruhu je 10,7 m. Komunikace je v tomto místě dvoupruhová, 
obousměrná, široká 6,5 m. Během měření byl použit zvukový záznam, aby bylo možno vyloučit železniční 
dopravu. Následně při postprocessingu naměřených dat bylo zjištěno, že železniční doprava ekvivalentní 
hladinu akustického tlaku A neovlivnila. Celková naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku A byla 
však ovlivněna působením blíže nespecifikovaného stacionárního zdroje v nedalekém areálu sila. Vzhledem 
k tomu, že se tento zdroj z měření nepodařilo eliminovat, je výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A posuzována včetně tohoto stacionárního zdroje. 

Změřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,8h a zjištěné intenzity dopravy jsou 
v následující tabulce. Více viz Protokol o zkoušce č. 0809062VP, který je součástí přílohy akustické studie 
(příloha č. 1 dokumentace). 

 

Tab. č.  30: Změřené intenzity dopravy a LAeq,8h na měřícím místě M2 v Beztahově 

M1 TN 

Votice 
OA LN 

z lomu ostatní 
BUS TRAKTOR CELKEM LAeq,8h 

6 - 14h 89 15 80 1 14 0 279 59,1 dB 
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Počet vozidel z lomu, který byl zjištěn při měření akustické situace byl ovlivněn několika faktory. 
Jedním z nich je v současné době snížení přepravy suroviny po železnici, čímž došlo v tuto dobu (měsíc září 
2008) ke zvýšení přepravy materiálu z lomu po silnici. Dalším důvodem je sezónní vyšší odbyt suroviny 
související též s opravami komunikací prováděnými v centru města Votice. Třetím důvodem je jiný poměr 
počtu vozidel (do 10 t, 20 t a 30 t). Ten je závislý na konkrétním autodopravci. V době měření byl počet 
vozidel do 10 t výrazně vyšší než vozidel ostatních nosností (téměř 3/4 vozů do 10 t), to způsobilo nárůst 
vozidel vzhledem k celkovému objemu odvezené suroviny. Počet vozidel do 10 t byl tedy o více než 
dvojnásobek vyšší.  

 

Dne 17. dubna 2008 bylo provedeno také kontrolní měření clonového odstřelu. Měření bylo 
provedeno v jednom měřícím bodě. Tento bod se nacházel v místě zahrádky obytného domu čp. 6 v obci 
Střelítov, ze kterého je přímý výhled na prostor lomu. Vzdálenost místa měření od místa odstřelu byla cca 
370 m. 

Odstřel byl prováděn ve třetí (bázové) etáži. Naměřená hladina LCE byla 99,0 dB. Přepočtená 
hodnota je LCeq,8h = 61,2 dB (dle části D v příloze č. 3 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.). Hygienický limit 
LCeq,8h = 83,0 dB byl tedy v tomto místě prokazatelně dodržen. 

3. Voda  

Povrchová voda 

Zájmové území se nachází v povodí Srbického potoka s hydrologickým pořadím 1-09-03-145, který 
je levostranným přítokem Konopištského potoka v obci Srbice. Od rozvodnice hlavních povodí 1-08-05 
Vltava od Otavy po Sázavu a 1-09-03 Sázava od Želivky po ústí, která prochází od jihu východní částí 
intravilánu Střelítova, vrchem Homole a západní částí intravilánu Beztahova, je západní okraj stávajícího 
kamenolomu vzdálen jen necelých 500 m a plánovaného nového lomu jen cca 200 m. Jedná se tedy o 
vrcholovou část povodí. 

Podzemní voda 

Dle platné hydrogeologické rajonizace se lom Votice nachází v hydrogeologickém rajónu č. 632 
Krystalinikum v povodí střední Vltavy. Dle nové, dosud legislativně neošetřené hydrogeologické rajonizace 
(Olmer at al., 2006), náleží zájmové území do hydrogeologického rajónu č. 6320 Krystalinikum v povodí 
střední Vltavy. 

Hlavní rozvodnice podzemních vod odpovídá rozvodnici hlavních povodí povrchových toků Vltavy 
(1-08-05) a Sázavy (1-09-03). Zájmovou oblastí probíhá od severu k jihu, od západního okraje Beztahova 
směrem k obci Nazdice, kde se obloukovitě stáčí k obci Jestřebice. Území na východ od této linie odvodňuje 
Srbický potok se svými bezejmennými přítoky. Plochy obou hlavních povodí podzemních vod jsou ještě 
rozčleněny dílčími rozvodnicemi do povodí nižších řádů, v nichž dochází k lokálnímu odvodňování proudu 
podzemních vod do povrchových vodotečí. Pro hydrogeologický masív je charakteristický lokální oběh 
podzemní vody, zpravidla do úrovně místní drenážní báze. 

Převážnou část rajónu budují horniny středočeského plutonu, které tvoří komplex hlubinných 
magmatitů. Skládá se především z granitů, granodioritů, syenitů a gaber. Ložisko stavebního kamene 
Martinice-Beztahov (pracovní označení Lom Votice) se nachází při jihovýchodním okraji středočeského 
plutonu, kde k němu přiléhají metamorfity Mladovožické pahorkatiny (převážně migmatity). 
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Tranzit podzemní vody probíhá především v zóně zvětralin a v pásmu připovrchového rozpojení 
hornin. Zvětraliny mají převážně jílovitopísčitý a písčitojílovitý charakter a jejich mocnost se pohybuje od 1 
do 5 m. Směr proudění podzemní vody je konformní se sklonem terénu a hydrogeologická povodí s přímou 
infiltrací atmosférických srážek prakticky odpovídají orografickým povodím povrchových toků. V 
hydrologickém cyklu se vliv atmosférických srážek projevuje cyklickým kolísáním úrovní hladin podzemní 
vody. Reakce na jejich spad je poměrně rychlá. Propustnost hornin plutonu je puklinová a v zájmové oblasti 
jsou tektonické dislokace vázány především na styk s moldanubikem. Převládající sklon dislokací je SV-JZ a 
je doprovázen méně významnou tektonikou směru ZSZ-VJV. Dislokace jsou vyplněny tektonickou drtí a 
jílem, nebo jsou mylonitizované.  

Terénní deprese, lemující západní okraj současného lomu, byla předmětem vrtného průzkumu pro 
zjištění mocnosti půdního a zvětralinového pokryvu. Deprese o šířce cca 50 m je predisponována 
poruchovou zónou a navazuje na ni erozní rýha. Ta byla provázena občasnou vodotečí. Převážná část 
deprese byla přehrnuta skrývkovými zeminami, jejichž mocnost může dosahovat dle pracovníků lomu až 6 
m. Před přehrnutím byla vodoteč zachycena do potrubí s vyústěním pravděpodobně do Srbického potoka. Do 
deprese bylo umístěno celkem 6 průzkumných vrtů řady PV, které ověřily západní svah až centrum deprese. 
Mocnost pokryvu, tvořeného snosem zvětralin charakteru jílovitých hlín s drobnými kamínky, byla v centru 
deprese stanovena na 12÷17 m.  

4. Půda 

Přibližně dvě třetiny půdy v rámci základní územní jednotky Votice jsou využívány pro zemědělské 
účely. Převážnou část tvoří orná půda a trvalé travní porosty, v menší míře pak zahrady a ovocné sady.  

 

Tab. č.  31: Využití půdy v rámci ZÚJ Votice   

Celková výměra (ha) 3 640 

Orná půda (ha) 1 454 

Chmelnice (ha) - 

Vinice (ha) - 

Zahrady (ha) 100 

Ovocné sady (ha) 91 

Trvalé trávní porosty (ha) 849 

Zemědělská půda (ha) 2 496 

Lesní půda (ha) 692 

Vodní plochy (ha) 48 

Zastavěné plochy (ha) 71 

Ostatní plochy (ha) 333 

Zdroj: ČSÚ – údaje k 31. 12. 2007 

 

Půdní kryt zájmového území je tvořen převážně kyselými hnědými půdami a jejich slabě oglejenými 
formami. Jedná se o půdy vyskytující se běžně na žulách, rulách a svorech. Průměrná mocnost půd 
v prostoru těžby je cca 6 m, avšak místy dosahuje mcnost až 13 m.  

Převážně se jedná o půdy s třídou ochrany IV. Část půd se nachází v I. třídě ochrany. V malé míře 
jsou zde zastoupeny půdy III. a V. třídy ochrany. 
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5. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit z hlediska geomorfologie takto:   

Systém:  Hercynský 

Provincie:  Česká Vysočina  

Subprovincie:  Česko-moravská soustava  

Oblast:   Středočeská pahorkatina  

Celek:   Vlašimská pahorkatina  

Podcelek:  Votická vrchovina 

Okrsek:  Nechvalická vrchovina 

 

Jižně od Prahy se  rozkládá  rozsáhlá podsoustava Středočeská pahorkatina. Na horninách 
fundamentu platformy vznikl plochý erozně denudační reliéf s konvexními suky, který je proříznutý 
hlubokými údolími Vltavy a jejích přítoků.  

Řešené území  se nalézá ve Votické vrchovině, která spadá pod Vlašimskou pahorkatinu. Jedná se o 
členitou pahorkatinu, která se nachází na okraji středočeského plutonu. Vlastní zájmové území (prostor pro 
navrhovanou těžbu) se rozkládá v nadmořské výšce 495 – 560 m n. m. na jižně až jihovýchodně 
exponovaném svahu vrchu Homole (567,6 m n. m.).  

Geologické pom ěry 

Geologicky spadá území do jihovýchodního okraje středočeského plutonu v blízkosti hranice 
s metamorfovanými komplexy moldanubika. Těleso plutonu intrudovalo ve směru SV-JZ a tomuto směru je 
podřízena i stavba tělesa a systém puklin. Blízkost kontaktu s metamorfity moldanubika ovlivňuje i složení a 
texturu hornin ložiska Votice. Dle autorů zprávy Geoindustrie z roku 1985 je zde převažující horninou 
tmavošedý, usměrněný středně zrnitý granodiorit typu Čertova břemene. Dalšími termíny, používanými pro 
označení hornin v závislosti na jejich mineralogickém složení jsou granit až granodiorit (admelit) 
s přechodem k syenitům. Zmiňována je migmatizace granodioritů až do přechodu k horninám ortorulového 
vzhledu a foliace, tj. uspořádání ploch prostorové orientace a oslabené soudržnosti ve směru ZJZ-VSV. 
Hustota rozpukání je velká, přesto se ve zprávě uvádí, že rozpad kamene je hrubě balvanitý až blokový. 

V lednu 2007 provedla firma Inset s. r. o. geofyzikální průzkum s cílem upřesnit geologickou situaci 
a stanovit rozsah a kvalitu využitelné suroviny. Byly použity metody seismické a geoelektrické. Z výsledků 
průzkumu vyplývá, že sledovaná oblast je z hlediska fyzikálních a geomechanických vlastností značně 
proměnlivá. Ve střední části zkoumaného území byl vyhodnocen blok relativně kvalitní suroviny, který je na 
SZ a JV patrně tektonicky omezen a lemován širokými oblastmi silně a do hloubky zvětralé horniny. 
Směrem k SV ztrácí blok na kvalitě a zapadá pod narůstající mocností pokryvných útvarů. V bloku je 
suroviny kvalitní, skrývkové poměry jsou proměnlivé a při okrajích narůstá mocnost skrývky i podmínečně 
využitelné suroviny. Mimo tuto oblast kvalitní suroviny narůstá mocnost skrývky nad 10 m a narůstá i 
mocnost tzv. podmínečně využitelné suroviny. 

Bylo doporučeno ověřit výsledky geofyzikálního průzkumu jádrovými vrty, ze kterých by byly 
odebrány vzorky suroviny pro stanovení technologických parametrů.  
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V září a říjnu tak byly firmou Bau-Geo odvrtány dva jádrové vrty o hloubce 29 m a byly z nich 
odebrány vzorky pro laboratorní zkoušky kameniva. Na základě výsledků průzkumu byl zpracován výpočet 
zásob.    

 

Stav zásob vypočítaný na základě výsledků geologického průzkumu  

Ke stanovené bázi ložiska 474 m n.m. (vychází ze stanovené těžební báze těžby v DP Martinice) 
bylo ověřeno: 

geologické zásoby kvalitní suroviny  cca 2 000 000 m3 

zásoby podmínečně využitelné suroviny     cca 800 000 m3 

geologické zásoby celkem cca   cca 2 800 000 m3 

 

Surovinové zdroje v okolí 

Širší zájmová oblast není z hlediska soustředění nerostného bohatství významná. Na nejbližším 
ložisku vzdáleném 8 km Horní Borek – Miličín 2 je již ukončena těžba. Dosud netěžená jsou ložiska 
Křečovice, Mladovice, Osečany – Sestrouň, Ouštice a Mlékovice – Česká. Jejich vzdálenost od řešeného 
záměru je 12 – 16 km. Těžená jsou ložiska Bělice, Hrabří – Štíleček, Bílkovice a Mrač. Od zájmového území 
se nachází ve vzdálenosti 18 – 23 km. 

Hydrogeologické pom ěry 

Dle platné hydrogeologické rajonizace se lom Votice nachází v hydrogeologickém rajónu č. 632 
Krystalinikum v povodí střední Vltavy. Dle nové, dosud legislativně neošetřené hydrogeologické rajonizace 
(Olmer at al., 2006), náleží zájmové území do hydrogeologického rajónu č. 6320 Krystalinikum v povodí 
střední Vltavy. 

Hlavní rozvodnice podzemních vod odpovídá rozvodnici hlavních povodí povrchových toků Vltavy 
(1-08-05) a Sázavy (1-09-03). Zájmovou oblastí probíhá od severu k jihu, od západního okraje Beztahova 
směrem k obci Nazdice, kde se obloukovitě stáčí k obci Jestřebice. Území na východ od této linie odvodňuje 
Srbický potok se svými bezejmennými přítoky. Plochy obou hlavních povodí podzemních vod jsou ještě 
rozčleněny dílčími rozvodnicemi do povodí nižších řádů, v nichž dochází k lokálnímu odvodňování proudu 
podzemních vod do povrchových vodotečí. Tato mapa dokumentuje, že pro hydrogeologický masív je 
charakteristický lokální oběh podzemní vody, zpravidla do úrovně místní drenážní báze. 

Převážnou část rajónu budují horniny středočeského plutonu, které tvoří komplex hlubinných 
magmatitů. Skládá se především z granitů, granodioritů, syenitů a gaber. Ložisko stavebního kamene 
Martinice-Beztahov (pracovní označení Lom Votice) se nachází při jihovýchodním okraji středočeského 
plutonu, kde k němu přiléhají metamorfity Mladovožické pahorkatiny (převážně migmatity). 

Tranzit podzemní vody probíhá především v zóně zvětralin a v pásmu připovrchového rozpojení 
hornin. Zvětraliny mají převážně jílovitopísčitý a písčitojílovitý charakter a jejich mocnost se pohybuje od 1 
do 5 m. Směr proudění podzemní vody je konformní se sklonem terénu a hydrogeologická povodí s přímou 
infiltrací atmosférických srážek prakticky odpovídají orografickým povodím povrchových toků. V 
hydrologickém cyklu se vliv atmosférických srážek projevuje cyklickým kolísáním úrovní hladin podzemní 
vody. Reakce na jejich spad je poměrně rychlá. Propustnost hornin plutonu je puklinová a v zájmové oblasti 
jsou tektonické dislokace vázány především na styk s moldanubikem. Převládající sklon dislokací je SV-JZ a 
je doprovázen méně významnou tektonikou směru ZSZ-VJV. Dislokace jsou vyplněny tektonickou drtí a 
jílem.  
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Mapa izolinií úrovní hladin podzemních vod v hydrogeologické studii (příloha č. 3 dokumentace 
EIA) respektuje výsledky dvou ložiskových vrtů PV-1 a PV-6 a vychází z předpokladu, že proud podzemní 
vody od západu může být částečně drénován touto depresí. Při těžbě, kdy bude báze lomu Votice na kótě 474 
m, však s největší pravděpodobností bude celý tento proud podzemní vody zachycen lomem Votice. 

6. Flóra  

Zájmové území spadá z hlediska fytogeografického do Českého mezofytika, fytogeografického 
podokresu 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina. 

Potenciální p řirozená vegetace 

Z hlediska výškového členění se zájmové území nachází v suprakolinním stupni. Potenciální 
přirozenou vegetaci v zájmovém území představují plošně nejrozsáhlejší bukové doubravy (Luzulo albidae – 
Quercetum petrae) ze svazu acidofilních doubrav (Genisto germanicae – Quercion). Dominantní dřevinou je 
dub zimní, popř. letní, v závislosti na stanovištních podmínkách bývají přimíšeny další listnáče (bříza, jeřáb, 
habr, buk, lípa srdčitá), popř. borovice. Zmlazené dřeviny s krušinou olšovou jsou nejvýznamnější složkou 
slabě vyvinutého keřového patra. V druhově chudém bylinném patře převládají lipnice hajní, bika hajní, 
borůvka, kostřava ovčí, metlička křivolaká atd. Ve vyšších polohách v okolí jsou acidofilní doubravy 
střídány bikovými bučinami (Luzulo – Fagetum) ze svazu acidofilních bučin (Luzulo – Fagion), 
(Neuhäuslová a kol., 1998). 

Pozn.: Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala území v případě, že 

by nebylo ovlivněno činností člověka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanická rekonstrukční mapa ČSR v měřítku 1: 

200 000 (Mikyška et al., 1968). 

Aktuální vegetace 

V prostoru navrhované těžby byl v květnu 2008 proveden botanický průzkum postihující jarní 
aspekt. Tento průzkum byl doplněn v srpnu 2008 pozdně letním aspektem. Území bylo rozděleno na 5 lokalit 
s charakteristickými biotopy. Popis jednotlivých lokalit je uveden níže a druhy, které jsou zde zastoupeny 
zobrazuje tabulka č. 32. 
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Obr. č. 5: Orientační zobrazení ploch botanického průzkumu v prostoru navrhované těžby 

 

 

I) Vrbové křoviny na okraji stávajícího lomu 

Lokalita kopíruje západní okraj stávajícího lomu Votice a vytváří pásmo o šířce 50 – 100 m. Jedná se 
o sušší vrbové křoviny s převahou vrby křehké (Salix fragilis) a vrby jívy (Salix caprea). Vtroušeně se zde 
vyskytuje také topol osika (Populus tremula) a javor klen (Acer pseudoplatanus). V bylinném patře 
převažuje kopřiva (Urtica dioica) a další běžné druhy. Druhově bohatší jsou okraje porostu a okraje 
vlastního lomu s výskytem janovce metlatého (Sarothamnus scoparius).  

Obr. č. 6: Vrbové křoviny na okraji stávajícího lomu 

 

 

Lokality botanického průzkumu Kamenolom Votice 
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II)  Louky s jižní expozicí 

V území navrhovaného rozšíření těžby se nachází 3 jžně exponované louky, oddělené od se ba 
navzájem menšími či většími remízky. Louky jsou druhově poměrně chudé, pravděpodobně se jedná o 
zatravněnou ornou půdu. Převládá zde psárka luční (Alopecurus pratensis), sveřep (Bromus sp.), pýr plazivý 
(Elytrigia repens), srha říznačka (Dactylis glomerata) a další nenáročné druhy lučních bylin.  

Obr. č. 7: Louky s jižní expozicí 

 

 

III)  Oplocenka 

Do severní části zájmového území zasahuje oplocená školka, která navazuje na zahrady v Beztahově. 
Vysázen je zde smrk ztepilý (Picea abies), po obvodu pak modřín opadavý (Larix decidua). V prostoru je 
navíc nálet růže šípkové (Rosa canina), trnky (Prunus spinosa), dubu (Quercus patraea) a javoru (Acer 
pseudoplatanus). Bylinné patro je velmi chudé, tvořené pouze druhy, které sem pronikly z okolní louky. 

Obr. č. 8: Oplocenka 
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IV)  Menší remízek na jižně exponovaném svahu 

Ve smíšeném stromovém patře se vyskytuje dub letní (Quercus robur), javor klen (Acer 
pseudoplatanus), modřín (Larix decidua), borovice (Pinus nigra), třešeň (Prunus avium). Keřové a bylinné 
patro je zcela ruderalizováno. Převažuje bez černý (Sambucus nigra), kopřiva (Urtica dioica), netýkavka 
malokvětá (Impatiens parviflora), svízel přítula (Galium aparine). 

Obr. č. 9: Menší remízek na jižně exponovaném svahu 

 

 

V) Větší remízek na jižně exponovaném svahu 

Ve stromovém patře převažuje habr (Carpinus betulus) a roztroušen je dub (Quercus robur). 
V ochuzeném bylinném patře je dominantní bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Dále se zde 
vyskytuje několik typických hájových druhů: kopytník evropský (Asarum europaeum), samorostlík klasnatý 
(Actaea spicata), česnek zelinný (Alium oleraceum). Vyskytuje se zde též invazní netýkavka malokvětá 
(Impatiens parviflora).  

Obr. č. 10: Větší remíztek na jižné exponovaném svahu 
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Tab. č.  32: Skladba rostlinných druhů na lokalitách botanického průzkumu 

Latinský název Český název Lokality botanického průzkumu 

  I II III IV V 

Dřeviny      

Acer pseudoplatanus L. javor klen x  x x  

Betula pendula Roth. bříza bělokorá x    x 

Carpinus betulus L. habr obecný x    x 

Crataegus sp. hloh x     

Fagus sylvatica L. buk lesní   x  x 

Larix decidua L. modřín opadavý   x x  

Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný x     

Parthenocissus quinquefolia L. přísavník pětilistý x     

Picea abies L. smrk ztepilý   x   

Pinus nigra L. borovice černá    x  

Populus tremula L. topol osika x    x 

Prunus avium L. třešeň ptačí x   x  

Prunus spinosa L. slivoň obecná (trnka obecná)   x   

Quercus petraea Liebl. dub zimní x     

Quercus robur L. dub letní   x x x 

Robinia pseudoacacia L. trnovník akát x     

Rosa canina L. růže šípková   x  x 

Rubus idaeus L. maliník obecný x     

Rubus sp. ostružiník  x     

Salix capraea L. vrba jíva x     

Salix fragilis L. vrba křehká x     

Sambucus nigra L. bez černý x   x  

Sorbus aucuparia L. jeřáb ptačí x     

Sorothamnus scoparius L. janovec metlatý x     

Byliny      

Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha  x  x x 

Achillea millefolium L. řebříček obecný x x x   

Ajuga genevensis L. zběhovec lesní x     

Alchemilla vulgaris L. kontryhel obecný  x x   

Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. kerblík lesní x    x 

Arabidopsis thaliana L. huseníček rolní x     

Armoratia rusticana G. M. et SCH. křen selský x     

Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl x     

Asarum europaeaum L. kopytník evropský     x 

Atriplex patula L. lebeda rozkladitá x     

Bromus sp. sveřep  x x   

Calamagrostis epigeios (L.) Roth.sl. třtina křovištní x     

Dactylis glomerata L. srha laločnatá x x x   

Daucus carota L. mrkev obecná  x    

Epilobium angustifolium L. vrbovka úzkolistá x     

Equisetum arvensis L. přeslička rolní x     
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Latinský název Český název Lokality botanického průzkumu 

  I II III IV V 

Equisetum pratense L. přeslička luční  x    

Fragaria vesca L. jahodník obecný x     

Fumaria officinalis L. zemědým lékařský x     

Gallium aparine L. svízel přítula x  x x x 

Geranium robertianum L. kakost smrdutý x     

Geum urbanum L. kuklík městský x     

Heracleum mantegazianum L. bolševník velkolepý x     

Hieracium cymosum L. jestřábník chocholičnatý  x    

Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná x x    

Hypochaeris radicata L. prasetník kořenatý  x    

Chelidonium majus L. vlaštovičník větší    x x 

Chrysanthemum vulgare L. kopretina vratič  x    

Impatiens noli-tangere L netýkavka nedůtklivá x   x x 

Lamium purpureum L. hluchavka nachová x    x 

Lathyrus niger L. hrachor černý  x    

Myosotis sylvatica Hoffm. pomněnka lesní x     

Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá x     

Phragmites australis (Cav.) Steud. rákos obecný x     

Plantago major L. jitrocel větší x     

Poa angustifolia L. lipnice úzkolistá  x x   

Poa compresa L. lipnice smáčknutá  x x   

Poa nemoralis L. lipnice hajní x   x x 

Potentilla sterilis L. mochna jahodovitá  x    

Ranunculus aeris L. pryskyřník prudký  x    

Ranunculus glubosus L. pryskyřník hlíznatý x     

Rumex acetosa L. šťovík kyselý  x x   

Stellaria holostea L. ptačinec velkolistý  x x   

Stellaria media (L.) VILL. ptačinec žabinec x x    

Taraxacum officinale agg. Wigg. smetanka lékařská x x x   

Thlaspi arvense L. penízek rolní x     

Trifolium dubium Sibth. jetel pochybný  x x   

Trifolium pratense L. jetel luční x     

Trifolium repens L. jetel plazivý  x    

Tripleurospermum maritimum L. heřmánkovec nevonný x     

Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá x  x x x 

Veronica hederifolia L. rozrazil břečťanolistý x     

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek x     

Veronica verna L. rozrazil jarní  x    

Vicia hirsuta L. vikev chlupatá  x    

Vicia sepium L. vikev plotní      

Vicia sp. vikev x     

Vysvětlivky: 

I) Vrbové křoviny na okraji stávajícího lomu 

II)  Louky s jižní expozicí 
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III)  Oplocenka 

IV)  Menší remízek na jižně exponovaném svahu 

V) Větší remízek na jižně exponovaném svahu 

Závěr 

Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin ve smyslu 
Vyhlášky č. 395/1992 Sb. Nebyla zde zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém 
a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). Lze konstatovat, že dotčená lokalita není 
z botanického hlediska příliš významná, vyskytují se zde běžné, hojně zastoupené druhy rostlin, i běžné 
druhy dřevin.  

7. Fauna  

V zájmovém území byl v dubnu, v květnu a v září roku 2008 proveden inventarizační zoologický 
průzkum s vyhodnocením možného vlivu na zvláště chráněné živočichy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
v platném znění. Průzkum probíhal jak v území vymezeném hranicemi navrhované těžby v lomu Votice (50 
m od této hranice), tak i v navazujícím lomu Martinice, který bude rekultivován materiálem z otvírky nového 
lomu. 

Entomologický průzkum byl proveden metodou zemních pastí s vinným octem.  Byl však použity i 
další metody sběru, např. sběr hmyzu pod kameny a dřevem, sklepávání z větví stromů a keřů, smýkání 
vegetace, prosev listí v lese, lov cedníkem ve vodních plochách v lomu. Obratlovci a měkkýši byli zjišťováni 
vizuálně a ptáci dle zpěvu. Pro zjištění rosničky zelené byl využit odposlech. Pro zjištění rosničky zelené a 
výra velkého byl využit noční odposlech. 

Charakter lokality je hodnocen pomocí bioindikačního rozdělení střevlíkovitých brouků podle Hůrky 
et al. (1996). Jednotlivé druhy jsou podle své schopnosti osídlování území zařazeny do 3 bioindikačních 
skupin, které popisuje následující tabulka. 

 

Tab. č.  33: Bioindikační skupiny střevlíkovitých brouků 

Ekologická skupina Charakteristika 

E – eurytopní druhy Druhy, které nemají žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy 
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, 
které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu. 

A – adaptibilní druhy Druhy osídlujících více nebo méně přirozená nebo přirozenému stavu blízká 
stanoviště. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, 
zvláště v blízkosti přirozených ploch. Tato nejpočetnější skupina zahrnuje 
především druhy lesních porostů, ale i umělých, pobřežní druhy stojatých i 
tekoucích vod, druhy luk, pastvin a jiných travních porostů. 

R – reliktní druhy Druhy s nejužší ekologickou valencí, majících v současnosti často charakter 
reliktů. Jedná se vesměs o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš 
poškozených ekosystémů. 

 

Vysvětlivky  

Druhy zvláště chráněné podle novelizované vyhlášky 395/1992 Sb. v platném znění:  

§1 = druhy kriticky ohrožené 

§2 = druhy silně ohrožené 

§3 = druhy ohrožené 
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z.p.= zemní pasti 

Soupis zjišt ěných druh ů 

Kroužkovci (Anelida) 

Žížala obecná (Lumbricus terrestris), 27.4.2008, více ex. 

 

Měkkýši (Mollusca) 

Plzák lesní (Arion rufus), 30-31.8.2008, více ex. v noci na cestě nad lomem dominantní druh; 
21.9.2008, více ex. 

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia), 27.4.2008, více ex.; 18.5.2008, po dešti v okolí lomu masový 
výskyt; 21.9.2008, více ex. 

Plovatka nadmutá (Lymnaea auricularia), 21.9.2008, více ex., masový výskyt v jezírku v lomu 

Plamatka lesní (Arianta arbustorum), 27.4.2008, více ex.; 18.5.2008, po dešti v lese nad lomem 
velmi hojný; 31.8.2008, více ex. v lese nad lomem 

  

Vzdušnicovci (Tracheata) 

Stonožky (Lithobidae) 

Stonožka škvorová (Lithobius forficatus), 27.4.2008, více ex. 

 

Hmyz (Insecta) 

Škvoři (Dermaptera) 

Forficula auricularia, 18.5.2008, 2 ex. 

 

Vážky (Odonata) 

Šídlo velké (Aeshna grandis), 31.8.2008, 2 ad. ex. 

Vážka ploská (Libellula depressa), 21.9.2008, více ex. (larvy) v jezírku v lomu 

 

Rovnokřídlí (Orthoptera) 

Chorthippus brunneus, 31.8.2008, více ex. v prostoru nad lomem 

Chorthippus biguttulus, 21.9.2008, více ex. v lučních porostech nad lomem 

Chorthippus parallelus, 21.9.2008, více ex. v lučních porostech nad lomem 

Cvrček lesní (Nemobius sylvestris), 21.9.2008, 108 ex , na okraji lesa a v lese nad lomem, z.p. 

Omocestus viridulus, 31.8.2008, 1 ex. v lučním porostu nad lomem 

 

Ploštice (Heteroptera) 

Coreus marginatus, 21.9.2008, 3 ex. 

Eurygaster maura, 31.8.2008, 1 ex. 

Notonecta glauca, 21.9.2008, 2 ex.v jezírku v lomu i v louži při záp. vjezdu do lomu 

Pentatoma rufipes, 31.8.2008, 1 ex. 
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Stenodema laevigatum, 21.9.2008, 1 ex. 

 

Brouci (Coleoptera) 

Carabidae 

A Abax parallelepipedus, 18.5.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 2 ex. 

A Abax parallelus, 18.5.2008, 1 ex. 

E Amara aenea, 27.4.2008, 1 ex. 

E Anara convexior, 27.4.2008, 1 ex.; 18.5.2008, 1 ex. 

E Amara familiaris, 18.5.2008, 1 ex. 

E Amara plebeja, 27.4.2008, 1 ex.; 18.5.2008, 2 ex. 

A Calathus erratus erratus, 18.5.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 37 ex. 

E Calathus fuscipes fuscipes, 18.5.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 26 ex. 

A, NT Carabus cancellatus cancellatus, 18.5.2008, 23 ex.; 21.9.2008, 5 ex. 

A Carabus convexus convexus, 18.5.2008, 4 ex. 

A Carabus hortensis hortensis, 18.5.2008, 8 ex.; 21.9.2008, 114 ex. 

A Carabus nemoralis nemoralis, 18.5.2008, 13 ex.; 21.9.2008, 23 ex. 

E Harpalus affinis, 18.5.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 1 ex. 

A Harpalus honestus, 18.5.2008, 4 ex.; 21.9.2008, 1 ex. 

E Harpalus rubripes, 18.5.2008, 3 ex.; 21.9.2008, 1 ex. 

E Harpalus tardus, 21.9.2008, 1 ex. 

A Nebria brevicollis, 21.9.2008, 4 ex. 

E Notiophilus palustris, 21.9.2008, 1 ex. 

A Platynus assimilis, 18.5.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 4 ex. 

E Ophonus melleti, 18.5.2008, 1 ex.; 31.8.2008, 1 ex.vyžírá semena mrkve (Daucus carota) 

E Poecilus cupreus cupreus, 27.4.2008, 1 ex.; 18.5.2008, 7 ex.; 21.9.2008, 29 ex. 

E Poecilus versicolor, 27.4.2008, 1 ex.; 18.5.2008, 36 ex.; 21.9.2008, 73 ex.. 

E Pseudoophonus griseus griseus,18.5.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 1 ex. 

E Pseudoophonus rufipes, 18.5.2008, 3 ex.; 21.9.2008, 26 ex. 

A Pterostichus melanarius melanarius, 18.5.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 5 ex. 

A Pterostichus minor minor, 18.5.2008, 2 ex. 

E Pterostichus niger niger, 18.5.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 13 ex. 

E Synuchus vivalis, 21.9.2008, 1 ex. 

E Trechus quadristriatus, 21.9.2008, 1 ex. 

 

Leiodidae 

Catops chrysomeloides, 21.9.2008, 1 ex. 

 

Staphylinidae 

R1,VU Ocypus brunnipes, 21.9.2008, 1 ex. 



Kamenolom Votice                                                              Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 57 

E Ocypus nitens (O.nero semialatus), 21.9.2008, 1 ex. 

R2 Philonthus decorus, 18.5.2008, 1 ex. 

E Tachyporus chrysomelinus, 21.9.2008, 1 ex. 

 

Byrrhidae 

Byrrhus pilula, 27.4.2008, 1 ex. 

 

Elateridae 

Agriotes obscurus, 27.4.2008, 2 ex.; 18.5.2008, 6 ex. 

 

Malachiidae 

Anthocomus rufus (A.coccineus), 31.8.2008, 5 ex.v rákosině, smyky 

 

Cryptophagidae 

Cryptophagus sp., 21.9.2008, 1 ex 

 

Coccinellidae 

Coccinella septempunctata, 21.9.2008, 1 ex. 

Halyzia sedecimguttata, 27.4.2008, 1 ex.; 31.8.2008, 1 ex. 

Coccinula quatuordecimpustulata, 27.4.2008, 1 ex. 

 

Oedemeridae 

Oedemera lurida, 21.9.2008, 1 ex. 

 

Chrysomelidae 

Altica oleracea oleracea, 21.9.2008, 1 ex. 

Gastrophysa polygoni, 21.9.2008, 15 ex. 

Chaetocnema concinna, 21.9.2008, 4 ex. 

Chalcoides aurata, 27.4.2008, 3 ex. 

Chrysolina kuesteri kuesteri (Ch.marginalis), 27.4.2008, 1 ex. 

Oulema melanopus, 31.8.2008, 1 ex. 

Phaedon cochleariae, 18.5.2008, 1 ex. 

Phyllotreta nemorum, 21.9.2008, 1 ex. 

Plagiodera versicolor, 27.4.2008, 1 ex. 

Psylliodes chrysocephala, 21.9.2008, 1 ex. 

  

Curculionidae 

Apion frumentarium, 21.9.2008, 1 ex. 

Apion astragali, 21.9.2008, 1 ex. 
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Ceutorrhynchus sp., 21.9.2008, 1 ex. 

Curculio nucum, 21.9.2008, 1 ex. 

Otiorrhynchus ligustici, 18.5.2008, 1 ex. 

Sitona linearis, 31.8.2008, 1 ex. 

Sitona tibialis, 21.9.2008, 1 ex. 

 

Stejnokřídlí (Homoptera) 

Pěnodějka olšová (Aphrophora alni), 21.9.2008, 1 ex. 

 

Motýli (Lepidoptera) 

Babočka admirál (Vanessa atalanta), 31.8.2008, 4 ex. Motýli se slétali na spadané ovoce (mirabelky) 
ze stromů nad lomem 

Babočka bílé C (Polygonia c-album), 31.8.2008, 1 ex. 

Babočka paví oko (Nymphalis io), 27.4.2008, 1 ex. 

Bělásek řepkový (Pieris napi), 27.4.2008, 1 ex. 

Bělásek řepový (Pieris rapae), 31.8.2008, 2 ex. 

Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines), 27.4.2008, 1 ex.  

Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), 31.8.2008, 1 ex. 

Modrásek obecný (Plebeius idas), 31.8.2008,1 ex 

 

Dvoukřídlí (Diptera) 

Dlouhososka velká (Bombylius major), 27.4.2008, 1 ex. 

Kloš jelení (Lipoptera cervi), 21.9.2008, 1 ex. 

Muchnice jarní (Bibio marci), 27.4.2008, 1 ex. 

Pestřenka (Helophilus pendulus), 21.9.2008, 1 ex. 

 

Blanokřídlí (Hymenoptera) 

§3 Mravenec travní (Formica pratensis), 27.4.2008, více  ex., kolem obvodové cesty nad lomem; 
18.5.2008, nad obvodovou cestou nad lomem asi 5 drobných mravenišť v jedné linii, 21.9.2008 zde 
nalezeno 1 kupovité hnízdo schované ve vzrostlé vegetaci.  

§3 Čmelák zemní (Bombus terrestris), 27.4.2008, 2 ex., hnízdo nenalezeno 

Sršeň obecná (Vespa crabro), 31.8.2008,1 ex.; 21.9.2008, 3 ex. 

Vosík francouzský (Polistes gallicus), 31.8.2008,1 ex 

 

Obratlovci (Vertebrata) 

Obojživelníci (Amphibia) 

§2 Rosnička obecná (Hyla arborea), 26.4.2008, po 20 hod., asi 20 ex. podle hlasu II těžební patro 
lomu. Ráno 27.4.2008 provedena kontrola příslušné části lomu, nenalezen žádný jedinec. Situace se 
opakovala 17.5.2008. Rosničky se začaly ozývat při stmívání. Odhadem se ozývalo asi 15 ex. opět 
v mělkých kalužích v II. etáži lomu. Během dopoledne 18.5.2008 při jejich hledání opět nezjištěn 
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žádný jedinec v místech, kde byly zjištěny v předchozí noci. Přes den se zřejmě ukrývají v kamenné 
suti. 

21.9.2008, 1 ex. hlas ve směru od rybníka, mimo lom  

 

§2 Čolek obecný (Triturus vulgaris), 18.5.2008, asi 50 ex.v loužích II etáže lomu, pod převisy, louže 
napájeny povrchovou vodou, která stéká do jímací jámy a je z ní odčerpávaná a odváděná hadicemi 
mimo prostor lomu. 

 

Průzkum v ostatních částech lomu (např. nejníže položené III. etáže) neprokázal výskyt ani rosniček 
ani čolků obecných, pulci rosniček ani larvy čolků při pozdějších návštěvách v lomu nenalezeny.  

 

Plazi (Reptilia) 

§2 Ještěrka obecná (Lacerta agilis), 17.5.2008, 1 ex.okraj lesa nad lomem 

 

Ptáci (Aves) 

Bažant obecný (Phasianus colchicus), 27.4.2008, 3 ex.; 17.5.2008, 1 ex.; 31.8.2008, 2 ex. 

Budníček menší (Phylloscopus collybita), 27.4.2008, 5 ex. 17-18.5.2008, 2 ex.; 31.8.2008, 2 ex. 

Budníček větší (Phylloscopus trochilus), 27.4.2008, 1 ex.; 17-18.5.2008, 1 ex. 

Brhlík lesní (Sitta europaea), 31.8.2008, 3 ex.; 21.9.2008, 3 ex. 

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), 17.5.2008 v podvečer 1 ex. (hlas); 18.5.2008, 1 ex., rákosina 
při zadním vjezdu do lomu. 

Červenka obecná (Erithacus rubecula), 31.8.2008, 1 ex. 

Datel černý (Dryocopus martius), 21.9.2008, 1 ex. 

Drozd zpěvný (Turdus musicus), 27.4.2008, 1 ex.; 17.5.2008, 3 ex. (hlas) 

Holub hřivnáč (Columba palumbus), 27.4.2008, 1 ex. 

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), 31.8.2008, 1 ex. 

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), 18.5.2008, 1 ex. 

Konipas bílý (Motacilla alba), 27.4.2008, 2 páry v kamenolomu; 18.5.2008, 1 pár v kamenolomu; 
31.8.2008, 2 ex. 

Káně lesní (Buteo buteo), 27.4.2008, 1 ex.; 31.8.2008, 2 ex.; 21.9.2008, 2 ex. 

Kos černý (Turdus merula), 27.4.2008, 1 ex.; 17.5.2008, 1 ex.; 18.5.2008, 1 ex.; 31.8.2008, 2 ex.; 
21.9.2008, 3 ex. 

§3 Krutihlav obecný (Jynx torquilla), 27.4.2008, 1 ex. nad kamenolomem 

Kukačka obecná (Cuculus canorus), 27.4.2008, 1 ex.; 17.5.2008, 1 ex. 

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), 21.9.2008, 3 ex. ve smíšeném hejnu spolu 
s modřinkami. 

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), 27.4.2008, 3 ex.; 17.5.2008, 1 ex. 

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca), 27.4.2008, 1 ex.; 17.5.2008, 1 ex.; 31.8.2008, 1 ex.; 21.9.2008,  
1 ex. 

Pěnice slavíková (Sylvia luscinioides), 17.5.2008, 1 ex. 
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Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), 27.4.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 1 ex. 

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), 18.5.2008, 2 ex.(hlas), v rákosině při zadním vjezdu do 
lomu. 

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros), 27.4.2008, 2 páry v kamenolomu; 18.5.2008, 1 ex.; 
31.8.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 1 ex. 

Skřivan polní (Alauda arvensis), 27.4.2008, 1 pár 

Sojka lesní (Garrulus glandarius), 17.5.2008, 2 ex.; 31.8.2008, 2 ex.; 21.9.2008, 3 ex. 

Straka obecná (Pica pica), 27.4.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 1 ex. 

Strakapoud velký (Dendrocopos major), 27.4.2008, 1 ex.; 17.5.2008, 1 ex.; 31.8.2008, 1 ex.; 
21.9.2008, 1 ex. 

Strnad obecný (Emberiza citrinella), 27.4.2008, 1 ex; 17.5.2008, 1 ex. 

Sýkora koňadra (Parus major), 27.4.2008, 1 ex.; 31.8.2008, 5 ex.; 21.9.2008, více ex. 

Sýkora modřinka (Parus caeruleus), 31.8.2008, 1 ex.; 21.9.2008, více ex. 

Špaček domácí (Sturnus vulgaris), 18.5.2008, 1 ex. 

Volavka popelavá (Ardea cinerea), 31.8.2008, 1 ex. 

§3 Výr velký (Bubo bubo), 20.9.2008, 1 ex., kol 22.00 hod. bylo v dálce za lomem slyšet houkání 
výra, 21.9.ráno nalezeno v prostoru nad lomem potravní místo se třemi ulovenými ježky s otevřenou 
břišní stranou.. 

Zvonek zelený (Carduelis chloris), 27.4.2008, 1 ex. 

Žluna zelená (Picus viridis), 31.8.2008, 1 ex.; 21.9.2008, 1 ex., přelet lomu 

 

Savci (Mammalia) 

Hraboš polní (Microtus arvalis), 27.4.2008, více ex. 

Ježek západní (Erinaceus europaeus), 21.9.2008, 3 ex. nalezeni uhynulí v prostoru nad lomem (horní 
hrana lomu). 

Srnec obecný (Capreolus capreolus), 26.4.2008, 1 ex.; 17-18.5.2008, 2 ex. nad lomem; 21.9.2008, 
stopy nad lomem. 

Diskuse 

Na zkoumaných lokalitách I a II bylo zjištěno celkem 6 zvláště chráněných druhů živočichů, 
chráněných podle vyhlášky 395/1992 Sb. v platném znění. Jejich podrobná charakteristika je uvedena níže. 

 

Čmelák zemní (Bombus terrestris), §3 - lom Votice 

Jako stepní prvek žije spíše v nížinách a mimo lesy. V ČR je všeobecně rozšířený. Pro zakládání 
hnízd si matky vybírají podzemní prostory, opuštěné nory hlodavců, krtků apod. Kolonie bývají dosti 
početné, matky se objevují časně na jaře.  

Během průzkumu byly pozorovány pouze 2 ex., kteří na lokalitu zřejmě zaletují za potravou. 
Vzhledem k rozloze zkoumané lokality zde může hnízdit, hnízdo se však nepodařilo najít.  
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Mravenec travní (Formica pratensis), §3 - lom Votice 

Jedná se o jeden z našich běžných druhů. Areál zaujímá téměř celou Evropu kromě severní 
Skandinávie, Pyrenejského poloostrova a Středomoří a zasahuje až do Poamuří v zóně listnatých lesů a  
stepí. Vyžaduje sucho a teplo. V českých zemích je to spíše lesní druh, na Slovensku žije většinou mimo les. 
Hnízda jsou plochá často uprostřed až proláklá obvykle nepravidelná, na okraji hustě porostlá travinami ze 
semen snášených mravenci.  

Na lokalitě nalezeno v jarním aspektu 5 drobných hnízd ve stráni podél obvodové cesty nad 
kamenolomem. Při kontrole 31.8.2008 byly mravenci zalezlí a mraveniště nenalezena. 21.9.2008 nalezeno 
ve vegetaci asi 1,5 m od cesty kupovité hnízdo mravenců. Před započetím těžby doporučujeme provést 
vyhledávací průzkum, který ověří přítomnost hnízd. Pokud bude přítomnost mravenců potvrzena budou 
navržena příslušná opatření tak, aby nebyl biotop negativně dotčen. 

 

Rosnička zelená (Hyla arborea), §2 - lom Martinice 

V ČR se vyskytuje po celém území, výskyt však není souvislý. Upřednostňuje oblasti kde průměrná 
roční teplota neklesá pod 7°C, tj. nižší a střední polohy do 550 m n.m. Obývá otevřená osluněná místa u 
malých až středně velkých vodních nádrží s hustou litorální a břehovou vegetací, zde se také rozmnožuje. 
Šplhá po bylinné vegetaci, křovinách a příležitostně také po stromech, kde tráví mimo zimování a páření 
větší část dne. Zimuje v zemních úkrytech.  

Na lokalitě výskyt malé populace 15 - 20 ex., které byly zastiženi při jarním průzkumu v drobných 
vodních rezervoárech na II. etáži stávajícího kamenolomu. Tyto prostory budou i nadále ponechány 
přirozené sukcesi, daný druh by neměl být negativně dotčen 

Probíhající těžba je zde de facto pozitivním jevem pro daný druh, neboť vytváří ideální prostředí pro 
výskyt druhu. 

 

Čolek obecný (Triturus vulgaris), §2 - lom Martinice 

Druh je rozšířen v celé Evropě a v mírném pásu Asie až po Altaj. Jeho výskyt na území ČR byl 
téměř souvislý, v mnoha oblastech byl však vyhuben vysušováním krajiny a chemizací, takže jeho současné 
rozšíření je roztříštěné. Potravu mu tvoří různí bezobratlí živočichové. Jeho biotopy v kulturní krajině 
zanikají, zejména takové, kterým čolci dávají přednost, tj. malé mělké rybníčky a trvalejší kaluže. 
V současné době je třeba považovat tento druh za daleko ohroženější než druhy vázané na vyšší polohy, kde 
zatím změny a devastace původních ekosystémů nejsou tak rozsáhlé.  

Na lokalitě nalezen v populaci čítající asi 50 ex. v drobných vodních rezervoárech na II. etáži 
stávajícího kamenolomu. Tyto prostory budou i nadále ponechány přirozené sukcesi.  

Probíhající těžba je zde de facto pozitivním jevem pro daný druh, neboť vytváří ideální prostředí pro 
výskyt druhu. 

 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis), §2 - lom Votice 

Výskyt v ČR je téměř souvislý po celém území, s výjimkou vyšších poloh a souvislých lesních 
porostů. V člověkem změněné krajině osidluje teplé suché stráně, meze, okraje lesů, příkopy cest i silnic, 
železniční náspy apod. Dává přednost biotopům charakteru stepi nebo lesostepi. Ochrana spočívá především 
v ochraně biotopů. V poslední době je ještěrka obecná před vyhynutím na mnoha bývalých lokalitách, které 
působením člověka doznaly značných změn. Z přirozených nepřátel je potřeba jmenovat bažanta, který 
ještěrky loví.  
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Na zkoumané lokalitě zjištěna tato ještěrka pouze na jednom místě. Vzhledem k vyhovujícím 
biotopům v okolí není tento druh přímo ohrožen. 

 

Krutihlav obecný (Jynx torquilla), §2 - lom Martinice 

Pták příbuzný datlům, je o něco větší než vrabec. Je nenápadně zbarvený a proto jej přírodě zjistíme 
spíše podle charakteristického hlasu. Žije v celé Evropě a v mírném pásu Asie. Vyhledává světlé listnaté a 
smíšené lesy, žije i v remízcích, sadech nebo křovinách s jednotlivými stromy, je tažný. Živí se hlavně 
mravenci a jejich larvami, mšicemi a dalším hmyzem. Hnízdí v dutinách stromů. V červeném seznamu ČR je 
řazen do kategorie VU, tj. zranitelný druh.  

Vzhledem k tomu, že k hnízdění potřebuje krutihlav hnízdní dutinu, kterých je v území minimum je 
pravděpodobné, že do lomu pouze zaletuje za potravou. 

 

Výr velký (Bubo bubo) §3 

 V ČR hnízdil a nyní opět hnízdí na většině území (600-950 párů), chybí jen v málo členité krajině 
v Polabí či na jižní Moravě. Vyhledává členitá či lesnatá území vrchovin a hor. Jeho pestrý jídelníček 
zahrnuje všechny skupiny obratlovců od rejska či hraboše po zajíce, káni či bažanta. Jednou zvolenému 
hnízdišti bývá věrný po řadu let. Hnízda zakládá na skalách a v opuštěných lomech. Druh zastižen pouze 
v noci 21.9.2008 kolem 22 hod. (hlas 1 ex.). Ráno 21.9. nalezeno v prostoru nad lomem potravní místo se 
třemi ulovenými ježky, otevřenými na břišní straně. Je to důkaz, že výr sice občas přilétá na lokalitu, ale 
zřejmě zde nehnízdí. O tom svědčí dva důvody 1. nebyl zjištěn při průzkumu v jarním aspektu, 2. byla 
zaznamenána přítomnost pouze jednoho dospělého ptáka. 

 

Obr. č. 11: Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů ve stávajícím kamenolomu Martinice a 
v navrhovaném lomu Votice 
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Vysvětlivky: 

1 Rosnička zelená (Hyla arborea) §2 – zjištěna při průzkumu v dubnu a květnu 2008 

2 Čolek obecný (Triturus vulgaris) §2 – zjištěn při průzkumu v květnu 2008 

3 Mravenec travní (Formica pratensis) §3 – zjištěna drobná hnízda při průzkumu v dubnu a květnu 
2008 

4 Ještěrka obecná (Triturus vulgaris) §2  – zjištěna při průzkumu v květnu 2008 

Závěr 

Při inventarizačním průzkumu lokality lomu Votice, resp. lomu Martinice  bylo zjištěno celkem 136 
druhů živočichů, z toho 95 druhů bezobratlých a 41 druhů obratlovců. 

Pokud se týká stávajícího lomu (lokalita č. II) je na živočichy relativně chudá. Průzkum bezobratlých 
v lomu přinesl zjištění jednoho druhu měkkýše - Lymnea auricularia, 1 druh vážky - Libelula depressa, 
ploštici znakoplavku (Notonecta glauca), několika druhů střevlíků (Carabidae) – Harpalus affinis, Harpalus 
honestus, Harpalus rubripes, Poecilus cupreus, Pseudoophonus griseus, Pseudoophonus rufipes a 
Pterostichus niger. Kamenité prostředí je téměř bez vegetace a ani ornitologický průzkum lomu nepřinesl 
bohatší výsledky. Z ptáků je na lom vázán jen rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a konipas bílý 
(Motacilla cinerea), pravděpodobně i strnad obecný (Emberiza citrinella). V případě zvláště chráněného 
krutihlava obecného (Jynx torquilla) se lze domnívat, že do lomu zaletuje pouze za potravou. Pozoruhodné je 
zjištění přítomnosti zvláště chráněných druhů obojživelníků: rosničky zelené (Hyla arborea) a čolka 
obecného (Triturus vulgaris), kteří zde žijí a nejspíše se i rozmnožují. Louže ve kterých se obojživelníci 
vyskytují jsou poměrně mělké a závislé na množství srážek, které sem stékají ze širšího okolí nad lomem. 
Tyto vody jsou jímány do odvodňovací jímky a odčerpávány hadicemi mimo prostor lomu  V průběhu roku 
se rozsah vodních ploch v lomu může výrazně měnit, v případě sucha a vysychání louží se obojživelníci 
zřejmě stahují do nejhlubších částí v přední části lomu. V třetí, nejhlubší etáži lomu obojživelníci nebyli 
zjištěni.  

V místech plánované těžby v lomu Votice (lokalita č. 1) převládají běžné druhy živočichů. Převládají 
zde druhy eurytopní (17 druhů z čeledi Carabidae a 2 z čeledi Staphylinidae) a adaptibilní (12 druhů z čeledi 
Carabidae a 1 druh z čeledi Staphylinidae). Reliktní druh byl zjištěn pouze  jediný – drabčík Ocypus 
brunnipes. Ze zvláště chráněných druhů patří mezi ohrožené čmelák zemní (Bombus terrestris), mravenec 
travní (Formica pratensis) a výr velký (Bubo bubo), zatímco ještěrka obecná (Lacerta agilis) a krutihlav 
obecný (Jynx torquilla) patří mezi silně ohrožené. Pokud se týče hnízd mravenců r. Formica, kteří byli 
zjištěni v úzkém pásu obvodové cesty nad stávajícím lomem. Pokud budou hnízda mravenců ověřena 
vyhledávacím průzkumem před započetím těžby, bude nutné pozměnit projekt těžby tak, aby mraveniště 
zůstala nedotčena. Hnízdo čmeláků prokázáno nebylo, nejspíše na lokalitu jen zaletují za potravou. Reálná 
šance na nalezení hnízda čmeláků je velmi malá. V případě nutnosti je zahájení stavby potřeba načasovat tak, 
aby byl potencionální vliv co nejmenší. Nejvhodnější je konec léta (září), kdy hnízda čmeláků jsou již 
zaniklá a samice jsou mimo hnízdo. Termín je vhodný i z hlediska výskytu ptáků, kterým již skončilo 
hnízdní období (včetně druhého hnízdění). Také potřebné kácení vegetace včetně kvetoucích druhů (např. 
hlohů) nad lomem je lépe situovat do období vegetačního klidu.  

8. Ekosystémy 

V zájmovém území se nachází převážně zemědělské pozemky, které však nejsou obhospodařovány a 
mají podobu druhově chudých luk. V menší míře jsou zde zastoupeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a 
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ostatní plochy. Ve skutečnosti vzrostlé porosty ve formě menších či větších remízů pokrývají přibližně jednu 
polovinu zájmového území. 

Potenciální přirozenou vegetaci v zájmovém území představují bukové doubravy s krušinou olšovou 
v keřovém patře. V zájmovém území se však nachází člověkem pozměněné ekosystémy. Okraj stávajícího 
lomu lemují husté vrbové křoviny, na které západně navazují druhově chudé louky členěné menšími či 
většími remízy.  Při botanickém průzkumu zde nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 

Ze zoologického hlediska, lze za významné považovat drobné vodní rezervoáry na II. etáži 
stávajícího lomu, kde byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů - rosničky zelené a čolka 
obecného. V území plánované těžby byl zjištěn výskyt ještěrky obecné, která vyhledává slunné stráně, okraje 
lomu apod. Ve vrbových křovinách na okraji lomu byla zjištěna hnízda mravence. Pokud bude jejich 
přítomnost potvrzena vahledávacím průzkumem, bude změněn projekt těžby tak, aby mraveniště zůstala 
nedotčena. 

9. Krajina 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Krajinným rázem a jeho ovlivněním se zabývá Studie vlivu záměru „Kamenolom Votice“ na krajinný ráz, 
která tvoří přílohu č. 4 dokumentace. 

Z hlediska biogeografického leží daná lokalita na východním okraji Slapského bioregionu. Bioregion 
se nachází na jihu středních Čech, zabírá střední část geomorfolologického celku Benešovská pahorkatina, 
má přitom plochu 1664 km2. Bioregion se nachází mezi vysočinami, typická část bioregionu je tvořena 
pahorkatinou na žulách a metamorfitech s acidofilními doubravami. Do pahorkatiny jsou zaříznuta skalnatá 
údolí Vltavy a jejích přítoků s dubohabrovými háji a ostrůvky teplomilných doubrav, skalních stepí, 
reliktních borů, květnatých i bikových bučin. Nereprezentativní přechodná část se nachází především na 
úpatí Brdů, je tvořena mírně podmáčenými plošinami s dubohabrovými háji. 

Lesy pokrývají asi polovinu plochy bioregionu, přičemž dnes převažují smrkové monokultury. Lesy 
s přirozenou dřevinnou skladbou jsou ojedinělé. Odlesněné plochy jsou převážně zemědělsky využívány jako 
pole, ve vyšších polohách též jako louky a pastviny.  

V regionálním měřítku lze krajinu řešeného území hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž 
dominují měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných 
krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny 
výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým zorněním zemědělské půdy. 

V lokálním měřítku se krajina vyznačuje matricí orné půdy, která však není zemědělsky 
obhospodařována a je ponechána lučním porostům. Tato matrice je přerušována četnými menšími či většími 
remízy. Krajinu lze charakterizovat jako harmonickou, s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem.  

Dnešní obraz krajiny je ovšem zásadně změněn. V minulých stoletích došlo při získávání půdy pro 
zemědělství jednak ke značnému odlesnění, jednak ke změně skladby lesů zavedením smrkových a borových 
monokultur. Zbytky původních lesních společenstev nacházíme dnes už jen fragmentárně.  

Postupným rozšiřováním zemědělské výroby byl les vytlačen do méně výnosných a špatně 
přístupných poloh, které někde nemohly být využity ani jako pastviny. Obvykle je to ve vrcholových 
polohách hřbetů a menších kopců, kdežto níže položené, méně svažité plochy jsou přeměněny na pole. 
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Mosaikovité rozšíření lesů přerušovaných zemědělsky využívanými pozemky je pro zdejší krajinu typické. V 
dnešním složení lesů převládá smrk (65 %), méně je zastoupena borovice (25 %), nepatrně modřín (2 %). 
Listnáče tvoří jen 6,7 %, z toho dub 2,3 %, buk pouze 0,5 %, lípa rovněž 0,5 %. Ostatní listnáče nemají z 
hlediska hospodářského velký význam.  

 

Tab. č.  34: Druhy pozemků v rámci ZÚJ Votice 

Druhy pozemků (údaje k 31. 12. 2006) ZÚJ Votice 

(výměra v ha) 

Celková výměra 3 640 

Chmelnice - 

Lesní půda 692 

Trvalé travní porosty 849 

Orná půda 1 455 

Ostatní plochy 333 

Ovocné sady 91 

Vinice - 

Vodní plochy 48 

Zahrady 100 

Zastavěné plochy 71 

Zemědělská půda 2 496 

Zdroj: ČSÚ 

 

Zájmové území se vyznačuje matricí orné půdy, která je ponechána lučním porostům. Tato matrice 
je přerušována četnými menšími či většími remízy. V zájmovém území se tedy nenachází obdělávaná orná 
půda, chmelnice či zastavěné plochy a krajinu lze charakterizovat jako harmonickou, s vyrovnaným vztahem 
mezi přírodou a člověkem. 
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí v dot čeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Krajina zájmového území a jeho okolí je člověkem poměrně intenzivně proměněna a hospodářsky 
využívána. Významně je zde zastoupena zemědělská půda, která je především využívána jako louky a 
pastviny. Vysoký je též podíl lesních porostů a mimolesní zeleně, která se zde nachází převážně ve formě 
remízů, větrolamů a alejí. V okolí vlastního zájmového území se nachází též vodoteče a vodní plochy.   
V rámci rekultivačních prací které proběhnou po skončení těžby dojde k rozšíření ploch lesa, tj. ploch 
s významnou ekologicko-stabilizační funkcí v krajině. 

V území navrhovaného záměru ani v jeho okolí se nenachází žádná registrovaná stará ekologická 
zátěž. Území v současnosti nese jistou míru ekologické zátěže, která je spojena s intenzivním antropogenním 
využíváním krajiny. Jedná se např. o zátěž spojenou s provozem stávajícího kamenolomu Martinice, která je 
v rámci dokumentace EIA zachycena jako stávající stav. 

Ve stávajícím kamenolomu Martinice i v jeho okolí byla zjištěna přítomnost zvláště chráněných 
druhů živočichů. Některé druhy jsou svým výskytem vázány přímo na kamenolom, jiné na přírodě blízké 
biotopy, kterých je v okolí dostatek.  

Navrhovaný kamenolom Votice neleží v žádném pásmu hygienické ochrany podzemních a 
povrchových zdrojů pitné vody, nenachází se ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nejbližší obce 
jsou zásobovány vodou z veřejného vodovodu. Ovlivnění režimu podzemních vod lze očekávat do 
vzdálenosti cca 100 m od lomové stěny a využívání podzemních vod domovními studnami nebude těžbou 
v novém lomu ovlivněno. 

Z hlediska ochrany ovzduší se v širším okolí Votic nenachází žádná měřicí stanice. Podle imisních 
map ČHMÚ pro rok 2006, leží lokalita v pásmu ročních koncentrací:  

NO2 15 - 20 µg.m-3  

PM10 okolo 30 µg.m-3  

Benzen 1 - 2 µg.m-3  

CO není na těchto monitorovacích stanicích měřen 

Podle těchto odhadů jsou ve volné krajině v okolí Votic roční průměry koncentrací všech 
sledovaných znečišťujících látek nižší než příslušné imisní limity. Pouze denní koncentrace prachu - PM10 
mohou imisní limit překračovat, četnost takových situací je však nižší než přípustná hodnota. Nejvyšší  
8-hodinové koncentrace CO nejsou pro sledované území v ročence uváděné, podle analogie s jinými 
podobně položenými místy však zdaleka nebudou překračovat imisní limit. Dá se tedy předpokládat, že 
ovzduší ve sledovaném území není nadměrně znečištěné NO2, CO, prachem - PM10 ani benzenem. 

V dotčeném území se nenachází žádná komunikace, jejíž provoz by představoval významný zdroj 
hluku. Provoz stávajícího kamenolomu ovlivňuje akustickou situaci v obci Beztahov, neboť velkou část 
celkové dopravy projíždějící obcí tvoří doprava z lomu. Akustická situace v obci je ovlivněna také 
železničním koridorem. Při měření, které bylo prováděno v Beztahově byla zjištěna ekvivalentní hladina 
akustického tlaku v obci 59,1 dB. 

Z hlediska hlukové zátěže a znečištění ovzduší lze konstatovat, že se jedná o únosné zatížení území, 
které nebude do budoucna překračováno, neboť plánovaný záměr nepředpokládá navýšení objemu těžené 
suroviny. 
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV Ů 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 

Sociáln ě ekonomické vlivy 

Sociálně ekonomické vlivy na obyvatelstvo se v souvislosti s realizací záměru neočekávají.  

Hluk 

Hodnocení zdravotních rizik zpracované autorizovanou osobou (Ing. Jitka Růžičková, číslo 
osvědčení 6/2004 dle prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 353/2004 Sb. k zákonu č. 100/2001 
Sb., v platném znění) na základě Akustické studie je součástí této dokumentace EIA v příloze č. 5. 

 

Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika  

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně  vycházet z 
prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním 
prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané a to při expozici hluku z dopravy. Tyto prahové 
hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální 
rozdíly v citlivosti, je tedy třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při 
hladinách hluku nižších. Je třeba upozornit na skutečnost, že tyto údaje se týkají expozice hlukem z dopravy. 
Pro expozici hlukem ze stacionárních zdrojů zatím nejsou relevantní podklady. 

 

Tab. č.  35: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže pro hluk z dopravy – den 

 dB /A/ 

Nepříznivý účinek méně než 40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 

Kardiovaskulární účinky        

Zhoršená komunikace řečí        

Pocit obtěžování hlukem        

 

Závěrem lze konstatovat: 

1. Hluk z dopravy vyvolaný pouze přepravou kameniva je jak ve variantě A, tak ve variantě B na 
posuzovaných komunikacích pod hranicí hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž. V případě 
železniční dopravy je příspěvek záměru k akustické situaci zanedbatelný. 

2. Vzhledem k tomu, že nelze relevantně provést modelování clonového odstřelu v místě nového 
lomu, nelze účinky clonových odstřelů v novém lomu na akustickou situaci v okolních obcích jednoznačně 
vyhodnotit. Při současné těžbě ve starém lomu s využitím provedeného ověřovacího měření clonového 
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odstřelu lze konstatovat, že v daném případě byly hygienické limity dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
prokazatelně splněny. 

3. V dlouhodobém časovém horizontu a při dodržení realizace varianty A, tedy při prakticky 
totožném počtu a využití technologií v kamenolomu, se dá předpokládat, že z hlediska stacionárních zdrojů 
hluku nedojde ke zhoršení akustické situace v okolních obcích. Lomová doprava bude taktéž shodná se 
současným stavem. Tedy i z hlediska hluku z lomové dopravy by nemělo dojít ke zhoršení akustické 
situace oproti dnešnímu stavu. 

4. Objem těžby dle varianty B (300 tis.t suroviny za rok) by znamenal nárůst strojů pracujících na 
místě těžby, což by významně ovlivnilo akustickou situaci v přilehlých obcích v okolí kamenolomu. Se 
zvýšením těžby by samozřejmě souviselo i navýšení obslužné dopravy kamenolomu a tedy i zvýšení 
hlukového zatížení na okolních příjezdových trasách.  

 

Přesto je třeba upozornit, že je možné očekávat obtěžování hlukem z dopravy i zhoršenou 
komunikaci řeči po dlouhodobé (min. 10leté) expozici zjištěným hladinám hluku LAeq,T. Tato situace ovšem 
nesouvisí zcela s provozem lomu, jedná se o ostatní dopravu na komunikacích města. Záměrem nejvíce 
ovlivněnou obcí je Beztahov, respektive její dolní část u železniční stanice Votice. Jedná se přibližně o 10 
obytných rodinných domů. Okolní obce a město Votice se svými výsledky posuzovanými k limitu pro starou 
hlukovou zátěž (70 dB ve dne) nachází maximálně v pásmu nejistoty, a to pouze v jednom případě u 
obytného domu Husova čp. 241 ve městě Votice. V tomto případě však bude hodnota ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A ve výhledovém roce 2015 v pásmu nejistoty výpočtu i za varianty 0, kdy by kamenolom 
v provozu nebyl, tedy by nebyla přítomna žádná lomová nákladní doprava. 

Provozem Kamenolomu Votice nebude tato akustická situace prokazatelně zvýšená a ani subjektivně 
identifikovatelná. 

 

Vztahy expozice a účinku pro kvantitativní charakterizaci rizika hluku  

Vztahy expozice a účinku vycházející z meta-analýzy zahraničních epidemiologických studií a 
doporučené v zemích EU. 

Studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi exponovaných lidí ve 
vztahu k pocitům obtěžování bylo již provedeno mnoho. Uskutečnila se též řada pokusů dospět meta-
analýzou jejich výsledků k odvození kvantitativního vztahu mezi expozicí a účinkem.  

Miedema a Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obtěžování hlukem, který vychází z analýzy 
výsledků většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a Severní Americe, a 
odstraňuje některé nedostatky předchozích prací. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn nebo Ldvn 
v rozmezí 45 - 75 dB a procentem obyvatel, u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních 
škály intenzity obtěžování), a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Úzký konfidenční 
interval odvozených vztahů indikuje jejich relativní spolehlivost, i když je třeba předpokládat ovlivnění 
variabilními podmínkami v jednotlivých konkrétních případech. Hlavním účelem těchto vztahů je možnost 
predikce počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné průměrně citlivé 
populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem v zemích EU. 

Vzhledem k tomu, že hluk z těžby a z dopravy vytěžených surovin je pro variantu A bez 
prokazatelných změn a bude probíhat pouze v denní době, nejsou dané vztahy pro kvantifikaci rizika hluku 
použity. Situace se realizací záměru prakticky nezmění.  
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Znečišt ění ovzduší 

Hodnocení zdravotních rizik zpracované autorizovanou osobou (Ing. Jitka Růžičková, číslo 
osvědčení 6/2004 dle prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 353/2004 Sb. k zákonu č. 100/2001 
Sb., v platném znění) na základě Rozptylové studie je součástí této dokumentace EIA v příloze č. 5. 

 

Pro hodnocení zdravotních rizik bereme v úvahu koncentrace látek z rozptylové studie znečištění 
ovzduší vypočtených ve vybraných referenčních bodech v blízkosti obytných zástaveb.  

Podkladem ke kvantitativnímu odhadu rizika akutních resp. subakutních účinků oxidu dusičitého a 
suspendovaných částic PM10 jsou nejvyšší vypočtené průměrné krátkodobé 1hodinové, resp. 24hodinové 
koncentrace. Tyto imisní koncentrace však představují maximum, které může být v jednotlivých 
výpočtových bodech teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek a reálně nemusí být 
dosaženy. Jde tedy o odhad zatížený vysokou nejistotou.  

Věrohodnější jsou průměrné roční koncentrace, na základě kterých se odhaduje riziko chronických 
toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Avšak i v případě těchto hodnot je 
významnou nejistotou zatíženo modelování imisních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 
vedoucí k významnému podhodnocení, neboť rozptylový model nezohledňuje sekundární prašnost vznikající 
pohybem automobilů, emise částic mimo výfukové plyny (opotřebování pneumatik a brzdových obložení) 
ani sekundární vznik jemné frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.  

 

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší 
nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů. Obecně 
nejspolehlivější údaje o imisním pozadí poskytují dlouhodobá měření monitorovacích stanic, pokud je lze 
vztáhnout na zájmové území. V širším okolí Votic se nenachází žádná stanice, která by měřila úroveň znečiš-
tění ovzduší. K odhadu úrovně znečištění ovzduší sledovanými znečišťujícími látkami v okolí lomu Votice 
proto bylo nutné využít údajů z grafické ročenky ČHMÚ po rok 2006 (novější nebyla v době zpracování 
rozptylové studie k dispozici).  

Odhady imisí jsou uvedené v následující tabulce, pro srovnání společně s imisními limity včetně 
mezí tolerance (ozn. MT). 

 

Tab. č.  36: Znečištění ovzduší v okolí Votic v r. 2006 a imisní limity 

 Hodnota 2006 Limit + MT 

NO2 - roční průměr (µg/m3) 15 - 20 40 + 8 

PM10 - roční průměr (µg/m3) kolem 30 40  

PM10 - 36. nejvyšší denní hodnota (µg/m3) kolem 45 50 

Benzen - roční průměr (µg/m3) 1 - 2 5 + 4 

 

Odhad imisního pozadí zájmového území je vzhledem k výběru a reprezentativnosti situace zatížen 
značnou nejistotou.   

Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru použit 
maximálně konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce 
exponované obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází 
se tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím pro 
automobilovou dopravu u příjezdových komunikací a pro těžbu u nejbližších obytných zástaveb.  
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Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené s odhadem 
imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným škodlivinám i ve 
vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším. Další důvod je ten, že 
koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou při 
hodnocení rizika používány. 

Hodnocení v rozptylové studii vychází z výpočtů znečištění ovzduší posuzovaným záměrem. 
Hodnocení je provedeno pro zásadní škodlivinu pro dopravu, pro kterou poměr mezi emisemi a  platnými 
imisními limity je nejvyšší číslo. V daném případě je to oxid dusičitý NO2. Dále byly vypočteny imisní 
příspěvky oxidu uhelnatého, benzenu a suspendovaných částic PM10. Byly vypočteny krátkodobé (hodinové, 
8hodinové) imisní příspěvky z posuzovaného zdroje ve všech třídách stability a třech rychlostních třídách 
větru a dále příspěvky k průměrné roční koncentraci.  

 

Hodnocení expozice pro oxid dusičitý  

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 
zdravotně nepříznivé účinky)  koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této části 
populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Skupina expertů WHO 
proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru 
nejistoty 50 % a tak dospěla u  NO2  k doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 µµµµg/m3.  

WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µµµµg/m3.  
Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé 
expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.  

Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností 
stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m3.   

V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko 
toxických akutních i chronických účinků. 

 

Charakterizace rizika akutních toxických účinků 

Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, kdy 
nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a především 
oxidu dusičitého stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky. 

S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou 
plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity 
dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3. 

Příspěvek řešeného záměru činí v místech obytné zástavby: 
• ve variantě 0 v Beztahově max. 5 µg/m3 a ve Střelítově max. 6 µg/m3, což je nejvyšší vypočtený 

příspěvek koncentrace NO2 k hodinovému aritmetickému průměru.  
• ve variantě A  v Beztahově max. 6 µg/m3 a ve Střelítově méně než 5 µg/m3, což je nejvyšší vypočtený 

příspěvek koncentrace NO2 k hodinovému aritmetickému průměru.  
• ve variantě B v Beztahově max. 6 µg/m3 a ve Střelítově méně než 5 µg/m3, což je nejvyšší vypočtený 

příspěvek koncentrace NO2 k hodinovému aritmetickému průměru.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o maximální možné teoreticky vypočítané příspěvky k maximálním 
hodinovým imisím, které nastanou za extrémně nepříznivých podmínek, zahrnuje tento odhad dostatečnou 
rezervu pro případné další navýšení z dalších pozaďových zdrojů emisí NO2. Předpokládané maximální 
hodinové imise pozadí navýšené o příspěvek jsou významně nižší než zmíněná koncentrace 400 µg/m3 
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spojená s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové 
limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry 
nejistoty 50 %.  

 

Charakterizace rizika chronických toxických účinků 

Průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v posuzovaném místě je do 20 µg/m3. Příspěvky 
řešeného záměru  k průměrným ročním imisím se pohybují v místech obytné zástavby   

 
• ve variantě 0 v Beztahově 0,01 – 0,02 µg/m3 a ve Střelítově max.0,02 µg/m3, což jsou nejvyšší 

vypočtené příspěvky koncentrace NO2 k průměrné roční koncentraci.  
• ve variantě A v Beztahově 0,01 – 0,03 µg/m3 a ve Střelítově 0,03 µg/m3, což jsou nejvyšší vypočtené 

příspěvky koncentrace NO2 k průměrné roční koncentraci.  
• ve variantě B v Beztahově  0,02 – 0,04 µg/m3, ve Střelítově 0,04 µg/m3 a ve Voticích podél silnice 

kolem nádraží 0,04 – 0,05 µg/m3, což jsou nejvyšší vypočtené příspěvky koncentrace NO2 k průměrné 
roční koncentraci.  

 Vzhledem k tomu, že koncentrace oxidu dusičitého zjištěné na nejbližších imisních stanicích se 
pohybují hluboko pod hranicí imisního limitu 40 µg/m3 (v roce 2006 je odhadována průměrná koncentrace 
NO2 v okolí Votic do 20 µg/m3), není nejvhodnější provádět charakterizaci rizika výpočtem (vzhledem 
k vysoké nejistotě výpočtu, který byl odvozen z údajů ve vnitřním prostředí staveb). Lze však konstatovat, že 
nové roční imisní příspěvky NO2 záměru budou mít zanedbatelný vliv na prevalenci chronických 
respiračních symptomů u dětí a na výskyt astmatických respiračních symptomů u dětí (indukovaných NO2) a 
samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo.  

Vzhledem k vypočteným přírůstkům koncentrací NO2 je tedy možné konstatovat, že ani při velmi 
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou 
exponovanou populaci nelze předpokládat významné zvýšení rizika chronických zdravotních účinků oxidů 
dusíku v důsledku realizace předkládaného záměru.  

 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid uhelnatý 

Podstatou zdravotního rizika oxidu uhelnatého při expozici imisím je akutní toxický účinek na 
základě krátkodobých expozic.   

Dle výsledků výpočtů z rozptylové studie se v zájmové oblasti budou pohybovat příspěvky k 
maximální osmihodinové imisi oxidu uhelnatého v desítkách µg/m3 a to ve všech řešených variantách. Proto 
nelze předpokládat, že by posuzovaným záměrem byly překračovány imisní limity pro osmihodinovou 
koncentraci CO ani v jedné z posuzovaných variant. 

 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen  

Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen.  

Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika  
založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních 
koncentrací. Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení 
výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem  hodnocené  škodliviny.  

Tuto míru pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual Lifetime Cancer 
Risk, v české odborné literatuře označovaný jako CVRK) lze při předpokladu standardního expozičního 
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scénáře kvantifikovat pomocí jednotky karcinogenního rizika UCR, která udává horní hranici navýšení 
celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 podle vzorce: ILCR 
=  Rp x UCR   

Imisní pozadí benzenu v ovzduší není v zájmové oblasti známé, je odhadováno na 1 – 2 µg/m3. 
Pokud bychom přesto předpokládali průměrnou roční koncentraci benzenu v zájmové oblasti 1,5 µg/m3, pak 
této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika UCR dle WHO (6x10-6) celoživotní 
navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 9x10-6.  

Vypočtené průměrné roční koncentrace benzenu způsobené provozem lomu však dosahují ve většině 
sledovaného území ve variantách 0, A i B pouze řádu desetitisícin µg/m3, což při imisním limitu 5 µg/m3 
znamená zcela zanedbatelné hodnoty. 

Tyto příspěvky budou mít o několik řádů nižší úroveň karcinogenního rizika pro benzen než je 
přijatelná míra karcinogenního rizika.  

Za přijatelnou, prakticky zanedbatelnou úroveň karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské 
Unie považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním 
rakovinou o 1 případ na 1 milion exponovaných osob, prakticky se ale s ohledem na přesnost výpočtu za 
akceptovatelnou považuje řádová úroveň rizika 10-6.  

Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně 
imisního pozadí a vlastního imisního příspěvku záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska 
platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i z podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik 
a vlastní imisní příspěvky hodnoceného záměru ve všech variantách jsou zanedbatelné. Podle vývoje 
poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je navíc pravděpodobné, že současně používaný 
kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UCR dle WHO je nadhodnocený a skutečné 
riziko je nižší.  

 

Hodnocení expozice pro suspendované částice PM10 

Při charakterizaci možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 můžeme především 
vycházet z doporučení WHO: WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and 
sulfur dioxide, Global update 2005.  

Tyto nové poznatky o účincích pevných částic v ovzduší na zdraví však jen potvrzují nepříznivé 
účinky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností obyvatel na kardiovaskulární a respirační 
onemocnění, a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod současnými imisními limity. Toto zvýšení 
úmrtnosti ve vztahu k výkyvům denních koncentrací PM10 se týká části populace se zvýšenou citlivostí, tedy 
především starších lidí a osob s vážnými nemocemi srdečně-cévního systému a plic a je pozorováno vždy 
během několika dní po epizodě výrazného zvýšení denní imisní koncentrace.   

WHO uvádí jako sumární odhad z více epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,5 % 
při nárůstu denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3. Zvýšení průměrné roční koncentrace 
PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace o 6 % (2 – 11 %) a úmrtnost na 
kardiovaskulární onemocnění o 12 %.  

Velkým úskalím je věrohodné hodnocení expozice. Jak již bylo uvedeno, modely rozptylových studií 
většinou zohledňuji pouze primární emise částic z hodnocených zdrojů a spolehlivou informaci o skutečné 
imisní zátěži poskytují prakticky pouze výsledky dlouhodobých imisních měření. V daném případě byla 
v rozptylové studii odhadnuta pro dané území průměrná roční koncentrace PM10 do 30  µg/m3. Vlastní 
vypočtený imisní příspěvek průměrné roční koncentrace v okolí záměru dosahuje hodnot  
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• ve variantě 0  v Beztahově 0,1 – 0,4 µg/m3, ve Střelítově.0,2  - 0,5 µg/m3 a v Nazdicích a na západním 

okraji Votic nedosáhnou ani 0,1 µg/m3, což jsou nejvyšší vypočtené příspěvky koncentrace PM10 
k průměrné roční koncentraci.  

• ve variantě A  průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené provozem lomu se ve srovnání 
s variantou 0 slabě zvýší v celém sledovaném území zejména vlivem vyšších emisí z víření prachu na 
lomových cestách, které se značně prodlouží. Mimo prostor lomu a jeho nejbližší okolí však nepřekročí 
1 µg/m3. Ve Střelítově dosáhnou kolem 0,5 µg/m3, v Beztahově 0,2 - 0,5 µg/m3.  

• ve variantě B  průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené provozem lomu se ve srovnání 
variantou A zvýší v celém sledovaném území. Mimo prostor lomu a jeho nejbližší okolí však nepřekročí 
1 µg/m3. Ve Střelítově dosáhnou kolem 0,5 – 0,9 µg/m3, v Beztahově 0,2 - 0,8 µg/m3, v Nazdicích  
0,1 – 0,2 µg/m3 a na západním okraji Votic nedosáhnou ani 0,1 µg/m3. 

 

Jak již bylo uvedeno, lze předpokládat, že skutečná hodnota tohoto příspěvku bude poněkud vyšší, 
neboť výpočtový program rozptylové studie nezohledňuje všechny emisní zdroje.  

S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis a chronických 
respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční koncentrace PM10 podle vztahu OR = exp 
(β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629 (95 % interval spolehlivosti CI = 0,00273-0,05187) a C je roční 
průměrná koncentrace PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis a chronických respiračních 
symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %.  

V následující tabulce je na základě tohoto vztahu proveden teoretický výpočet prevalence bronchitis 
u dětí v zájmové lokalitě záměru.  

Výpočet je proveden pro odhad imisního pozadí PM10 v dané lokalitě 30 µg/m3, vycházející 
z odhadu rozptylové studie pro území s předpokládanou podobnou imisní situací. K této hodnotě je připočten 
nejvyšší vypočtený imisní příspěvek záměru v jednotlivých variantách. 

Tab. č.  37: Teoretický výpočet prevalence bronchitis u dětí v zájmové lokalitě záměru 

Prevalence CHRB děti % 
Výpočtový bod IHr µg.m-3 

OR CHRB děti 

Pozadí 30,0000 1,5426 4,63 

Varianta 0 30,5000 1,5538 4,66 

Varianta A 30,5000 1,5538 4,66 

Varianta B 30,9000 1,5628 4,69 

 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že vlivem vypočteného nejvyššího imisního příspěvku v dané lokalitě 
dojde ke zvýšení denního výskytu (prevalence) bronchitidy u dětí oproti současnému stavu ve variantě A o 
0,03 % a ve variantě B o 0,06 %. I přesto je však třeba znovu konstatovat, že tyto výpočty jsou zatíženy 
vysokou nejistotou, vzhledem k odvozeným vztahům vycházejícím ze starších studií a vzhledem ke 
spolehlivosti pro danou situaci, kdy byly použity odhady pro imisní pozadí a pro hodnocení nejvyšší 
vypočtený příspěvek v jednotlivých variantách. V obytné zástavbě bude docházet ke snížení koncentrace 
suspendovaných částic vlivem turbulence a změn směru vzdušných proudů.  

Z uvedené hodnoty nejvyššího denního výskytu bronchitis reprezentují 3 % prevalenci bronchitis při 
nulové koncentraci PM10. Na vrub celkových imisí PM10 (pozadí a příspěvek) tedy připadá 1,66 % případů 
ve variantě 0 a A a 1,69 % případů ve variantě B. Z uvedeného vyplývá, že majoritní příčinou zvýšené 
prevalence chronického zánětu průdušek u dětí (indukovaného PM10) v hodnocené lokalitě je jednoznačně 
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pozadí. Podíl vlastních příspěvků záměru v obou variantách na počtu případů je zanedbatelný, přesto lze 
konstatovat, že varianta A vychází příznivěji než varianta B. 

Lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky PM10 záměru, budou mít zanedbatelný vliv na 
související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované 
obyvatelstvo. Nutno zdůraznit, že hlavní příčinou mírně zvýšeného rizika je jednoznačně imisní pozadí. 
Podíl vlastních příspěvků záměru v obou variantách je zanedbatelný. 

 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Studie hodnotící vliv záměru na ovzduší (Rozptylová studie) je součástí přílohy č. 2 této 
dokumentace. Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády 
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31. 12. 2006. 

 

Tab. č.  38: Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu 
Přípustná četnost překročení 

za rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 

Oxid uhelnatý 
maximální denní osmihodinový 

průměr 
10 mg.m-3 - 

Suspendované částice PM10 24 hodin 50 µg.m-3 35 

Suspendované částice PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m-3 - 

 

Tab. č.  39: Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení s platností 
od 31. 12. 2006 

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu  Přípustná četnost překročení za rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3  18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 

 

Tab. č.  40: Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 
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Rozptylová studie obsahuje výpočet maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací 
NOx, CO a prachu – PM10 a benzenu způsobených v okolí kamenolomu jednak zdroji emisí v lomu a jednak 
dopravou vyvolanou provozem lomu po silnicích v okolí. Výpočet byl proveden pro rok 2015 ve třech 
variantách: 

Var. 0 – Stav při současné poloze lomu, roční těžba 200 000 t kamene  

Var. A - Stav po rozšíření prostoru těžby na západ, roční těžba 200 000 t/r 

Var. B - Stav po rozšíření prostoru těžby na západ a zvýšení roční těžby na 300 000 t/r 

Výpočet je proveden metodikou SYMOS upravenou podle nových postupů zohledňujících 
požadavky nové legislativy týkající se ochrany ovzduší. Pro výpočet emisí z motorových vozidel byl použitý 
emisní program MEFA 06. 

Výpočet znečišt ění ovzduší oxidem dusi čitým - NO 2 

Varianta 0 

Krátkodobé koncentrace NO2 mohou dosáhnout nejvyšších hodnot až 10 - 13 µg/m3 ve východní 
části současného lomu v důsledku emisí z nakladačů a nákladních aut. Mimo vlastní prostor lomu dosáhnou 
krátkodobá maxima koncentrací jen poměrně nízkých hodnot 1 - 7 µg/m3, vliv nákladní dopravy po silnici 
II/121 se na jejich hodnotách téměř neprojeví. V Beztahově vystoupí maxima na 2 - 5 µg/m3, ve Střelítově na 
5 - 6 µg/m3. V žádném místě nedojde k překročení imisního limitu 200 µg/m3 pro krátkodobou koncentraci 
NO2.  

Průměrné roční koncentrace NO2 způsobené provozem lomu vystoupí nejvýše na 0,1 - 0,3 µg/m3 
uvnitř lomu, zejména v okolí těžební plochy. Mimo oblast lomu dosáhnou jen několika setin µg/m3, např. 
podél  silnice II/121 nejvýše 0,02 - 0,03 µg/m3, ve Střelítově 0,02 µg/m3 a v Beztahově 0,01 - 0,02 µg/m3. Jde 
o hodnoty velmi malé ve srovnání s imisním limitem 40 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci NO2.  

Varianta A 

Pokud bude těžební plocha přesunuta na západ a do vyšší nadmořské výšky, posunou se do vyšší 
nadmořské výšky i místa nejvyšších hodnot krátkodobých koncentrací NO2. V důsledku toho maxima 
poklesnou ve Střelítově pod 5 µg/m3, ale zvýší se v Beztahově na 3 - 6 µg/m3. Uvnitř lomu dosáhnou nejvýše 
10 - 20 µg/m3 v okolí místa těžby a 10 µg/m3 v okolí felonie. I v této variantě budou všechny vypočtené 
krátkodobé koncentrace hluboko pod imisním limitem.  

Průměrné roční koncentrace dosáhnou kolem 0,4 µg/m3 v okolí těžební plochy, přes 0,1 µg/m3 
vystoupí i podél lomové cesty od těžební plochy k technologické lince. Mimo oblast lomu se budou 
pohybovat v řádu setin µg/m3, ve Střelítově vystoupí na 0,03 µg/m3 a v Beztahově na 0,01 - 0,03 µg/m3. V 
důsledku celkově vyšších emisí se však  ve srovnání s variantou 0 nepatrně zvýší v celém sledovaném území. 
Ke slabému nárůstu (jde ale jen o setiny µg/m3) dojde i podél silnice mezi lomem a Voticemi, na které slabě 
vzroste doprava z lomu. 

Varianta B 

Pokud bude těžba zvýšena na 300 000 t/r, maxima krátkodobých koncentrací NO2 zůstanou beze 
změny, protože jsou počítané jako hodinové hodnoty a hodinová intenzita těžby a zpracování kamene v lomu 
se nezmění. Zvýšení těžby bude dosaženo prodloužením denní provozní doby a tím pádem ovlivní denní a 
roční hodnoty koncentrací ale nikoliv hodinová maxima. 

Roční průměry koncentrací NO2 způsobené provozem lomu ve srovnání s var. A slabě vzrostou v 
celém sledovaném území, mimo oblast lomu však ani v této variantě nepřekročí 0,1 µg/m3. V Beztahově 
vystoupí na 0,02 - 0,04 µg/m3, ve Střelítově na 0,04 µg/m3 a podél silnice kolem nádraží Votice na  
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0,04 - 0,05 µg/m3. Uvnitř lomu dosáhnou přes 0,5 µg/m3 v místě těžební plochy a přes 0,2 µg/m3 podél 
lomové cesty od těžební plochy k technologické lince. Celkově však půjde o nízké koncentrace oproti 
imisnímu limitu 40 µg/m3. 

Výpočet znečišt ění ovzduší prachem – PM 10 

Varianta 0 

Nejvyšší denní koncentrace prachu - PM10 mohou překročit imisní limit 50 µg/m3 uvnitř lomu, kde v 
prostoru u technologické linky mohou vystoupit až přes 100 µg/m3. K těmto situacím však bude docházet jen 
zřídka, průměrně po 5 - 10 dní za rok. Mimo lom v žádném sledovaném místě k nadlimitním koncentracím 
prachu - PM10 docházet nebude, ve Střelítově dosáhnou denní maxima nejvýše kolem 25 µg/m3 a v 
Beztahově jen 7 - 17 µg/m3.  

Průměrné roční koncentrace prachu - PM10 vystoupí uvnitř lomu na 2 - 10 µg/m3, v blízkosti 
technologické linky až na 15 µg/m3. Mimo lom ale nepřekročí 1 µg/m3, ve Střelítově dosáhnou  
0,2 - 0,5 µg/m3, v Beztahově 0,1 - 0,4 µg/m3 a v Nazdicích a na západním okraji Votic nedosáhnou ani 
0,1 µg/m3. Vlivem provozu lomu tedy nebude v žádném místě překročený imisní limit 40 µg/m3 pro 
průměrnou roční koncentraci PM10. Rozhodující část prašných imisí je způsobena emisemi z manipulace 
s materiálem v lomu, prášením od jezdících aut a emisemi z technologické linky. Vliv dopravy a výfuků 
motorů v lomu na prašnost v okolí je nízký. 

 

 

Varianta  A 

V souvislosti s přemístěním těžební plochy na západ dojde k poklesu krátkodobých maxim 
koncentrací prachu v současném lomu a jejich podstatnému zvýšení v místech nové těžby. Imisní limit 
50 µg/m3 pro denní koncentrace prachu - PM10 zůstane překročený v širším okolí technologické linky a 
rovněž bude překročený v místech nové těžby. V obou případech zde mohou denní průměry vystoupit na 
70 - 100 µg/m3 a nadlimitní koncentrace se mohou vyskytovat po 1 - 4 dny za rok. Mimo vlastní lom však 
k nadlimitním koncentracím PM10 v důsledku provozu lomu nebude docházet. Ve Střelítově denní průměry 
poklesnou na 15 - 25 µg/m3, v Beztahově zůstanou na úrovni varianty 0 s výjimkou JV části obce, kde 
vzrostou na 20 - 25 µg/m3. V souvislosti s vyšší nadmořskou výškou plochy těžby se koncentrace PM10 
mírně zvýší ve vyvýšených polohách a mírně klesnou v níže položených místech.  

Průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené provozem lomu se ve srovnání s variantou 0 
slabě zvýší v celém sledovaném území zejména vlivem vyšších emisí z víření prachu na lomových cestách, 
které se značně prodlouží. Nejvyšší hodnoty ročních průměrů 5 - 7 µg/m3 se budou vyskytovat v okolí 
těžební plochy a v okolí technologické linky. Mimo prostor lomu a jeho nejbližší okolí však nepřekročí  
1 µg/m3. Ve Střelítově dosáhnou kolem 0,5 µg/m3, v Beztahově 0,2 - 0,5 µg/m3. V žádném místě roční 
průměry nepřekročí imisní limit. Podíl dopravy a výfuků motorů na celkové prašnosti zůstane malý, hlavní 
význam budou mít prašné emise z technologické linky, z manipulace s materiálem a z víření prachu na 
cestách v lomu. 

Uvedené výsledky výpočtu znečištění ovzduší pachem - PM10 byly získané za předpokladu započtení 
vlivu protiprašných opatření na technologické lince a udržování lomových cest ve vlhkém stavu, který 
zabraňuje prášení. Tato opatření je nutné i nadále dodržovat. 
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Varianta  B 

Pokud bude těžba zvýšena na 300 000 t/r, vzrostou v celém sledovaném území ve srovnání s 
variantou A nejvyšší denní i průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené provozem lomu. 

Nejvyšší denní koncentrace  budou překračovat imisní limit 50 µg/m3 v širším okolí místa těžby i 
technologické linky a podél lomové cesty mezi těmito místy. Nejvyšší hodnoty zde mohou dosáhnout až 
150 µg/m3 a doba překročení imisního limitu až 10 dní za rok. Mimo území lomu se však nadlimitní denní 
koncentrace PM10 vyskytovat nebudou. Ve Střelítově vystoupí na 30 - 40 µg/m3, v Beztahově na  
10 - 20 µg/m3, na JZ okraji obce až na 30 µg/m3, na západním okraji Votic na 10 - 15 µg/m3. 

Průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené provozem lomu vystoupí uvnitř lomu v okolí 
technologické linky a plochy těžby na 5 - 10 µg/m3, podél cesty mezi těmito místy na 4 - 6 µg/m3. Hodnotu 
1 µg/m3 překročí pouze uvnitř lomu a v jeho blízkém okolí. Ve Střelítově dosáhnou 0,5 - 0,9 µg/m3, v 
Beztahově 0,2 - 0,8 µg/m3, v Nezdicích ale jen 0,1 - 0,2 µg/m3 a na západním okraji Votic nedosáhnou ani 
0,1 µg/m3. Ani v této variantě roční průměry koncentrací PM10 způsobené provozem lomu zdaleka 
nedosáhnou imisního limitu. 

Uvedené výsledky výpočtu znečištění ovzduší pachem - PM10 byly získané za předpokladu započtení 
vlivu protiprašných opatření na technologické lince a udržování lomových cest ve vlhkém stavu, který 
zabraňuje prášení. Tato opatření je nutné i nadále dodržovat. 

 

Výpočet znečišt ění ovzduší oxidem uhelnatým – CO 

Varianta 0 

Nejvýznamnějším zdrojem CO souvisejícím s provozem lomu je uhelná kotelna. V jejím blízkém 
okolí mohou za inverzí 8-hodinové koncentrace CO vystoupit na 350 µg/m3, přímo v lomu mohou výfuky 
motorů způsobit 8-hodinové koncentrace 100 - 200 µg/m3. Mimo lom budou maxima dosahovat na většině 
sledovaného území jen několika desítek µg/m3. Všechny tyto hodnoty jsou velmi nízké ve srovnání 
s imisním limitem 10 000 µg/m3. 

Průměrné roční koncentrace CO vystoupí v okolí východního okraje lomu (okolí kotelny a zvýšené 
dopravy v blízkosti deponií a expedice) na 1 - 2,5 µg/m3, do vzdálenosti několik set m od lomu na několik 
desetin µg/m3 a ve větších vzdálenostech jen na setiny µg/m3. Pro tyto roční průměry však nebyl stanoven 
imisní limit, takže je není s čím srovnat.  

Varianta A 

Ve srovnání s variantou 0 dojde ke zvýšení 8-hodinových koncentrací CO až na 100 µg/m3 v nových 
místech těžby a rovněž se zde na 1 - 1,5 µg/m3 zvýší i roční průměry koncentrací CO způsobené výfuky 
motorů aut a lomové techniky. Na východním okraji lomu naopak roční průměry poklesnou na nejvýše 
1 µg/m3 ale vlivem kotelny zůstanou 8-hodinová maxima na téměř stejné úrovni. Na ostatním sledovaném 
území dojde jen k malým změnám 8-hodinových koncentrací CO, roční průměry však v souvislosti s vyššími 
emisemi z delších dopravních tras slabě vzrostou. Stále však půjde o velmi nízké znečištění ovzduší ve 
srovnání s imisním limitem. 

Varianta B 

Ve srovnání s variantou A zůstanou nejvyšší 8-hodinové hodnoty koncentrací CO v celém 
sledovaném území stejné, a to ze stejných důvodů jako v případě NO2. Roční průměry koncentrací však slabě 
vzrostou v důsledku prodloužení doby provozu lomu, a to v místě těžební plochy až na 4 µg/m3. I v této 
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variantě zůstanou nejvyšší vypočtené 8-hodinové koncentrace způsobené provozem lomu na úrovni několika 
procent imisního limitu. 

Výpočet znečišt ění ovzduší benzenem 

Emise benzenu z naftových motorů lomové techniky i nákladních aut jsou velmi nízké. Proto 
nemohou způsobit vyšší koncentrace benzenu v ovzduší v žádné z uvažovaných variant. Pro hodnocení 
znečištění ovzduší benzenem má význam pouze průměrná roční koncentrace. 

Vypočtené průměrné roční koncentrace benzenu způsobené provozem lomu však dosahují na většině 
sledovaného území ve variantách 0, A i B pouze řádu desetitisícin µg/m3, uvnitř lomu tisícin µg/m3, což při 
imisním limitu 5 µg/m3 znamená zcela zanedbatelné hodnoty. 

Závěr 

Kamenolom Votice nebude svoje okolí zatěžovat nadměrnými koncentracemi NO2, CO, prachu -
 PM10 ani benzenu v žádné z uvažovaných variant výpočtu. Vypočtené krátkodobé i průměné roční 
koncentrace NO2, CO a benzenu způsobené provozem lomu zůstávají ve všech variantách hluboko pod 
příslušnými imisními limity. Imisní limit mohou překročit pouze denní koncentrace prachu - PM10, ale pouze 
uvnitř lomu a v jeho nejbližším okolí podél železniční tratě (zejména ve var. B s těžbou 300 000 t/r), ve 
vzdálenějších místech k nadlimitním koncentracím PM10 docházet nebude, což se týká i nejbližších obcí 
Střelítov a Beztahov. 

Při uvažovaném rozšíření lomu Votice na západ dojde k prodloužení dopravních cest v lomu a tím i 
k vyšším emisím sledovaných znečišťujících látek. Vzrůst imisních koncentrací v širším okolí lomu v 
důsledku této skutečnosti však nebude podstatný. Ani v případě zvýšení těžby o polovinu současné hodnoty 
nevzrostou koncentrace znečišťujících látek na nepřípustně vysoké hodnoty. 

Vypočtené koncentrace NO2 a CO nejvíce ovlivňují stroje v lomu a vnitrolomová doprava, v případě 
CO i lomová kotelna. Znečištění vzduší prachem závisí hlavně na emisích z manipulace s materiálem v 
lomu, na emisích z technologické linky a ze zvířeného prachu na cestách v lomu. Vliv expediční silniční 
dopravy po silnicích mimo lom na znečištění ovzduší je nízký. Vzhledem k nepatrným emisím benzenu z 
dieselových motorů nákladních aut i strojů v lomu jsou vypočtené koncentrace benzenu způsobené provozem 
lomu zcela zanedbatelné. 

Uvedené výsledky výpočtu znečištění ovzduší pachem - PM10 byly získané za předpokladu započtení 
vlivu protiprašných opatření na technologické lince a udržování lomových cest ve vlhkém stavu, který 
zabraňuje prášení. Tato opatření je nutné i nadále dodržovat. 

Pozaďové znečištění ovzduší ve sledovaném území podle odhadů nepřekračuje přípustné hodnoty. 

Z hlediska ochrany ovzduší bude nutné respektovat požadavky na provozování středního zdroje 
znečišťování ovzduší (např. vypracování provozního řádu) vyplývajících z nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o 
stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, v platném znění. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikál ní a biologické 
charakteristiky 

Zjištěný stav akustické situace v zadaném území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě 
obojího) se posuzuje dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
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vibrací. Na základě nařízení vlády jsou stanovovány limity nejvýše přípustných hodnot hluku v chráněném 
venkovním prostředí. 

Důsledky legislativy pro řešený zám ěr 

  Hluk z dopravy na hlavních a pozemních komunikacích 

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace v jejich 
chráněném venkovním prostoru ovlivňovaném hlukem z provozu vozidel na veřejné komunikaci (silnice 
III/12148, II/121 a I/3) uvažovány tyto hygienické limity: 

základní hladina ak. tlaku A    LAeq,T = 50 dB 

korekce na hluk z veřejných komunikací pro SHZ k =  + 20 dB 

korekce na noc      k = - 10 dB 

 

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity: 

Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí komunikací I., II. a III. třídy: 

pro den: LAeq,16h = 70 dB 

pro noc: LAeq,8h = 60 dB 

 

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace v jejich 
chráněném venkovním prostoru ovlivňovaném hlukem z provozu vozidel na účelových komunikacích a 
v areálu kamenolomu uvažovány tyto hygienické limity: 

základní hladina ak.tlaku A   LAeq,T = 50 dB 

korekce na hluk z neveřejných komunikací k =  0 dB 

korekce na noc     k = -10 dB 

 

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity: 

Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí účelových komunikací a pro hluk z areálu 
kamenolomu: 

pro den: LAeq,16h = 50 dB 

pro noc: LAeq,8h = 40 dB 

 

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace v jejich 
chráněném venkovním prostoru ovlivňovaném hlukem z provozu na železnici uvažovány tyto hygienické 
limity: 

základní hladina ak. tlaku A       LAeq,T  = 50 dB 

korekce na hluk z železnice v ochranném pásmu dráhy    k =  + 10 dB 

korekce na hluk z železnice mimo ochranné pásmo dráhy (dále jen OPD) k =  + 5 dB 

korekce na noc         k = - 5 dB 
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Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity: 

Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí železnice v OPD: 

pro den: LAeq,16h =  60 dB 

pro noc: LAeq,8h = 55 dB 

Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí železnice mimo OPD: 

pro den: LAeq,16h = 55 dB 

pro noc: LAeq,8h = 50 dB 

  Hluk ze stacionárních zdrojů 

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace v jejich 
chráněném venkovním prostoru ovlivňovaném hlukem ze stacionárních zdrojů při provozu kamenolomu 
uvažovány tyto hygienické limity: 

základní hladina ak. tlaku A  LAeq,T  = 50 dB 

korekce na noc   k = - 10 dB 

 

Těmto korekcím odpovídají pro chráněný venkovní prostor staveb následující hlukové limity: 

pro den: LAeq,16h = 50 dB 

pro noc: LAeq,8h = 40 dB. 

V případě odstřelu platí, že hodnota přepočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku C za T = 8h 
nesmí překročit hodnotu LCeq,8h = 83 dB. 

 

Zdrojem hluku v zájmovém území bude těžební technika a následná nákladní doprava vytěžené 
suroviny. Počáteční akustická situace i vliv těžby a s ní spojené dopravy je hodnocen v Akustické studii, 
která je přílohou č. 1 této dokumentace.  

Vzhledem k tomu, že nelze relevantně provést modelování clonového odstřelu v místě nového lomu, 
nelze účinky clonových odstřelů v novém lomu na akustickou situaci v okolních obcích jednoznačně 
vyhodnotit. Při současné těžbě ve starém lomu s využitím provedeného ověřovacího měření clonového 
odstřelu lze konstatovat, že v daném případě byly hygienické limity dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
prokazatelně splněny. Sekundární odstřely se v lomu v současnosti neprovádí, jsou nahrazeny využitím 
bouracího kladiva. V budoucím provozu se s prováděním sekundárních odstřelů nepočítá, může k nim dojít 
pouze ve velice výjimečných případech. V tom případě se nebude jednat o periodickou nýbrž pouze 
jednorázovou záležitost, která dlouhodobě nemůže výrazně negativně ovlivnit akustickou situaci v okolních 
obcích. 

Vlivy stacionárních zdroj ů hluku 

Fáze skrývky 

Před začátkem těžby a v průběhu těžby bude probíhat skrývka terénu. V této etapě budou použity 
buldozer, nakladač a dampery, které budou skrývkový materiál odvážet na deponie, či na rekultivaci DP 
Martinice. Zařízení budou v provozu nejdéle 16 hodin denně (pravděpodobně však pouze 8 hodin denně) v 
době od 6 do 22 hodin. Skrývkové práce budou probíhat vždy jen po dobu potřebnou ke skrytí požadované 
plochy k těžbě, což bude přibližně 1 měsíc v roce. Jednotlivé pozice při skrývání spolu s doporučeným 
umístěním ochranných valů jsou vidět na následujícím obrázku. 
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V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky modelování stacionárních zdrojů hluku při skrývání 
terénu v několika výpočtových bodech u obytných domů v okolních obcích. V modelu se počítá s prací 
strojů po celou denní dobu (tedy 16 h v době mezi 6. – 22. hodinou). Při výpočtu byl uvažován částečně 
pohltivý terén. Výpočtové body byly voleny vždy 2 m před fasádou obytného domu ve výšce 2 a 5 m nad 
terénem. Všechny posuzované obytné domy jsou rodinné domy se dvěma nadzemními podlažími, popřípadě 
s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. 

 

Obr. č. 12: Zobrazení výpočtových bodů a rozmístění strojů při skrývkových pracech 

 
 

Tab. č.  41: Hodnoty LAeq při modelování různých fází skrývky 

Hodnota LAeq,16h v jednotlivých fázích skrývky v dB Umístění 
výpočtového 

bodu 

Výška 
bodu 

Stav 1 Stav 2 Stav 3 Stav 4 Stav 5 Stav 6 Stav 7 Doprava v lomu 

Beztahov - 1 2 m  41,5 44,7 39,7 34,5 40,2 38,8 42,4 32,2 

Beztahov - 1 5 m  43,7 46,6 41,6 36,4 42,9 43,7 43,9 33,4 

Beztahov - 2 2 m  39,2 45,4 38,3 33,1 42,4 45,8 39,7 33,9 

Beztahov - 2 5 m  42,8 48 41,9 35 43,6 46,8 41,2 34,4 

Beztahov -3 2 m  0 0 0 0 0 0 0 0 

Beztahov - 3 5 m  0 0 0 0 0 0 0 0 

Beztahov - 4 2 m  38,2 44,1 36,8 34,4 37,9 40,2 38,8 32,7 

Beztahov - 4 5 m  40,6 45,8 38,7 36,4 42,7 41,4 40,1 33,1 

Střelítov - 1 2 m  43,3 42,2 42,3 43,5 37,7 36,2 43,8 38 

Střelítov - 1 5 m  45,4 43,4 43,4 45,2 39 37,5 45,3 38,2 

Střelítov - 2 2 m  46,3 44,3 44 45,7 42,5 0 45,4 39,1 

Střelítov - 2 5 m  47,4 45,5 45,2 46,9 45,2 0 46,6 39,3 

1 
2 

2 1 
3 

3 
4 1 

2 
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Hodnota LAeq,16h v jednotlivých fázích skrývky v dB Umístění 
výpočtového 

bodu 

Výška 
bodu 

Stav 1 Stav 2 Stav 3 Stav 4 Stav 5 Stav 6 Stav 7 Doprava v lomu 

Střelítov - 3 2 m  42 41,1 40,7 45,5 39,6 0 45,4 35,3 

Střelítov - 3 5 m  44,2 42,3 41,8 46,7 40,9 0 47,6 35,2 

Nazdice - 1 2 m  0 0 0 0 0 0 0 0 

Nazdice -1  5 m  0 0 0 0 0 0 0 0 

Nazdice - 2 2 m  0 0 0 0 0 0 0 0 

Nazdice -2 5 m  0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozn.: Rozmístění strojů v různých stavech skrývání terénu zobrazuje obrázek č. 12. 

 Shrnutí – fáze skrývání terénu 

Vzhledem k tomu, že nelze přesně definovat polohu skrývacích strojů, neboť stroje se budou 
pohybovat podle aktuálního stavu skrývání, byl model vypočten pro předpokládané krajní umístění těchto 
strojů. Výsledek je tedy na straně bezpečnosti.  

Výpočty jsou provedeny pro nejhorší možný stav, kdy se stroje nachází v úrovni stávajícího terénu. 
Z výpočtů vyplývá, že v bodech u obytné zástavby poté budou limity dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
prokazatelně splněny, s vyjímkou bodu Beztahov – 2, kde se hodnota LAeq,16h  nachází v pásmu nejistoty 
výpočtu. Vzhledem k tomu, že skrývkové práce budou časově omezené (cca 1 měsíc v roce) a že výpočet je 
proveden pro nejhorší možný stav, lze ovlivnění akustické situace během skrývkových prací považovat za 
nevýznamné. Během skrývek se budou stroje zahlubovat oproti stávajícímu terénu, tudíž důsledky hluku jimi 
způsobené budou nižší úměrně stavu zahloubení v dané fázi skrývání. 

Před započetím skrývání se doporučuje vybudování ochranného valu, a to na SZ a JV okraji nového 
těžebního prostoru. Doporučené umístění valů je přibližně znázorněno na obrázku č. 12. Skutečné parametry 
valů (případné prodloužení či navýšení) budou projednány v dalších fázích projektu.  

Příspěvek hluku z dopravy, která bude zajišťovat přepravu zemin při skrývkách (dampery), bude 
vůči příspěvku ze stacionárních zdrojů hluku zanedbatelný. 

 

Fáze dobývání 

Pro vlastní těžbu kamene a jeho přemísťování v prostoru lomu bude použito hydraulické lopatové 
rypadlo či nakladač, bourací kladivo (max. 25 % pracovní doby), damper a tatra. K úpravě suroviny bude 
využíván primární drtič (v prostoru aktuální těžby), sekundární drtič a třídící linka (v prostoru DP Martinice). 

Těžební stroje se budou nacházet nejprve v úrovni cca 521 m n. m. a následně v úrovni  
cca 505 m n. m. (cca 20 m pod úrovní terénu vzhledem k horní části obce Beztahov a cca 15 m nad úrovní 
terénu vzhledem k obci Střelítov).  

S těžbou by se mělo začít ve střední části východního okraje nového těžebního prostoru z první etáže 
dotěžovaného DP Martinice (tj. 505 m n. m.). Těžba by dále měla pokračovat směrem západním až po 
dosažení hranice vymezeného území pro rozšíření lomu. Následně se bude pokračovat odstřelováním a 
vytěžováním bočních stěn na severní a jižní straně. Po vytěžení druhé etáže bude těžba pokračovat do 
zbylých dvou etáží a to tak, že dojde k propojení nového těžebního prostoru se starým DP Martinice. Těžba 
ve vyšších etážích bude probíhat z DP Martinice. 

Při tomto postupu budou stroje vzhledem k obytné zástavbě v obcích Střelítov a Beztahov vždy 
schovány za hranou lomu, popřípadě valem, a tudíž částečně akusticky odcloněny. Pro modelování průběhu 
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těžby byly uvažovány stroje pouze v první a druhé etáži. Ve vyšších etážích budou stroje vždy schovány za 
lomovou hranou. 

Jednotlivé posuzované stavy odpovídají různým fázím těžby (v úrovni první a druhé etáže). Počítá se 
s prací strojů na dvě směny, tedy po dobu 16 hodin denně. V případě bouracího kladiva se počítá s prací 
pouze 4 hodiny denně. 

Všechny výpočtové body jsou umístěny 2 m před fasádou obytného domu vždy ve výšce 2 a 5 m.  
Čtyři body se nachází v obci Beztahov, tři v obci Střelítov a dva v obci Nazdice. Jejich rozmístění zobrazuje 
následující obrázek.  

 

Obr. č. 13: Rozmístění výpočtových bodů a umístění strojů v různých fázích těžby 

 
 

Tab. č.  42: Hodnoty LAeq při modelování různých fází těžby 

Hodnota LAeq,16h v jednotlivých fázích těžby v dB 
Výpočtový 

bod 
Výška 
bodu Stav 

1 
Stav 

2 
Stav 

3 
Stav 

4 
Stav 

5 
Stav 

6 
Doprava v areálu 

varianta A 
Doprava v areálu 

varianta B 

Beztahov 1 2 m 38,2 36,7 39,1 38,4 40,0 39,3 32,7 34,2 

Beztahov 1 5 m 40,3 38,7 40,3 39,4 41,1 41,9 33,8 35,1 

Beztahov 2 2 m 39,3 37,6 40,7 39,5 41,3 40,0 34,3 35,7 

Beztahov 2 5 m 41,3 39,8 41,9 40,5 42,2 42,3 34,8 36,1 

Beztahov 3 2 m 29,5 29,4 30,7 30,7 30,7 28,1 0,0 0,0 

Beztahov 3 5 m 31,3 31,2 31,2 31,2 31,2 30,2 0,0 0,0 

Beztahov 4 2 m 39,7 38,6 40,6 40,5 42,0 40,0 33,1 34,7 

Beztahov 4 5 m 41,9 40,9 41,6 41,4 43,6 43,5 33,6 35,2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
3 

2 

1 
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Hodnota LAeq,16h v jednotlivých fázích těžby v dB 
Výpočtový 

bod 
Výška 
bodu Stav 

1 
Stav 

2 
Stav 

3 
Stav 

4 
Stav 

5 
Stav 

6 
Doprava v areálu 

varianta A 
Doprava v areálu 

varianta B 

Střelítov 1 2 m 41,0 35,8 37,7 40,1 36,8 32,7 38,4 39,8 

Střelítov 1 5 m 46,2 42,2 38,2 43,0 39,4 36,1 38,6 40,2 

Střelítov 2 2 m 46,5 42,8 38,8 40,9 39,8 33,7 39,5 40,7 

Střelítov 2 5 m 47,7 44,3 39,3 41,3 40,4 35,9 39,7 41,2 

Střelítov 3 2 m 42,7 40,2 33,4 41,9 36,0 25,8 35,7 37,0 

Střelítov 3 5 m 43,8 41,9 33,4 41,8 37,7 28,0 35,6 36,9 

Nazdice 1 2 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nazdice 1 5 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nazdice 2 2 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nazdice 2 5 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pozn.: Rozmístění strojů v různých stavech těžby zobrazuje obrázek č. 13. 

Výpočet je proveden pro stav bez protihlukových opatření. 

  Shrnutí – fáze těžby 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že limity dané Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (tedy max.  
50 dB ve dne) jsou splněny u nejbližší obytné zástavby a to ve výšce 2 m i 5 m v případě, kdy by nebyl 
vybudován žádný val. Navrhovaný val pomůže snížit hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při 
stavu 1 v některých výpočtových bodech obce Střelítov až o 1 dB. Dále se předpokládá, že v obci Střelítov 
bude po modernizaci železniční tratě realizována protihluková clona, která by měla nepřímo snižovat i hluk 
z kamenolomu. Hygienický limit bude prokazatelně dodržen, pokud se stroje budou nacházet za lomovou 
hranou.  

Při těžbě v dalších etážích se dá předpokládat, že limity budou splněny ve všech výpočtových 
bodech, protože se stroje budou pohybovat cca 15 m pod úrovní okolního terénu v případě třetí etáže a cca 
30 m v případě čtvrté etáže. Budou tedy po celou dobu práce kryty lomovou hranou. 

Celkový příspěvek hluku způsobený dopravou pohybující se v lomu bude vůči stacionárním zdrojům 
hluku zanedbatelný. 

 

Fáze rekultivace 

Materiálem ze skrývek plánovaného území pro těžbu bude prováděna nejprve rekultivace DP 
Martinice, následně po ukončení plánované těžby bude provedena rekultivace celého vytěženého území. 
V této fázi bude použit buldozer, čelní kolový nakladač a dampery dopravující materiál z deponie k místu 
rekultivace. Při rekultivačních pracích se budou stroje nacházet ve spodních etážích lomů, tudíž budou 
většinu času kryty lomovou hranou, kterou budou od okolního prostředí akusticky odcloněny. Z hlediska 
hluku bude situace obdobná fázi skrývání terénu. I v tomto případě budou vždy dodrženy limity dle Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. 

 

Vzájemné působení skrývky a těžby na obou územích 

Vzájemné působení skrývky v lomu Votice a těžby v DP Martinice se za běžných okolností 
nepředpokládá, neboť skrývky probíhají převážně v zimním období, kdy je těžba pozastavena. Pro případ, že 
by k souběhu těžby a skrývkových prací došlo, je případný vliv na akustickou situaci vyhodnocen. 
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Posuzuje se dopad současné těžby v dotěžovaném DP Martinice a zároveň s ní probíhajících 
skrývkových prací na novém těžebním území. 

Jelikož těžba v DP Martinice bude probíhat téměř při shodných podmínkách jako nyní (co se týče 
umístění a počtu strojů ve třetí etáži), byly při modelování použity vstupní parametry shodné se vstupními 
parametry pro posuzování varianty PAS, tedy aktuálního stavu těžby. 

K těmto parametrům těžby byly přidány parametry skrývky zmiňované v kapitole zabývající se 
skrývkou, neboť vstupní parametry jsou totožné. 

Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vzájemného působení skrývky a těžby na 
chráněný venkovní prostor vybraných staveb pro práci skrývajících strojů po celý den, tedy 2 směny denně, 
bez ochranných valů jsou v následující Tab 43. V Tab 44 jsou výsledné ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A po vybudování ochranných valů.  

 

Tab. č.  43: Výsledné hladiny hluku ve výpočtových bodech pro těžbu spolu se skrývkou pro dvě 
směny (celý den) bez ochranných valů (stavy zobrazuje obr. č. 12) 

Hodnota LAeq,16h v různých fázích skrývky spolu s těžbou Výpočtový 
bod 

Výška 
Stav 1 Stav 2 Stav 3 Stav 4 Stav 5 Stav 6 Stav 7 

Beztahov 1 2m 43 45,6 42 39,7 50,3 41,8 42,5 

Beztahov 1 5m 45,1 47,5 43,8 41,6 51,4 43,4 44,7 

Beztahov 2 2m 42,1 46,4 41,9 40,3 48,8 41,3 44,2 

Beztahov 2 5m 44,8 48,8 44,6 42 54 43,5 45,5 

Beztahov 3 2m 33,6 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 

Beztahov 3 5m 36 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 

Beztahov 4 2m 42,2 45,7 42 41,4 48,1 42,7 42,4 

Beztahov 4 5m 44,6 47,5 44,1 43,6 50,3 44,7 45,7 

Střelítov 1 2m 45,3 45,4 48,6 46,4 43,7 45,2 43,9 

Střelítov 1 5m 46,7 47,1 49,9 48 45,6 49,1 45,8 

Střelítov 2 2m 46,7 45,6 49,4 46,7 42,5 47,9 44,4 

Střelítov 2 5m 48 47 50,6 48 44,1 49,2 46,8 

Střelítov 3 2m 43,8 44,4 44,3 47 43,4 45,4 43,8 

Střelítov 3 5m 45,2 46,1 48,5 48,5 45,2 47 45,5 

Nazdice 1 2m 0 0 0 0 0 0 0 

Nazdice 1 5m 0 0 0 0 0 0 0 

Nazdice 2 2m 0 0 0 0 0 0 0 

Nazdice 2 5m 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tab. č.  44: Výsledné hladiny hluku ve výpočtových bodech pro těžbu spolu se skrývkou pro dvě 
směny (celý den) s ochrannými valy (stavy zobrazuje obr. č. 12) 

Hodnota LAeq,16h v různých fázích skrývky spolu s těžbou Výpočtový 
bod 

Výška 
Stav 1 Stav 2 Stav 3 Stav 4 Stav 5 Stav 6 Stav 7 

Beztahov 1 2m 42,1 45,6 42 39,6 42 39,5 42,4 

Beztahov 1 5m 44,2 47,5 43,8 41,5 44,6 42,6 44,4 

Beztahov 2 2m 41,6 46,4 42,1 40,2 44,1 46,3 42,6 

Beztahov 2 5m 44,1 48,8 44,5 41,9 45,5 47,7 44 
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Hodnota LAeq,16h v různých fázích skrývky spolu s těžbou Výpočtový 
bod 

Výška 
Stav 1 Stav 2 Stav 3 Stav 4 Stav 5 Stav 6 Stav 7 

Beztahov 3 2m 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 

Beztahov 3 5m 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 

Beztahov 4 2m 42 45,7 42 41,4 42,4 43,3 41,4 

Beztahov 4 5m 44,2 47,5 44,1 43,6 44,3 45,1 43,8 

Střelítov 1 2m 43,9 45,2 44,1 44,4 43,9 43,5 46,3 

Střelítov 1 5m 46,1 47,1 46,1 46,5 45,8 45,5 48,1 

Střelítov 2 2m 44,7 45,6 44,1 46,7 44,4 39,8 46,4 

Střelítov 2 5m 47 47 45,7 48 46,8 41,6 47,8 

Střelítov 3 2m 42,9 44,4 43,1 47 43,8 41,7 47 

Střelítov 3 5m 44,9 46,1 45 48,5 45,5 43,7 49,1 

Nazdice 1 2m 0 0 0 0 0 0 0 

Nazdice 1 5m 0 0 0 0 0 0 0 

Nazdice 2 2m 0 0 0 0 0 0 0 

Nazdice 2 5m 0 0 0 0 0 0 0 

 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé stavy skrývky budou trvat pouze přechodnou omezenou dobu (cca 1 
měsíc), lze prohlásit, že výrazně neovlivní dlouhodobou akustickou situaci v okolí kamenolomu. Dále je 
nutné poznamenat, že zde byly analyzovány všechny stavy skrývky současně s těžbou v dotěžovaném DP 
Martinice. Ve skutečnosti po skrytí zeminy k těžbě v první etáži nového lomu bude docházet k rekultivaci, 
tedy i ukončování těžby, ve starém lomu. Zároveň je třeba říci, že skrývky probíhají především v zimním 
období, kdy je těžba pozastavena. K současnému působení skrývky a těžby tedy bude docházet spíše 
výjimečně a po mnohem kratší dobu, než jak bylo počítáno v modelu. Výsledky modelování jsou tedy na 
straně bezpečnosti. 

Z porovnání obou tabulek vyplývá zřejmý přínos obou ochranných valů. Ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A jsou maximálně v pásmu nejistoty a to jen výjimečně. 

 

Vzájemné působení těžby a rekultivace na obou územích 

Vzájemné působení rekultivace v DP Martinice a těžby v lomu Votice se za běžných okolností 
nepředpokládá, neboť rekultivační práce probíhají převážně v zimním období, kdy je těžba pozastavena. Pro 
případ, že by k souběhu těžby a rekultivace došlo, je případný vliv na akustickou situaci vyhodnocen. 

Rekultivace starého lomu bude probíhat od nejspodnějších etáží, tedy rekultivační stroje budou za 
hranou lomu, stroje použité při rekultivaci mají nižší hlučnost než stroje použité k těžbě. Protože současná 
těžba splňuje hygienické limity, budou i stroje s nižším akustickým výkonem tyto limity splňovat. Při 
modelování se počítá s přítomností rekultivačních strojů v druhé etáži starého lomu. 

 Těžba samotná, posuzovaná umístěním zdrojů hluku (bagr, bourací kladivo) v krajních pozicích 
v novém lomu, splňuje hygienické limity. 

Spojením těchto dvou skupin zdrojů hluku působících vzájemně vyjde výsledná ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A, která je zobrazena v Tab 45. Jednotlivé stavy z hlediska umístění strojů korespondují se 
stavy v kapitole o těžbě. 
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Tab. č.  45: Výsledné hladiny hluku ve výpočtových bodech pro těžbu spolu s rekultivací pro dvě 
směny (celý den) s ochrannými valy (stavy zobrazuje obr. č. 13) 

Hodnota LAeq,16h v různých fázích těžby spolu s rekultivací Výpočtový 
bod 

Výška 
Stav 1 Stav 2 Stav 3 Stav 4 Stav 5 Stav 6 

Beztahov 1 2m 37,8 37,2 39,5 42,7 44,1 43 

Beztahov 1 5m 40 39,2 40,5 44,3 48,2 44,7 

Beztahov 2 2m 38,8 38,1 40,7 41,2 48,8 41,4 

Beztahov 2 5m 40,9 40,1 41,8 43,7 48,7 43,9 

Beztahov 3 2m 30,8 30,8 32 30,9 37,5 30,9 

Beztahov 3 5m 32,6 32,5 32,5 33,1 38 33,1 

Beztahov 4 2m 39,7 39,4 41,2 44,8 46,5 45,1 

Beztahov 4 5m 42,1 41,6 42,2 46,8 48,6 47,2 

Střelítov 1 2m 39,4 37,6 39,6 37,8 41,8 36,2 

Střelítov 1 5m 45,9 44,4 42,4 42,7 43,3 39,2 

Střelítov 2 2m 46 44,2 42,5 40,3 43,8 38,6 

Střelítov 2 5m 47,4 45,8 43 42,1 44,1 40,3 

Střelítov 3 2m 42,1 41,6 38,6 39 36 25,8 

Střelítov 3 5m 43,7 43,2 38,6 40,5 37,7 28 

Nazdice 1 2m 0 0 0 0 0 0 

Nazdice 1 5m 0 0 0 0 0 0 

Nazdice 2 2m 0 0 0 0 0 0 

Nazdice 2 5m 0 0 0 0 0 0 

 

Je potřeba brát na vědomí, že výsledky jsou prezentovány pro případ, že rekultivační stroje se pro 
první tři stavy těžby nachází ve druhé etáži a pro zbylé tři stavy těžby v první etáži starého lomu. Měl by tak 
být vystihnut nejhorší případ, kdy těžební stroje budou těžit ve svrchních etážích nového lomu (čili mnohdy 
ne zcela za lomovou hranou) a zároveň rekultivační stroje se budou pohybovat ve svrchních etážích starého 
lomu (ovšem i tak za lomovou hranou, neboť se počítá s tím, že na povrch starého lomu se stroje dostanou až 
v době, kdy těžební stroje budou ve vyšších etážích, čili skryté za valy a lomovou hranou nového lomu). 

Z Tab 45 je patrné, že v případě kumulace hluku z těžby v novém lomu a rekultivačních prací v lomu 
starém nedojde k překročení hygienického limitu. Pouze při stavu 5 se 4 výpočtová místa nachází v pásmu 
nejistoty měření. Tento stav odpovídá těžbě při stavu 5 (umístění strojů) a rekultivace v první nejsvrchnější 
etáži. Rekultivační práce by měly trvat jen přechodnou dobu (cca 1 měsíc). Probíhat budou zejména 
v zimním období, kdy je těžba pozastavena. Negativní ovlivnění akustické situace se tedy nepředpokládá. 
Pokud by k souběhu rekultivačních prací a těžby došlo, je možné omezit práci strojů pouze na jednu směnu, 
čímž by došlo ke snížení hladiny hluku o cca 2 dB. Hygienické limity by poté byly prokazatelně splněny. 

Vlivy liniových zdroj ů hluku 

Železniční doprava 

Železniční přeprava suroviny z kamenolomu v současné době pokrývá 70 % veškeré přepravy 
suroviny. U současného objemu těžby (200 tis.t/rok) a kapacitě 53 t na jeden vagón se tak jedná přibližně o 
12 vagónů denně.  
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Pro výhledovou variantu A po modernizaci tratě zůstane počet vagónů shodný jako u současné 
varianty PAS. Pro variantu B půjde přibližně o 18 vagónů denně, při zachování současného poměru přepravy 
suroviny a kapacity vagónů. 

 

Tab. č.  46: Hodnoty hladiny akustického tlaku LAeq,16h způsobené  
celkovou dopravou na železnici po modernizaci tratě 

Výpočtový bod Nazdice 16 Střelítov 6 Beztahov 26 Beztahov 27 

Výška bodu 2 m 5 m 2 m 5 m 2 m 5 m 2 m 5 m 

LAeq,16h 56,4 57,2 50,0 55,3 45,1 47,2 39,6 42,1 

 

Obr. č. 14: Situace umístění imisních bodů pro posouzení dopravního hluku 

 

  Shrnutí – železniční doprava 

Železniční doprava vyvolaná přepravou kameniva z kamenolomu je ve srovnání s ostatní dopravou 
po železničním koridoru zanedbatelná. Hygienické limity pro provoz na železnici jsou prokazatelně splněny 
ve všech výpočtových bodech u obytné zástavby, s výjimkou bodů v obci Nazdice a jednoho bodu v obci 
Střelítov v 5 m výšky. V prvním případě se jedná o bod, který je situován v ochranném pásmu dráhy a tedy 
hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se porovnává s hygienickým limitem LAeq,16h = 60 dB, 
který je v tomto případě prokazatelně dodržen. 

V případě obce Střelítov se počítá při modernizace tratě s vybudováním protihlukové clony, která by 
měla akustickou situaci zlepšit. 

Ani jeden z těchto výsledků však nesouvisí se záměrem, jelikož jde o posouzení celkového dopadu 
provozu na železnici, v němž je provoz způsobený dopravou z lomu zanedbatelný. 
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Silniční doprava 

Výpočet hluku ze silniční dopravy byl provedeny pro následující varianty: 

• PAS – počáteční akustická situace v roce 2008 

• varianta 0 - stav bez realizace záměru v roce 2015 (stav bez provozu kamenolomu) 

• varianta A - stav s realizací záměru v roce 2015 s ročním objemem těžby 200 tis.t 

• varianta B - stav s realizací záměru v roce 2015 s ročním objemem těžby 300 tis.t 

Umístění výpočtových bodů pro posouzení dopravního hluku zobrazuje následující obrázek. 
Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyvolané silniční dopravou pro varianty PAS, 0, A a B 
jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Obr. č. 15: Situace umístění imisních bodů pro posouzení hluku z dopravy 

 

 

Tab. č.  47: Hodnoty hladiny akustického tlaku LAeq,16h způsobené celkovou dopravou na III/12148, 
II/121 a I/3 v jednotlivých imisních bodech, 2 m od fasády 

Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro danou 
variantu ve 2m od fasády 

Imisní bod Komunikace PAS – rok 
2008 

s těžbou 200 
tis.t 

Varianta 0 - 
rok 2015 bez 

záměru 

Varianta A - 
rok 2015 s 

těžbou 200 tis.t 

Varianta B - 
rok 2015 s 

těžbou 300 tis.t 

Nazdice 16-2 m II/121 65,5 65,6 65,8 65,8 

Nazdice 16-5 m II/121 65,0 65,1 65,3 65,3 

Střelítov 6-2 m II/121 61,0 61,1 61,3 61,3 
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Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro danou 
variantu ve 2m od fasády 

Imisní bod Komunikace PAS – rok 
2008 

s těžbou 200 
tis.t 

Varianta 0 - 
rok 2015 bez 

záměru 

Varianta A - 
rok 2015 s 

těžbou 200 tis.t 

Varianta B - 
rok 2015 s 

těžbou 300 tis.t 

Střelítov 6-5 m II/121 61,1 61,2 61,4 61,4 

Beztahov 26-2 m III/12148 60,8 58,6 60,9 61,7 

Beztahov 26-5 m III/12148 60,9 58,7 61,0 61,8 

Beztahov 27-2 m III/12148 63,0 60,8 63,1 63,9 

Beztahov 27-5 m III/12148 62,0 59,8 62,1 62,9 

M2 – Beztahov 50 – 2 m III/12148 59,1 56,9 59,3 60,0 

Votice, Tyršova 307/24 – 2 m II/121 67,2 66,8 67,5 67,8 

M1 – Tyršova 307/24 – 4 m II/121 66,5 66,1 66,8 67,1 

Votice, Husova 241-2 m II/121 69,4 69,0 69,7 70,0 

Votice, Husova 588-5 m II/121 62,2 61,7 62,4 62,7 

Votice, Husova 588-2 m II/121 61,1 60,7 61,4 61,7 

Votice, Luční 177-2 m I/3 59,0 59,0 59,0 59,0 

Votice, Luční 177-5 m I/3 59,7 59,6 59,7 59,7 

Pozn.: Hodnoty označené tučně se pohybují v pásmu nejistoty výpočtu 

Tab. č.  48: Hodnoty hladiny akustického tlaku LAeq,16h způsobené celkovou silniční i železniční 
dopravou v jednotlivých imisních bodech, 2 m od fasády 

Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro danou 
variantu ve 2m od fasády 

Imisní bod Komunikace 

PAS – rok 2008 
Varianta 0 - 
rok 2015 bez 

záměru 

Varianta A 
- rok 2015 s 
těžbou 200 

tis.t 

Varianta B - 
rok 2015 s 

těžbou 300 tis.t 

Nazdice 16-2 m II/121 65,5 66,1 66,2 66,2 

Nazdice 16-5 m II/121 65,0 65,8 65,9 65,9 

Střelítov 6-2 m II/121 61,0 61,5 61,6 61,6 

Střelítov 6-5 m II/121 61,1 62,2 62,3 62,3 

Beztahov 26-2 m III/12148 60,8 58,8 61,0 61,8 

Beztahov 26-5 m III/12148 60,9 59,0 61,2 61,9 

Beztahov 27-2 m III/12148 63,0 60,8 63,1 63,9 

Beztahov 27-5 m III/12148 62,0 59,9 62,2 62,9 

M2 – Beztahov 50 – 2 m III/12148 59,1 57,8 59,8 60,5 

Votice, Tyršova 307/24 – 2 m II/121 67,2 66,8 67,5 67,8 

M1 – Tyršova 307/24 – 4 m II/121 66,5 66,1 66,8 67,1 

Votice, Husova 241-2 m II/121 69,4 69,0 69,7 70,0 

Votice, Husova 588-5 m II/121 62,2 61,7 62,4 62,7 

Votice, Husova 588-2 m II/121 61,1 60,7 61,4 61,7 

Votice, Luční 177-2 m I/3 59,0 59,0 59,0 59,0 

Votice, Luční 177-5 m I/3 59,7 59,6 59,7 59,7 

Pozn.: Hodnoty označené tučně se pohybují v pásmu nejistoty výpočtu 
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Železniční doprava vyvolaná přepravou kameniva z kamenolomu je ve srovnání s ostatní dopravou 
po železničním koridoru zanedbatelná. Z Tab 46 je patrné, že hygienické limity pro provoz na železnici jsou 
prokazatelně splněny pro všechny výpočtové body u obytné zástavby, s výjimkou bodů v obci Nazdice a 
jednoho bodu v obci Střelítov v 5 m výšky. V prvním případě se však jedná o bod, který je situován 
v ochranném pásmu dráhy a tedy hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se porovnává 
s hygienickým limitem LAeq,16h = 60 dB, který je v tomto případě prokazatelně dodržen. 

V případě obce Střelítov se počítá při modernizace tratě s vybudováním protihlukové clony, která by 
měla nevyhovující akustickou situaci zlepšit. 

Nákladní doprava v areálu kamenolomu splňuje hygienické limity. 

Nákladní doprava z kamenolomu je dominantním zdrojem hluku na silnici III/12148  
(v úseku od železniční stanice Votice po výjezd z areálu sila téměř výhradně lomová doprava). Limit pro 
starou hlukovou zátěž je bezpečně dodržen. 

Záměrem nejvíce ovlivněnou obcí je Beztahov, respektive její dolní část u železniční stanice Votice. 
Jedná se přibližně o 10 obytných rodinných domů. Okolní obce a město Votice se svými výsledky 
posuzovanými k limitu pro starou hlukovou zátěž (70 dB ve dne) nachází maximálně v pásmu nejistoty, a to 
pouze v jednom případě u obytného domu Husova čp. 241 ve městě Votice. V tomto případě však bude 
hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výhledovém roce 2015 v pásmu nejistoty výpočtu i ve 
variantě 0, kdy by kamenolom v provozu nebyl, tedy by nebyla přítomna žádná lomová nákladní doprava. 

V dalším posuzování byla hodnocena pouze dolní část obce Beztahov, neboť můžeme prohlásit, že 
záměr nevyvolá překročení hygienických limitů v ostatních posuzovaných obcích Nazdice, Střelítov a městě 
Votice. 

V obci Beztahov při variantě A půjde o nárůst ekvivalentní hladiny akustické tlaku A o max. 0,1 dB 
oproti současnému stavu. Jelikož v současné době kamenolom těží cca 200 tis.t suroviny ročně (tento objem 
je tedy shodný pro obě varianty PAS i A), je tento nárůst způsoben samotným přírůstkem ostatní dopravy 
v této lokalitě ve výhledovém roce 2015. Pro rozložení přepravy suroviny z lomu pro výpočet všech variant 
bylo počítáno s poměrem 50 % přepravy suroviny po silnici a 50 % železniční dopravou. Tedy současný stav 
PAS odpovídá variantě A, liší se pouze o přírůstek ostatní dopravy na komunikaci II/12148, který nebude 
nijak velký. Hodnoty intenzit dopravy v  letech 2008 a 2015 byly dopočteny na základě provedeného měření 
na komunikacích II/121 a II/12148 v roce 2008 (viz Protokol o zkoušce č. 0809062VP v příloze č. 1 – 
Akustická studie). 

Při maximálním objemu těžby 300 tis. t suroviny za rok (varianta B) provoz 
na komunikaci III/12148 zvýší hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 2 m 
před fasádami obytných domů v obci Beztahov o téměř 1 dB oproti současnému stavu,  
a o cca 1 dB oproti variantě A. Je to způsobeno tím, že na komunikaci III/12148 by došlo k navýšení 
nákladní dopravy o polovinu, což je vzhledem k nízkému počtu vozidel projíždějících po této komunikaci 
poměrně znatelný nárůst. Výsledné hodnoty LAeq,16h se pro obec Beztahov a variantu B pohybují v rozmezí 
60,0 – 63,9 dB. Z dostupných informací od provozovatele lomu se však plnění těžby dle varianty B 
předpokládá ve výjimečných případech. 

Protihluková opat ření 

Akustická studie zohledňuje stacionární zdroje hluku při těžbě tak, že se vždy nachází za lomovou 
hranou. Pokud by došlo k mimořádným výskytům pracujících strojů v prostoru mimo lomovou hranu, 
doporučuje se zkrátit jejich pracovní dobu na polovinu, tedy jednu směnu trvající 8 h. 
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Dalším doporučeným protihlukovým opatřením je navršení valu před zahájením skrývkových prací. 
Val by se měl nacházet na SZ a JV okraji nového těžebního prostoru. Val na severozápadě by měl být 
vysoký minimálně 3 m, na jihovýchodě alespoň 4 m, šířka v koruně 2 m a délka v případě SZ valu cca 150 m 
a v případě JV valu cca 100 m, sklon 27°. Tyto valy by měly zlepšit akustickou situaci před nejbližší obytnou 
zástavbou v obcích Beztahov a Střelítov.  

Závěr 

Předmětem akustické studie bylo posouzení vlivu těžby v kamenolomu Votice na chráněný venkovní 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb v okolních obcích Beztahov, Střelítov, Nazdice a městě Votice.  

V akustické studii byly modelovány různé situace působení dopravy a stacionárních zdrojů při 
provozu kamenolomu. Akustické vlastnosti stacionárních zdrojů odpovídají současnému technologickému 
stavu v kamenolomu. Pro zahájení těžby v novém těžebním prostoru se počítá s částečnou modernizací 
technologií. Výsledky prezentované touto studií jsou tedy na straně bezpečnosti. 

Hluk ze silniční dopravy včetně dopravy vyvolané přepravou kameniva v obou výhledových 
variantách těžby (A i B), je na posuzovaných komunikacích pod hranicí hygienického limitu pro starou 
hlukovou zátěž. Předpokládá se, že objem těžby zůstane ve výhledu na úrovni okolo 200 tis. t za rok, objem 
těžby dosahující 300 000 t za rok bude realizován pouze ve výjimečných případech.V případě železniční 
dopravy je příspěvek záměru k celkové akustické situaci zanedbatelný. 

Vzhledem k tomu, že nelze relevantně provést modelování clonového odstřelu v místě nového lomu, 
nelze účinky clonových odstřelů v novém lomu na akustickou situaci v okolních obcích jednoznačně 
vyhodnotit. Při současné těžbě ve starém lomu s využitím provedeného ověřovacího měření clonového 
odstřelu lze konstatovat, že v daném případě byly hygienické limity dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
prokazatelně splněny. Sekundární odstřely se v lomu v současnosti neprovádí, jsou nahrazeny využitím 
bouracího kladiva. V budoucím provozu se s prováděním sekundárních odstřelů nepočítá, může k nim dojít 
pouze ve velice výjimečných případech. V tom případě se nebude jednat o periodickou nýbrž pouze 
jednorázovou záležitost, která nemůže výrazně negativně ovlivnit akustickou situaci v okolních obcích. 

V dlouhodobém časovém horizontu a při dodržení realizace varianty A, tedy při prakticky totožném 
počtu a využití technologií v kamenolomu, se dá předpokládat, že z hlediska stacionárních zdrojů hluku 
nedojde ke zhoršení akustické situace v okolních obcích. Lomová doprava bude taktéž shodná se současným 
stavem. Tedy i z hlediska hluku z lomové dopravy by nemělo dojít ke zhoršení akustické situace oproti 
dnešnímu stavu. 

Vypočtené hodnoty byly porovnány s platnou legislativou dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Pokud 
budou dodrženy předpokládané vstupní údaje (pracovní doba, hlučnost strojů a intenzity dopravy) a 
provedena protihluková opatření popsaná výše, bude předložený záměr v souladu s požadavky dle Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. 

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Spot řeba vody pro provoz kamenolomu 

V lomu Votice bude i nadále využívána technologická voda pro zkrápění technologické linky při 
úpravě suroviny. Odběr vody je realizován ze stávající studny na užitkovou vodu. Spotřeba technologické 
vody činí cca 850 m3/rok.  
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Odběr vody pro sociální zařízení je realizován ze stávající studny na užitkovou vodu. Spotřeba vody 
pro sociální zázemí činí 200 - 300 m3/rok. 

Pro pitné účely je nakupována voda balená, která je volně k dispozici. 

Celkovou spotřebu vody pro účely zkrápění technologické linky  a sociální zařízení lze vyčíslit na 
1050 - 1150 m3/rok. Řešeným záměrem se její spotřeba nezvýší. 

Odpadní vody 

Pro navržené technické řešení se počítá se spotřebou technologické vody pro snižování prašnosti. 
Technologické odpadní vody nevznikají, použitá voda se odpaří.  

Splaškové vody ze sociálního zařízení jsou svedeny do nepropustné jímky (septiku), který je dvakrát 
ročně vyvážen na ČOV. Celkový objem splaškových vod se odhaduje cca 200 - 300 m3 ročně.   

Vliv důlních vod na odtokové poměry a říční síť je popsán v následující části.  

Vlivy na odtokové pom ěry a říční síť 

Tvorba důlních vod a jejich odvádění ovlivní odtokové poměry Srbického a následně i 
Konopištského potoka. Odhad normálů odtoku důlních vod pro různé stavy těžby je odvozen v kapitole B. 
III. 2.  

Ve stávajícím kamenolomu Martinice je stanoven způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod. 
Důlní vody jsou čerpány do nádrže, která je situována při jižním okraji kamenolomu. Tyto vody z nádrže 
odtékají přepadem do recipientu, kterým je Srbický potok. Lze předpokládat, že důlní vody z kamenolomu 
Votice budou vypouštěny shodným způsobem. Způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod stanoví 
vodoprávní úřad v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění. 

Nejvíce důlních vod bude vznikat ve stavu, kdy je již roztěžena celá plocha nového prostoru a v DP 
Martinice ještě není dokončena rekultivace. Normál byl vyhodnocen v celkovém množství 1,12 l.s–1. Je 
nutno vzít v úvahu, že se jedná o normál, tedy jakési „střední“ či „reprezentativní“ hodnoty a že konkrétní 
hodnoty v jednotlivých rocích mohou být podstatně odlišné. 

Výsledek 1,12 l.s–1 však neznamená, že v důsledku těžby dojde ke zvýšení průměrných průtoků 
Srbického a potažmo i Konopištského potoka o tuto hodnotu. K odtoku vody z území lomu i jeho zázemí by 
totiž docházelo v každém případě drenážním účinkem vodního toku. Nezmění se ani příliš celkové množství 
odváděných vod. K nepatrnému, bilančně však zřejmě nepodchytitelnému rozdílu může dojít v důsledku 
toho, že v oblasti těžby dojde díky změně pokryvu terénu k poklesu evapotranspirace a tím k nepatrnému 
zvýšení celkového odtoku. Tato změna však bude vzhledem k celkové velikosti dotčených ploch spíše pouze 
teoretická. 

Změna nastane v systému odvodňování. Důlní vody, které by se za přirozeného stavu odvodňovaly 
jako zastřené přírony do toku po jeho trati, se místo toho budou akumulovat v jímkách ve dně lomu. Po 
naplnění jímek budou přečerpány do sedimentační nádrže, odkud budou víceméně plynule odváděny přes 
přírodní nádrž do toku v místě nad malým rybníkem jižně od nádraží Votice. 

Voda, která by se odvodňovala do trati Srbického potoka v úseku o délce cca 400 až 500 m jej 
obohatí naráz na horním konci úseku v místě zaústění odtoku. V tomto případě se tedy jedná o ovlivnění 
nepříliš podstatné a z hlediska rozložení průtoků po trati toku dokonce příznivé. Za mimořádných srážek pak 
dojde nejprve k zachycení části povrchového odtoku v jímce ve dně lomu a dále k jeho retardaci v 
sedimentační a přírodní nádrži. Tím se sníží kulminační povodňové průtoky ve prospěch odtoků po 
srážkových episodách. Minimální průtoky za dlouhodobých suchých období budou ovlivněny pouze 
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nepatrně, protože po doznění retenčního účinku jímek a sedimentační a přírodní nádrže budou za sucha 
zastřené přírony nahrazeny plynulým odtokem důlních vod. 

Oproti přirozenému stavu tedy dojde k mírnému snížení extrémních průtoků a za běžných 
odtokových situací budou rozdíly nepatrné. Kvalifikovaným odhadem je pro běžné odtokové situace  
(tj. mimo období zvýšených průtoků pod 25 % pravděpodobnosti výskytu) stanovujeme na nejvýše ±0,5 l.s–1, 
ve většině případů však budou podstatně nižší. 

Toto nepatrné ovlivnění průtoků důlní činností však bude zcela zastřeno ovlivněním přirozeného 
režimu průtoků funkcí soustavy rybníků v trati Srbického potoka. Průtoky a jejich diference značně kolísají a 
nejvyšších hodnot dosahují v chladném a jarním a nejnižších v letním období roku. To je typické pro malé 
vodní toky v krystaliniku v této oblasti. V daném případě je to umocněno především vyšším výparem z volné 
vodní hladiny soustavy rybníků v letním období, příp. potenciální evapotranspirací v jejich zázemí. Tento 
vliv, včetně účinku nutných manipulací na rybniční síti, zcela překrývá možné vlivy těžby kamene na 
průtoky Srbického potoka 

Při hodnocení vlivu nového lomu na odtokový režim je třeba vycházet z toho, že stávajícím 
monitoringem je již zachycena situace, ovlivněná těžbou ve stávajícím lomu, která zde probíhá již od r. 
1922. Rozdíl mezi současným stavem a výhledem je nejlépe patrný z přehledu předpokládaných odtoků 
důlních vod v hydrogeologické studii. Z něj jednoznačně vyplývá, že současný stav, kdy režim odtoků 
ovlivňuje pouze stávající lom, bude zachován zhruba do r. 2010. V přechodném období do r. 2022 dojde jen 
k mírnému ovlivnění odtokových poměrů oproti současnému stavu, které však nepřekročí míru zjistitelnosti. 
Po r. 2022, kdy předpokládáme, že již bude probíhat těžba pouze v nově navrženém území, se bude míra 
ovlivnění přirozeného režimu odtoků oproti současnému stavu dokonce postupně snižovat. 

Vlivy na režim podzemních vod 

Rozšířením těžby stavebního kamene ve stávajícím lomu Votice směrem k západu se při 
maximálním roztěžení lomová stěna přiblíží: 

- k hlavní rozvodnici na vzdálenost cca 120 ÷ 200 m, což je o cca 200 m blíže oproti starému lomu; 

- k jižnímu okraji intravilánu Beztahova na vzdálenost cca 200 m, což je jen nepatrné zmenšení vzdálenosti 
oproti starému lomu. 

Probíhající monitoring prokázal, že těžba ve stávajícím lomu neovlivňuje úrovně hladin podzemních 
vod v obcích Beztahov, Nazdice a Střelítov, což jsou nejbližší aglomerace ke stávající i rozšířené těžbě. 

Jak vyplývá z hydrogeologické studie, nelze ani při rozšířené těžbě předpokládat ovlivnění hladin v 
obcích Nazdice a Střelítov. K obci Nazdice směřuje proud podzemní vody z oblasti mimo hydrogeologické 
povodí lomu, což prakticky platí i pro obec Střelítov, kde jsou hladiny podzemní vody v rozhodující míře 
určovány proudem podzemní vody z pravobřežní části povodí Srbického potoka. V obci Beztahov nelze 
malé ovlivnění vyloučit, ale nepředpokládá se. Je navrženo posílit v tomto směru stávající monitorovací 
systém o 2 nové hydrogeologické vrty, situované mezi severní okraj rozšířené těžby a jižní okraj intravilánu 
Beztahova, ve kterých bude zahájeno sledování v dostatečném předstihu před zastižením zvodněného 
prostředí těžbou v novém lomu. 

Rovněž nelze zcela vyloučit, že přiblížení těžby k hlavní rozvodnici podzemních vod, probíhající v 
podstatě po orografické rozvodnici hlavních povodí povrchových toků Vltavy (1-08-05) a Sázavy (1-09-03), 
na vzdálenost pouhých cca 200 m, nezpůsobí vlivem rozšíření deprese proti proudu podzemní vody její 
menší posun západním směrem. V tomto neobydleném předpolí rozšířené těžby však nemůže malé snížení 
hladiny ani malý posun rozvodnice vyvolat žádný problém. Přesto bude i tento možný vliv rozšíření těžby na 
režim podzemních vod monitorován. 
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Závěrem je tedy možné konstatovat, že ovlivnění režimu podzemních vod lze očekávat jen v 
nejbližším okolí do vzdálenosti cca 100 m od lomové stěny. Ovlivnění režimu podzemních vod v 
intravilánech nejbližších obcí se tedy nepředpokládá. Využívání podzemních vod domovními studnami v 
obcích Nazdice, Střelítov a Beztahov nebude těžbou v novém lomu ovlivněno. Tak je tomu i za současné 
situaci těžby ve stávajícím lomu, jak dokládají výsledky monitoringu hladin podzemních vod. 

Vlivy na jakost vod 

Těžbu kameniva lze z hlediska ochrany jakosti vod pokládat v porovnání s jinými aktivitami za 
činnost relativně málo rizikovou. Technologie těžby je prakticky bezodpadová a poměrně lehce 
kontrolovatelná. Kontaminace podzemních vod při těžbě v zóně s aktivním oběhem vody i kontaminace 
důlních vod s následnou kontaminací vod povrchových je možná prakticky jen úniky pohonných a mazacích 
hmot z dopravních a těžebních mechanizmů v důsledku technologické nekázně nebo havárií. Pro 
minimalizaci rizik je tedy nezbytné dodržovat příslušné provozní a havarijní řády. Přímé ohrožení jakosti 
podzemní vody v okolních lokálních vodních zdrojích reálně nehrozí. 

S ohledem na charakter horninového prostředí nepředpokládáme při těžbě ani po jejím ukončení 
geochemickou destabilizaci důlních vod. V kontextu s nařízením vlády č. 229/2007 Sb. ze dne 18. července 
2007, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod, je nutné sledovat jakost odváděných důlních vod. Příloha č. 1 k tomuto nařízení, část B, 
tab. 2, uvádí pro průmyslový obor Těžba a zpracování kameniva emisní standardy pro obsah nerozpuštěných 
látek (NL) ve výši 40 mg/l a pro obsah uhlovodíků C10 – C40 ve výši 3 mg/l. 

Z výsledků dosavadního monitoringu důlních, povrchových a podzemních vod v okolí současné 
těžebny ve starém lomu, který se zde realizuje od r. 2005, vyplývá, že emisní standardy pro NL zde nebyly v 
žádném odebraném vzorku překročeny a reálné obsahy NL byly vždy podstatně menší. Co se týče obsahu 
uhlovodíků C10 – C40, ty jsou od poloviny r. 2007 nově zavedeným ukazatelem náhradou za nepolární 
extrahovatelné látky, jejichž obsahy byly vždy velmi nízké, zpravidla pod mezí stanovitelnosti. Uhlovodíky 
C10 – C40 byly zjišťovány zatím pouze 1× v r. 2007 a 1× v r. 2008, v obou případech pod mezí 
stanovitelnosti. 

Obdobnou situaci lze při zachování současného osvědčeného způsobu odvádění důlních vod 
očekávat i v novém lomu a lze tedy soudit, že rozšíření těžby ovlivní pouze množství vypouštěných důlních 
vod, obsahů NL a C10 – C40 se však nedotkne, pokud nedojde v důsledku technologické nekázně či havárie k 
úniku pohonných hmot či mazacích látek. 

Nelze vyloučit mírné zvýšení obsahu anorganických dusíkatých látek v důlní vodě v důsledku 
používání trhavin při těžbě. Jejich stanovení však citované nařízení vlády pro odpadní vody z těžby 
nerostných surovin nepředepisuje. 

Návrh monitoringu vod 

Současný monitoring probíhá v širší zájmové oblasti v souvislosti se zahlubováním plata starého 
lomu Votice od poloviny r. 2005. V časovém režimu jsou 4× ročně (zpravidla po 3 měsících) měřeny hladiny 
podzemních vod ve vrtech a ve studních v Beztahově a Voticích, průtoky v povrchových tocích (Srbický 
potok pod horním rybníkem pod Střelítovem; potok od Beztahova, cca 100 m nad soutokem se Srbickým p.; 
Srbický potok pod silnicí Votice-Beztahov, cca 130 m pod ústím potoka od Beztahova) a odtok důlních vod 
ze starého lomu spolu s odběrem vzorku vody na stanovení NL (nerozpuštěných látek) a C10 – C40 
(uhlovodíků). 
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V prostorovém režimu byly dosud realizovány dva záměry hladin podzemních vod (k termínům 
27.8.2003 a 11.3.2008) v dalších 7 objektech v Beztahově, 4 objektech v Nazdicích a 1 objektu ve Střelítově. 

V souvislosti s plánovaným rozšířením těžby je navrženo stávající rozsah monitoringu pro časový 
režim zachovat a rozšířit o 2 nové vrty, které navrhujeme situovat mezi severní okraj lomové stěny a jižní 
okraj intravilánu Beztahova na pozemky v majetku těžaře. V souvislosti s vrtnými pracemi navrhujeme 
pokusit se o zprůchodnění starého hydrogeologického vrtu V-5a. Navíc je navrženo provádět měření průtoků 
na Srbickém potoce ve Střelítově pod soutokem a měření odtoku důlních vod z prostoru rozšířené těžby s 
tím, že vzorek vody na stanovení jakostních ukazatelů bude pro oba lomy společný; to bude možné za 
předpokladu, že důlní vody z nového lomu budou přečerpávány do sedimentačního příkopu ve starém lomu, 
odkud vede potrubí přes přírodní nádrž do Srbického potoka.  

Tyto nově navržené monitorovací objekty jsou spolu se sítí stávajících objektů vyznačeny ve studii 
Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody (příloha č. 3). 

5. Vlivy na p ůdu 

Navrhované rozšíření těžby do kamenolomu Votice bude zasahovat na zemědělské pozemky (ZPF) a 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Dotčená výměra orné půdy bude cca 5,2 ha a výměra lesní 
půdy cca 1,9 ha. Výměra ostatních ploch představuje cca 1,5 ha a parcel zjednosušené evidence cca 0,13 ha. 

Navrhované rozšíření těžby bude zahrnovat půdy I., III. IV. a V. třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu. Půdy I. třídy ochrany se v zájmovém území nacházejí v rozsahu 1,1034 ha. V tomto prostoru 
se dnes nachází louky, které nejsou zemědělsky obhospodařovány.  Rovněž ostatní plochy záboru nejsou 
využívány k zemědělské činnosti. 

Navrhované pokračování těžby v lomu Votice zasáhne do třech pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. Celková výměra dotčená záměrem činí celkem 1,8947 ha. Bude se jednat o dočasný zábor, neboť 
rekultivace prostoru bude provedena na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Po rekultivaci vznikne na platě 
spodní etáže lomu cca 3,1 ha lesa a v prostoru po valech cca 1,2 ha lesa. 

Znečišt ění půdy 

Ke znečištění půdy může dojít únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze 
minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré 
mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito 
látkami. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi p ůdy 

Navrhovanou těžbou dojde k významné lokální změně topografie, která je charakteristická pro těžbu 
kamene. V současné době se řešený prostor nachází ve svahu, v úrovni od 505 do 550 m n. m. Těžba 
předpokládá zahloubení ve čtyřech těžebních etáží na úroveň 474 m n. m. Plošný rozsah kamenolomu bude 
cca 7,4 ha. Bude se jednat o nevratnou změnu topografie, neboť plánovaná rekultivace předpokládá navezení 
skrývkových hmot do spodní etáže o celkové mocnosti cca 13 m.  

Stabilita stěn bude zajištěna v rámci rekultivace, neboť těžební stěny budou očištěny a upraveny a  
budou ponechány přirozené sukcesi s možným použitím hydroosevu. 
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6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

V rámci činnosti investora bude vytěženo kamenivo, které bude použito pro stavební účely. 
Navrhovaný kamenolom se nachází v chráněném ložiskovém území Beztahov, které bylo schváleno OBÚ 
Kladno (č. j. 2772/90/Ha/St ze dne 18. 2. 1991). 

Ke znečištění horninového prostředí by mohlo dojít  při případných haváriích těžební mechanizace či 
vozů zajišťujících obslužnou dopravu kamenolomu. Jednalo by se zejména o únik látek ropného původu. 
Znečištěnou horninu by bylo nutné sanovat a uložit na příslušnou skládku. 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na faunu 

Při inventarizačním průzkumu lokality lomu Votice, resp. Martinice  bylo zjištěno celkem 136 druhů 
živočichů, z toho 95 druhů bezobratlých a 41 druhů obratlovců.  

V řešeném území byl při průzkumu zjištěn výskyt sedmi zvláště chráněných druhů živočichů dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění: 

Čmelák zemní (Bombus terrestris), §3  

Mravenec travní (Formica pratensis), §3  

Rosnička zelená (Hyla arborea), §2  

Čolek obecný (Triturus vulgaris), §2  

Ještěrka obecná (Lacerta agilis), §2  

Krutihlav obecný (Jynx torquilla), §2  

Výr velký (Bubo bubo), §3 

 

Ve II. etáži (severní okraj) stávajícího lomu byl zjištěn výskyt rosničky zelené (Hyla arborea) a 
čolka obecného (Triturus vulgaris). Na lokalitě byly zastiženi při jarním průzkumu v drobných vodních 
rezervoárech na II. etáži stávajícího kamenolomu. Tyto prostory budou i nadále ponechány přirozené 
sukcesi, dané druhy by neměly být negativně dotčeny. Probíhající těžba je zde de facto pozitivním jevem pro 
daný druh, neboť vytváří ideální prostředí pro výskyt druhu. 

 Nad kamenolomem byl spatřen zvláště chráněný krutihlav obecný (Jynx torquilla)  adle potravního 
místa zde byl vypozorován výskyt výra velkého (Bubo bubo). Dle zoologického průzkumu zde však tyto 
druhy nehnízdí a zaletují do prostoru pouze za potravou. 

V plánovaném prostoru pro těžbu byl zjištěn výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) a bylo zde 
nalezeno 5 malých kup mravence (Formica pratensis). V případě ještěrky lze předpokládat, že okraje lomu 
jsou pro ni vhodná stanoviště a pokračování těžby by mohlo spíše přispět k jejímu rozšíření. Před započetím 
těžby doporučujeme provést vyhledávací průzkum, který ověří přítomnost hnízd mravenců. Pokud bude 
přítomnost mravenců potvrzena budou navržena příslušná opatření tak, aby nebyl biotop negativně dotčen. 
Při průzkumu byl zjištěn též výskyt čmeláka zemního (Bombus terrestris), avšak nebylo nalezeno jeho 
hnízdo, na lokalitu pravděpodobně pouze zalétá za potravou. 

Přestože se v zájmovém území vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů, nepředpokládá se, že by 
navrhované pokračování těžby mělo ohrozit jejich populace. K zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů 
je třeba povolení orgánu ochrany přírody. 
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Vlivy na flóru 

Navrhovaná těžba v kamenolomu Votice zasáhne do následujících lokalit, které byly podrobeny 
botanickému průzkumu: vrbové křoviny na okraji stávajícího lomu, louky s jižní expozicí, oplocenka, menší 
remízek na jižně exponovaném svahu, větší remízek na jižně exponovaném svahu. 

Na těchto lokalitách nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin ve smyslu Vyhlášky č. 
395/1992 Sb. Nebyla zde zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a červeném 
seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). Lze konstatovat, že dotčené lokality nejsou  
z botanického hlediska příliš významné, vyskytují se zde běžné, hojně zastoupené druhy rostlin, i běžné 
druhy dřevin.  

Za významný zásah lze považovat nutné kácení dřevin, které pokrývají přibližně jednu polovinu 
plochy navrhované pro těžbu. O povolení ke kácení dřevin je třeba zažádat příslušný orgán ochrany přírody. 
Kácení dřevin je nutno provádět tak, aby nedošlo k nevynucenému usmrcení živočišných druhů. Kácení je 
nutné provádět mimo hnízdní období ptactva. 

Vlivy na ekosystémy 

V zájmovém území se nachází převážně zemědělské pozemky, které však nejsou využívány 
k pěstování plodin a mají podobu druhově chudých luk. V menší míře jsou zde zastoupeny pozemky určené 
k plnění funkcí lesa a ostatní plochy. Ve skutečnosti vzrostlé porosty ve formě menších či větších remízů 
pokrývají přibližně jednu polovinu zájmového území. 

V souvislosti s navrhovaným záměrem lze tedy očekávat zásah do ekosystému louky (zemědělská 
půda) a do ekosystému lesa. Významným zásahem bude kácení dřevin v zájmovém území. Tento zásah bude 
částečně kompenzován plánovanou rekultivací, která předpokládá vytvoření lesních porostů v prostoru dolní 
etáže kamenolomu. 

Ze zoologického hlediska, lze za významné považovat drobné vodní rezervoáry na II. etáži 
stávajícího lomu, kde byl zjištěn výskyt rosničky zelené a čolka obecného. Tyto etáže budou ponechány 
přirozené sukcesi a nepředpokládá se negativní ovlivnění jejich ekosystémů. 

V rámci rekultivace starého lomu bude spodní etáž částečně zalesněna a na části vznikne vodní 
plocha. Lomové stěny budou ponechány přirozené sukcesi. V případě rekultivace navrhovaného lomu Votice 
budou na spodní etáži provedena výsadba lesa. V případě vhodných hydrologických podmínek zde rovněž 
vznikne vodní plocha. Lomové stěny budou ponechány přirozené sukcesi. 

Vlivy na systém NATURA 2000 

V souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění lze vyloučit významný vliv 
navrhovaného záměru samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními, protože v místě záměru a jeho bezprostředním okolí se 
nenachází řádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Stanovisko orgánu ochrany přírody 
k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je uvedeno 
v kapitole H oznámení, v příloze č. 5. 



Kamenolom Votice                                                              Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 99 

8. Vlivy na krajinu 

Vlivy na krajinný ráz 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti, je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, 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 ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem rekultivace dotčených 
prostor, podpora a ochrana stávajících přírodních prvků, např. v rámci ÚSES a tvorba nových stabilizujících 
prvků. 

Krajinným rázem a jeho ovlivněním se zabývá Studie vlivu záměru „Kamenolom votice“ na krajinný 
ráz, která tvoří přílohu č. 4 dokumentace. 

Přestože budou zásahy do některých přírodních charakteristik významné (zejména do lesa a 
mimolesních dřevin), lze je při realizaci kompenzačních opatření (náhradní výsadby, rekultivace) považovat 
za snesitelné. Tyto zásahy budou řešeny v rámci samostatných povolovacích řízení s příslušnými orgány 
ochrany (vynětí z PUPFL, povolení ke kácení mimolesních dřevin, povolení k zásahu do významného 
krajinného prvku a vyjímka k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů). 

Zásah do kulturních charakteristik bude spočívat zejména v odnětí zemědělské půdy. vzhledem 
k tomu, že zemědělské pozemky jsou v řešeném území využívány jako louky a podobných stanovišť je 
v okolní krajině dostatek, lze zásah z hlediska krajinného rázu akceptovat. Vynětí ze ZPF bude řešeno 
s přílušným orgánem ochrany ZPF. 

Záměr bude v lokálním měřítku narušovat estetickou hodnotu, harmonické měřítko a vztahy 
v krajině po dobu cca 35 let. Nepříliš zřetelná bude změna pohledových poměrů do prostoru stávající i 
navrhované těžby z obce Střelítov. Významnější změna pohledových poměrů nastane u okrajové zástavby 
obce Beztahov. Při realizaci ochranných valů (včetně ozelenění) na jižním a severním okraji těžebního 
prostoru by nepříznivé změny pohledových poměrů měly být minimalizovány.  

Z hlediska regionálního měřítka k ovlivnění krajinného rázu nedojde. Zda lze zásah do krajinného 
rázu akceptovat, bude řešit příslušný orgán ochrany přírody a krajiny. 

 

Těžba, která bude v území probíhat po dobu max. 35 let, bude představovat zásah do  přírodních 
hodnot, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Plánovanou rekultivací bude část 
území navrácena své původní funkci. Ve zbylé části území vzniknou nové krajinné prvky (skalní stěny, 
okraje lomu), které se pozvolnou sukcesí začlení do okolní krajiny.  

Změny pohledových poměrů do prostoru lomů budou minimalizovány následujícími opatřeními: 

Realizace ochranných valů 

K odclonění prostoru těžby navrhujeme realizaci následujících ochranných valů (viz Obr. č. 7 
dokumentace EIA): 

• na jižním okraji plánované těžby – délka cca 100 m, výška cca 4 m 

• na severním okraji plánované těžby – délka cca 150 m, výška cca 3 m 

Výsadby zeleně 

K odclonění prostoru těžby navrhujeme provést ozelenění ochranných valů výsadbou dřevin a křovin 
původního charakteru (např.: bříza, jeřáb, habr, trnka, apod.).  
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Realizace záměru je z hlediska ovlivnění krajinného rázu a při dodržení navrhovaných opatření 
akceptovatelná. Zásah do krajinného rázu bude nutné řešit s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

Vlivy na ÚSES 

V okolí zájmového území se nachází následující registrované významné krajinné prvky: VKP č. 50 – 
„Lipišov“ (vzdálenost cca 700 m), VKP č. 51 – „Smíšený porost“ (vzdálenost cca 150 m), VKP č. 53 – 
„Olšina v Beztahově“ (vzdálenost cca 400 m), VKP č. 63 (vzdálenost cca 500 m) a VKP č. 80 – „Střelítov – 
rybníčky“ (vzdálenost cca 150 m). Do těchto registrovaných významných krajinných prvků těžba 
v navrhovaném kamenolomu Votice nezasáhne a nepředpokládá se jejich negativní ovlivnění. 

Vlivy na zvlášt ě chrán ěná území, p řírodní parky, VKP 

V blízkosti kamenolomu Votice se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky.  

Ve vlastním zájmovém území a v jeho okolí se nachází též významné krajinné prvky definované ze 
zákona. Jedná se o lesní porosty ve vlastním území navrhované těžby (výměra cca 1,9 ha) a tok Srbického 
potoka. Rybníky, které se nachází v okolí řešeného území jsou registrovanými významnými krajinnými 
prvky. Záměrem nebudou dotčeny významné krajinné prvky znázorněné v obrazové příloze č. 2 v kapitole F 
tohoto oznámení. 

Těžba bude zasahovat do lesních porostů. V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny tím dochází k zásahu do významného krajinného prvku definovaného ze zákona. O povolení 
k zásahu do VKP je třeba zažádat příslušný orgán ochrany přírody. 

Ovlivnění Srbického potoka lze uvažovat pouze v souvislosti se změnami odtokových poměrů. Tyto 
změny byly hodnoceny v hydrogeologické studii, z jejíž závěrů vyplynulo, že celkové množství odváděných 
vod se oproti stávajícímu stavu nebude významně lišit. K nepatrnému, bilančně však zřejmě 
nepodchytitelnému rozdílu může dojít v důsledku toho, že v oblasti těžby dojde díky změně pokryvu terénu k 
poklesu evapotranspirace a tím k nepatrnému zvýšení celkového odtoku. Tato změna však bude vzhledem k 
celkové velikosti dotčených ploch spíše pouze teoretická. Ovlivnění Srbického potoka lze označit za 
nevýznamné. 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Areál technologického zázemí stávajícího lomu (DP Martinice) zasahuje do ochranného pásma 
železnice, které je vymezeno pásmem 30 m od hranice obvodu dráhy. Vzhledem k tomu, že je plánována 
optimalizace železniční trati, bude technologické zázemí posunuto o cca 50 m směrem do lomu. Lom Votice 
nebude do ochranného pásma železnice zasahovat. 

V okruhu lomu Martinice je vymezeno ochranné pásmo těžby kameniva do vzdálenosti 450 m. 
Navrhovaná těžba bude do tohoto ochranného pásmo zasahovat a bude třeba řešit úpravu ochranného pásma 
těžby kameniva pro navrhovaný lom Votice. 

Nejbližší historická památka v okolí navrhované těžby se nachází v Beztahově. Jedná se o gotickou 
tvrz z poloviny 15. století. Negativní vliv na tuto památku ani na ostatní kulturní památky se nepředpokládá.  

Pokud bude při otvírce nového kamenolomu učiněn archeologický nález, je nutné jej oznámit 
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. 
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II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prost ředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnost i přeshrani čních 
vliv ů 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na podkladě metodiky vyhodnocování 
vlivů na životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 
(projekt PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1-4/2001, metodika k vyhodnocování 
vlivů dobývání nerostů na životní prostředí pak v číslech 1 a 2. 

Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem 
změny v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém 
čase. Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by 
měla zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového 
působení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada 
nejasností a rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které 
mohou být zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. 
Nezanedbatelným kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). 
Uvedené kriterium však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, a to zejména z hlediska primárního 
posouzení skutečnosti, zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska 
respektování zájmů ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také 
zhodnocení reálné ochrany proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr 
předložený oznamovatelem včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve při zpracování vlastní 
dokumentace vede ke zjištění významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě 
doporučení dokumentace směřovat k eliminaci zjištěných vlivů. Proto je mezi kriterii zvoleno i kriterium 
realizovatelné možnosti ochrany. 

Pozn.: Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo +1, nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat. 

 

Tab. č.  49: Přehled vlivů kamenolomu Votice na životní prostředí; + vliv nastane, - vliv nenastane 

Fáze záměru 
Vliv 

Příprava území Těžba Rekultivace 

Změna čistoty ovzduší + + + 

Změna mikroklimatu + + + 

Změna kvality povrchových vod - - - 

Změna kvality podzemních vod - - - 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě + + + 

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny 
podzemní vody 

+ + + 

Zábor ZPF + + - 

Zábor PUPFL + + - 

Změny čistoty půd - - - 

Projevy eroze - - - 

Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním - - - 

Likvidace, poškození populací vzácných  a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - - - 

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les + - - 

Likvidace, poškození lesních porostů + - - 
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Fáze záměru 
Vliv 

Příprava území Těžba Rekultivace 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků + + + 

Vlivy na další významná společenstva - - - 

Změny reliéfu krajiny + + + 

Vlivy na krajinný ráz + + + 

Likvidace, narušení budov a kulturních památek - - - 

Vlivy na geologické a paleontologické památky + + - 

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti - - - 

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny + + + 

Vlivy na rekreační využití území - - - 

Biologické vlivy + + + 

Fyzikální vlivy - hluk + + + 

Vlivy spojené s havarijními stavy + + + 

Vlivy na zdraví + + + 

 

Tab. č.  50: Kriteria pro vyhodnocení významnosti vlivu na životní prostředí 

významný nepříznivý vliv -2 

nepříznivý vliv -1 

nevýznamný až nulový vliv 0 
Velikost 

příznivý vliv +1 

trvalý -3 

dlouhodobý -2 Časový rozsah 

krátkodobý -1 

nevratný -3 

kompenzovatelný -2 Reverzibilita 

vratný -1 

ano -1 
Citlivost 

ne 0 

ano -1 
Mezinárodní vlivy 

ne 0 

ano -1 
Veřejnost 

ne 0 

ano -1 
Nejistoty 

ne 0 

úplná 1 

částečná 0,1 – 0,9 Možnost ochrany 

nemožná 0 

významný nepříznivý vliv -8 až -11 

nepříznivý vliv -4 až -7 

nevýznamný až nulový vliv 0 až -3 

Hodnocení 
významnosti 

příznivý vliv +1 
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Změny v čistotě ovzduší 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 

realizace záměru nepředstavuje překročení imisních limitů pro vybrané polutanty ve 
vztahu k průměrným ročním koncentracím a krátkodobým maximálním koncentracím 

 

Změna mikroklimatu 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 

změna fyzikálních charakteristik mikroklimatu vyvolaná záměrem nebude mít 
výraznější dopad na obyvatelstvo resp. ekosystémy 

 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 
 záměr významně nenaruší bilanci povrchových vod ve specifikovaném území  

 

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů  a změny hladiny 
podzemní vody  

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 

nelze vyloučit ovlivnění režimu podzemních vod do vzdálenosti cca 100 m od 
kamenolomu 

Časový rozsah: trvalý {-3} 
Reverzibilita: kompenzovatelný {-2} 

při realizaci navržených opatření 

Citlivost území: ne {0} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 

 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 ano {-1} 
Nejistoty: ano {-1}  

Možnost ochrany: monitoring hladin a jakosti podzemních vod {0,7} 
 

Zábor ZPF  

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 
 záměr představuje zábor ZPF o rozloze 5,2 ha 

Časový rozsah: trvalý {-3} 
 půda bude trvale vyňata ze ZPF 

Reverzibilita: nevratný {-3} 
 po ukončení těžby proběhne rekultivace na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
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Citlivost území: ne {0} 
 převažují půdy III., IV. a V. třídy ochrany 

Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 

 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 ano {-1} 
 zábor ZPF – dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Nejistoty: ne {0}  

Možnost ochrany: žádná {0} 
  

Zábor PUPFL 

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 
 záměr představuje zábor PUPFL o rozloze 1,9 ha 

Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 půda bude dočasně odňata z PUPFL na dobu cca 31 let 

Reverzibilita: vratný {-1} 
 po ukončení těžby proběhne rekultivace na pozemky určené k plnění funkcí lesa o 

celkové výměře cca 4,3 ha 
Citlivost území: ne {0} 
 v okolí se nachází další lesní porosty 

Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 

 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 ano {-1} 
 zábor PUPFL – dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů 

Nejistoty: ne {0}  

Možnost ochrany: žádná {0} 

 

Likvidace, poškození lesních porostů 

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 
 záměr představuje zábor PUPFL o rozloze 1,9 ha 

Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 půda bude dočasně odňata z PUPFL na dobu cca 31 let 

Reverzibilita: vratný {-1} 
 po ukončení těžby proběhne rekultivace na pozemky určené k plnění funkcí lesa o 

celkové výměře cca 4,3 ha 
Citlivost území: ne {0} 
 v okolí se nachází další lesní porosty 

Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 

 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 ano {-1} 
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 zábor PUPFL – dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů 

Nejistoty: ne {0}  

Možnost ochrany: žádná {0} 
 

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les 

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 
 záměr si vyžádá kácení mimolesních dřevin 

Časový rozsah: trvalý {-3} 
Reverzibilita: kompenzovatelný {-2} 
 náhradní výsadby na okrajích kamenolomu 
Citlivost území: ne {0} 
 v okolí se nachází dostatek mimolesních dřevin 

Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 

 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 ano {-1} 
 povolení ke kácení dřevin – dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Nejistoty: ne {0}  

Možnost ochrany: žádná {0,5} 

náhradní výsadby 

 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků 

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 
 záměr zasáhne do významného krajinného prvku - lesa 

Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 půda bude dočasně odňata z PUPFL na dobu cca 31 let 

Reverzibilita: vratný {-1} 
 po ukončení těžby proběhne rekultivace na pozemky určené k plnění funkcí lesa o 

celkové výměře cca 4,3 ha 
Citlivost území: ne {0} 
 v okolí se nachází další lesní porosty 

Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 

 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 ano {-1} 
 povolení k zásahu do VKP – dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Nejistoty: ne {0}  

Možnost ochrany: žádná {0} 
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Změny reliéfu krajiny 

Velikost: nepříznivý vliv {-1} 
záměr znamená realizaci terénních úprav, které vytvářejí nové pohledově dominantní 
krajinné prostory v měřítku dotčeného krajinného reliéfu 

Časový rozsah: trvalý {-3} 
Reverzibilita: nevratný {-3} 
Citlivost území: ne {0} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 

 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 ano {-1} 
 zásah do krajinného rázu 

Nejistoty: ne {0}  

Možnost ochrany: částečná {0,5} 
 rekultivace 

Vlivy na krajinný ráz 

Velikost: nepříznivý vliv {-1} 
záměr znamená pohledové narušení stávajících pohledově určujících strukturních 
prvků krajiny 

Časový rozsah: trvalý {-3} 
Reverzibilita: nevratný {-3} 
Citlivost území: ano {-1} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 

 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 ano {-1} 
 zásah do krajinného rázu 

Nejistoty: ne {0}  

Možnost ochrany: částečná {0,5} 
 valy, rekultivace 
 

Vlivy na geologické a paleontologické památky 

Velikost: příznivý vliv {+1} 
záměr může potenciálně přispět k objevům geologických nebo paleontologických 
památek 

 

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny  

Velikost: nepříznivý vliv {-1} 
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záměr znamená pohledové narušení stávajících pohledově určujících strukturních 
prvků krajiny 

Časový rozsah: trvalý {-3} 
Reverzibilita: nevratný {-3} 
Citlivost území: ano {-1} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 

 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 ano {-1} 
 zásah do ZPF, PUPFL, krajinného rázu 

Nejistoty: ne {0}  

Možnost ochrany: částečná {0} 
  

Biologické vlivy 

Velikost:   nevýznamný až nulový vliv {0} 
záměr neohrozí populace zvláště chráněných druhů zjištěných při průzkumu 

 

Fyzikální vlivy: hluk 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

příspěvek záměru k celkové akustické situaci je pod limitními hodnotami 

 

Vlivy spojené s havarijními stavy 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
ovlivnění plochy v případě vzniku havárie nezahrnuje citlivé území, může však svými 
dopady ovlivnit zasažené území v některých složkách životního prostředí  

  

Vlivy na zdraví 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
 vlivem těžby nebudou prokazatelně překračovány hygienické limity, příspěvek 

záměru k akustické situaci a znečištění ovzduší je z hlediska vlivů na zdraví 
zanedbatelný 

 



 

Tab. č.  51: Vyhodnocení významnosti vlivů těžby v kamenolomu Votice 

Kritérium významnosti vlivu 
Vliv 

Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Mezinárodní Veřejnost Nejistoty 
Koeficient významnosti Ochrana Koef. význ. výsledný 

Změna čistoty ovzduší 0       0  0 

Změna mikroklimatu 0       0  0 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 0       0  0 

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve 
vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní 
vody 

-1 -3 -2 0 0 -1 -1 -7 0,5 3,5 

Zábor ZPF -1 -3 -3 0 0 -1 0 -7 0 7 

Zábor PUPFL -1 -2 -1 0 0 -1 0 -4 0 4 

Likvidace, poškození lesních porostů -1 -2 -1 0 0 -1 0 -4 0 4 

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin 
rostoucích mimo les 

-1 -3 -2 0 0 -1 0 -6 0,5 3 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných 
krajinných prvků 

-1 -2 -1 0 0 -1 0 -4 0 4 

Změny reliéfu krajiny -1 -3 -3 0 0 -1 0 -7 0,5 3,5 

Vlivy na krajinný ráz -1 -3 -3 -1 0 -1 0 -8 0,5 4 

Vlivy na geologické a paleontologické památky +1       1  1 

Vlivy spojené se změnou funkčního využití 
krajiny 

-1 -3 -3 -1 0 -1 0 -8 0 8 

Vlivy na rekreační využití území 0       0  0 

Biologické vlivy 0       0  0 

Fyzikální vlivy (hluk) 0       0  0 

Vlivy spojené s havarijními stavy  0       0  0 

Vlivy na zdraví 0       0  0 

Komentář: Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kriteria mezi sebou vynásobena. Další kriteria 
jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 – 1 a vyjadřuje účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1). 

Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty 

pro velikost vlivu < 0 platí: 

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 – možnost ochrany) 

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 



 

Shrnutí vlivů 

A. Vlivy na obyvatelstvo 

• nepříznivé vlivy na zdraví obyvatel se neočekávají (viz Hodnocení zdravotních rizik 
v příloze č. 5 dokumentace) 

B. Vlivy na ekosystémy 

Vlivy na ovzduší a klima 

• realizace záměru nepředstavuje překročení imisních limitů pro vybrané polutanty ve 
vztahu k průměrným ročním koncentracím 

• změna mikroklimatu se v souvislosti s řešeným záměrem nepředpokládá  

Vlivy na vodu 

• nedojde ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod 

• nelze vyloučit ovlivnění režimu podzemních vod do vzdálenosti cca 100 m o 
kamenolomu 

• nepříznivé vlivy na vodu mohou nastat při havarijních stavech 

Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 

• dojde k trvalému záboru 5,2 ha zemědělské půdy 

• záměr bude představovat dočasné odnětí 1,9 ha půdy z pozemků určených k plnění 
funcí lesa 

• podstatou záměru je těžba stavebního kamene ve čtyřech těžebních etážích o celkové 
rozloze cca 7,4 ha  

• záměrem dojde k trvalému zásahu do krajinného rázu v lokálním měřítku 

Vlivy na flóru,  faunu a ekosystémy 

• záměr ovlivní faunu, flóru a ekosystémy v řešeném území, neboť dojde ke kácení 
lesních i mimolesních dřevin a k záboru zemědělské půdy 

• biotopy zvláště chráněných druhů živočichů budou zachovány 

• záměr vytváří rozsahem nevelké prostorové podmínky pro šíření alergenních plevelů 
nebo ruderálních rostlin v prostoru těžby 

 

C. Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce 

• vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti nenastanou 

 

D. Vlivy na strukturu a funk ční využití krajiny 

• dojde k lokálním změnám reliéfu krajiny 

• záměr znemožní zemědělské využívání území 

• v průběhu těžby bude znemožněno využívání území k plnění funkcí lesa  

 

E. Ostatní vlivy 

• Případné nepříznivé vlivy na akustickou situaci v obci Beztahov lze odstranit 
navrhovanými protihlukovými opatřeními 
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Kompenzace 

Lze konstatovat, že existují možné nepříznivé vlivy záměru na životní prostředí – vliv na funkční 
využití území, změny reliéfu krajiny, zábor ZPF, zábor PUPFL, kácení mimolesních dřevin, zásah do VKP a 
krajinného rázu a možné ovlivnění režimu podzemních vod. 

Převážnou část vlivů na životní prostředí lze minimalizovat v rámci plánované rekultivace a 
navrženými opatřeními (viz kapitola D.IV. dokumentace). Plánovaná rekultivace předpokládá navrácení 
půdy lesnímu využití. Kácení mimolesních dřevin a zásah do krajinného rázu bude kompenzován náhradními 
výsadbami (ozelenění valů).  

 

Závěr 

Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů těžby v kamenolomu Votice lze konstatovat, že 
záměr bude mít významný vliv na změnu reliéfu. Nepříznivý vliv bude spojen s trvalým záborem orné 
půdy, čímž bude znemožněno zemědělské využití zájmového území. Významný bude též zásah do 
lesních porostů (VKP ze zákona) a mimolesních dřevin. Záměr ovlivní krajinný ráz v lokálním 
měřítku. Pro minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí je v kapitole D.IV dokumentace navržena 
řada opatření. Při jejich respektování lze těžbu v kamenolomu Votice akceptovat.  
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III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích a 
nestandardních stavech 

Možnost vzniku havárií  a dopad na okolí 

Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu štěrkopískovny, je kontaminace povrchových a 
podzemních vod, půd a podloží ropnými látkami při provozu technických zařízení určených k dobývání 
suroviny a při možné havárii nákladních vozidel zajišťujících odbyt suroviny. 

Při nevhodném způsobu těžby by mohlo dojít k lokálnímu sesutí svahů těžební jámy. Zásahem do 
hydrogeologických poměrů podloží ložiska by mohlo dojít k narušení hladiny podzemní vody. 

 

Dopady na okolí 

Případná havárie ropných a provozních látek by mohla ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních 
vod v širokém okolí.Narušení hladiny podzemní vody by mohlo ovlivnit by mohlo ovlivnit změny hladiny 
podzemních vod v okolních studních. 

 

Preventivní opatření 

Z hlediska prevence ropné havárie je třeba dodržovat technologickou kázeň a provádět důslednou 
průběžnou kontrolu zařízení. 

V prvé řadě je třeba: 

• zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění povrchových i 
podzemních vod dopravním a těžebním provozem (např. úkapové vany pod odstavenou 
technikou), 

• tankování a údržbu nákladních automobilů a nakladačů provádět na vyhrazeném místě, 
zabezpečeném proti úniku pohonných hmot do podzemí, 

• pro případ úniku ropných derivátů mít vypracovaný havarijní plán schválený vodoprávním 
orgánem, 

• provádět navržený monitoring kvality podzemních a povrchových vod. 

 

Vzhledem k možnému narušení hladiny podzemní vody v zájmovém území je třeba: 

• v případě narušení hladiny podzemní vody při těžbě zajistit odborný dohled, 

• provádět navržený monitoring hladin podzemních vod. 

 

Následná opatření 

Pokud dojde ke kontaminaci podloží (úkapy, únikem nafty z prasklé hadice, apod.), je třeba tento 
znečištěný materiál okamžitě odstranit a zneškodnit vhodným způsobem. 

V případě většího úniku ropných látek je nutné dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním 
plánu, zejména: 

• zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek, 

• sanovat postižené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex, Kurol), 
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• co nejrychleji uložit zachycené ropné produkty do vhodných nádob. 

 

V případě narušení hladiny podzemní vody při těžbě je nutné: 

• pozastavit těžební práce v inkriminovaném místě, 

• zajistit odborné posouzení problému, 

• zabránit dalšímu zásahu do podzemní vody. 
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IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě 
kompenzaci nep říznivých vliv ů na životní prost ředí 

Fáze projektových p říprav 

1. Nadále provádět stávající monitoring hladin podzemních vod, průtoků v povrchových tocích a odtoku 
důlních vod ze stávajícího lomu včetně odběru vzorků pro stanovení NL a C10 – 40. Posílit stávající 
monitorovací systém o 2 nové hydrogeologické vrty, situované mezi severní okraj rozšířené těžby a 
jižní okraj intravilánu Beztahova. Sledování v těchto vrtech zahájit v dostatečném předstihu před 
zastižením zvodněného prostředí navrženou těžbou. 

2. Posílit stávající monitorovací systém o sledování průtoků v profilu na Srbickém potoce ve Střelítově 
pod soutokem. 

3. Posílit stávající monitorovací systém o měření odtoku důlních vod z prostoru rozšířené těžby. 

4. Pro minimalizaci rizika úniku pohoných a mazacích hmot je třeba dodržovat příslušné provozní a 
havarijní řády. 

5. Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je nutno vypracovat provozní řád středního 
zdroje znečišťování ovzduší. 

6. Respektovat požadavky na provozování středního zdroje znečišťování ovzduší vyplývajících 
z nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění. 

7. Vynětí ze ZPF a PUPFL řešit s příslušnými orgány. 

8. Zajistit přístup na zemědělské pozemky. 

9. Ke kácení dřevin je třeba zažádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody. 

10. Před zahájením těžby provést vyhledávací průzkum hnízd mravenců. Pokud bude přítomnost 
mravenců potvrzena budou navržena příslušná opatření tak, aby nebyl biotop negativně dotčen. 

11. Zažádat příslušný orgán ochrany přírody o vyjímku ze zásahu do biotopu zvláště chráněných 
živočichů ve smyslu § 56 vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

12. Pro zásah do významného krajinného prvku (les) je třeba zažádat příslušný orgán ochrany přírody o 
povolení. 

Fáze přípravy území 

13. Skrývkové materiály použít pro rekultivaci stávajícího lomu (resp. později rozšířeného lomu), 
případně pro realizaci ochranných valů v okolí těžebního prostoru.  

14. Jednotlivé skrývkové vrstvy ukládat odděleně na mezideponie. 

15. Ze skrývkových materiálů vybudovat ochranný val podél SZ a JV části nového těžebního prostoru. 
Val na severozápadě by měl být vysoký minimálně 3 m, na jihovýchodě alespoň 4 m, šířka v koruně 
2 m a délka v případě SZ valu cca 150 m a v případě JV valu cca 100 m. 

16. Navržený ochranný val osázet dřevinami tak, aby byl dostatečně odcloněn prostor těžby od obcí 
Beztahov a Střelítov. 

17. V průběhu kácení zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování živočichů či ničení jejich 
biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. 
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18. Kácení dřevin provádět pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. období 1. listopad – 31. 
březen), v každém případě však mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva – tzn. mimo období 1. květen – 
15. červenec. 

Fáze těžby a rekultivace 

19. Pro biologickou lesnickou rekultivaci použít pouze druhy blízké původním rostlinným 
společenstvům. 

20. Plochy dotčené těžbou rekultivovat dle schváleného plánu rekultivace. 

21. V případě příznivých hydrologických poměrů vytvářet v rámci rekultivace drobné vodní rezervoáry. 

22. V souvislosti s lesnickou rekultivací je třeba zajistit péči o nově založený porost. 

23. V případě, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů a 50 t ostatního odpadu za 
kalendářní rok, je investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, povinen 
zasílat každoročně hlášení o druzích odpadů, jejich množství a způsobech nakládání s nimi 
příslušnému okresnímu úřadu dle § 39 odst. 2 zákona. 

24. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 
39, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

25. Nadále provádět zkrápění prašných komunikací v lomu a v jeho okolí. 

26. Nadále provádět zkrápění technologické linky pro minimalizaci prašnosti. 

27. V rámci minimalizace hluku použít kvalitní těžební techniku a automobily, které budou splňovat 
platné předpisy.  

28. Pokud by došlo k mimořádným výskytům pracujících strojů v prostoru mimo lomovou hranu, 
doporučuje se zkrátit jejich pracovní dobu na polovinu, tedy jednu směnu trvající 8 h. 
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a v ýchozích 
předpoklad ů při hodnocení vliv ů 

 

Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními normami. 

 

Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány: 

• literární rešerší (viz. seznam použité literatury), 

• jednáním s dotčenými orgány a organizacemi, 

• terénním průzkumem. 

 

Výpočet akustické studie byl proveden programem Cadna/A verze 3.7. Cadna/A je nejrozšířenějším 
výpočtovým programem v EU, v softwaru jsou implementovány všechny nejpoužívanější výpočtové 
metodiky a uživatel má možnost si vybrat pro své výpočty tu metodiku, která mu nejvíce vyhovuje. 
Metodika výpočtu akustické situace byla provedena podle postupu „Metodického pokynu pro výpočet hladin 
akustického tlaku A z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ ve znění jejích novel. 

 

Výpočet je proveden metodikou SYMOS upravenou podle nových postupů zohledňujících 
požadavky nové legislativy týkající se ochrany ovzduší. Pro výpočet emisí z motorových vozidel byl použitý 
emisní program MEFA 06. 

 

Hodnocení vlivu dopadu těžby bylo provedeno na základě: 

• podkladů zapůjčených investorem, 

• terénního průzkumu, 

• územně plánovacích dokumentů a podkladů, 

• jednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

• odborně zpracovaných studií (Akustická, Rozptylová, Hodnocení vlivů na povrchové a 
podzemní vody Hodnocení vlivu na krajinný ráz, Hodnocení zdravotních rizik), 

• závěrů zjišťovacího řízení. 
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VI. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 
vyskytly p ři zpracování dokumentace  

Akustická studie 

Výpočetní model je založen na metodice výpočtu hluku ze silniční dopravy, která byla novelizována 
v roce 2004 a pro stacionární zdroje vychází z normy ISO 9613. Mezi nejistoty výpočtu patří vstupní údaje, 
neurčitosti výpočtu (zaokrouhlení mezivýpočtů), stupeň projektové dokumentace, apod.  

Další nejistota výpočtu je způsobena kalibrací výpočtového modelu. Vypočtené hodnoty hladiny 
akustického tlaku A jsou uváděny s nejistotou výsledků výpočtu ± 2dB. 

Výpočty byly provedeny pouze pro denní dobu. V noci se s provozem kamenolomu nepočítá. 

Rozptylová studie 

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení 
zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle novelizované verze metodiky „SYMOS 97“, která byla 
vydána MŽP ČR v r. 2003.  

Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové 
vlečky. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti 
větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu 
rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd 
schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. 

Hodnocení zdravotních rizik 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými 
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod. Při hodnocení rizika hluku a rizik 
spojených se znečištěním ovzduší se většinou setkáváme s následujícími okruhy nejistot: 

 

Hodnocení zdravotních rizik - hluk 

1. Jedna ze základních nejistot vyplývá z údajů o intenzitě hlukové expozice – modelování je pro 
odhad hlukové expozice většinou vhodnější než měření, podmínkou ale je, aby se vycházelo ze správných 
podkladů, např. pokud jde o intenzitu dopravy na komunikaci. Bývá vhodné ověření měřením ve vybraných 
referenčních bodech.  

2. Nejistota může být i z přijetí konzervativního přístupu s vědomím nadhodnocení průměrné 
expozice a odhad rizika provedený cíleně pro nejvíce exponované objekty s vědomím, že v ostatní části 
území bude situace příznivější. 

3. Další nejistota vychází z přesné neznalosti počtu exponovaných osob a z míry rizika zdravotního 
postižení a z neznalosti citlivých populačních skupin.  

4. Není zohledněna  ani orientace oken jednotlivých objektů vůči zdrojům hluku, dispoziční řešení 
bytů, věková skladba obyvatel ani doba jejich pobytu v daném místě. 

5. Popisované vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné 
za všech podmínek. 
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6. Další nejistota je způsobená vlivem konkrétních místních podmínek a rozdílným stupněm 
vnímavosti a citlivosti exponované populace. 

 

Hodnocení zdravotních rizik – znečištění ovzduší 

1. Největší nejistota vyplývá z nedostatečné znalosti současného imisního pozadí v hodnocené 
lokalitě. Použití odhadu pozadí imisní zátěže nemusí odpovídat skutečnosti, zvláště při hodnocení benzenu, 
kde hodnoty z imisních stanic umístěných ve městech jsou několika násobně vyšší oproti koncentraci ve 
volné krajině. Nejistota vyplývá i z toho, že validita modelových hodnot byla ověřena pouze rozptylovou 
studií.  

2. Další nejistota je v nedostatečných nebo nedostupných údajích vyplývající z úrovně současného 
vědeckého poznání vztahu mezi znečištěním ovzduší a poškozením zdraví.  

3. Nejistotou při odhadu expozice je omezená spolehlivost vypočtených imisních koncentrací 
použitými rozptylovými modely, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, 
které modely nezohledňují.  

4. Množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se vyznačuje značnou variabilitou dle věku, 
pohlaví i fyzické aktivity. V tomto hodnocení byly použity zobecňující hodnoty. 

5. Předpokládá se, že k expozici z ovzduší dochází prakticky nepřetržitě, není uvažováno, že v 
průběhu dne dochází k rozdílným koncentracím škodlivin, rozdílné koncentrace jsou ve venkovním a 
vnitřním prostředí apod. 

6. Jedna z vážných nejistot hodnocení expozice je pouze orientační znalost údajů o exponované 
populaci  (přesné počty lidí, přesné složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod.)  

7. Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo 
doporučených hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií. Při zobecňování výsledků 
epidemiologických studií by mělo být zohledněno, že publikované práce nemusejí nutně popisovat celý 
rozměr studovaného problému.  

8. Velká míra nejistoty vyplývá i z použití výpočtů z rozptylové studie pro referenční body podél 
posuzovaného záměru. V okolí obytné zástavby se budou koncentrace znečišťujících látek lišit resp. budou 
nižší. 

9. Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob, 
který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje, byly použity nejvyšší vypočtené koncentrace škodlivin pro 
celou populaci v okolí posuzovaného záměru.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

Z hlediska umístění navrhovaného kamenolomu je záměr řešen v jedné variantě. Variantně je 
hodnocen roční objem těžené suroviny. Roční objem těžené suroviny v pískovně Votice se odvíjí od 
poptávky po zboží. V roce 2007 byla expedice suroviny 206 000 t. Z hlediska možných vlivů těžby na 
životní prostředí a obyvatele je záměr řešen ve dvou variantách ročního objemu těžené suroviny. Varianta A 
předpokládá průměrný roční objem těžby 200 000 t, varianta B předpokládá maximální roční objem těžby 
300 000 t.   

Varianty ročního objemu těžby byly posouzeny v akustické a rozptylové studii z hlediska možnosti 
ovlivnění akustické situace a znečištění ovzduší. 

Porovnání variant z hlediska vlivu na akustickou si tuaci 

Silniční doprava 

Při těžbě 200 000 tun je ve všech výpočtových bodech splněn hygienický limit pro starou hlukovou 
zátěž (70 dB ve dne), s výjimkou výpočtového bodu u obytného domu Husova čp. 241 ve městě Votice, kde 
se hodnota akustického tlaku nachází v pásmu nejistoty. V tomto případě však bude hodnota ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A ve výhledovém roce 2015 v pásmu nejistoty výpočtu i za varianty 0, kdy by 
kamenolom v provozu nebyl, tedy by nebyla přítomna žádná nákladní lomová doprava. Stejně tak je tomu i 
při variantě těžby 300 000 tun. 

V obci Beztahov při variantě A půjde o nárůst ekvivalentní hladiny akustické tlaku A o max. 0,2 dB 
oproti současnému stavu. Jelikož v současné době kamenolom těží cca 200 tis.t suroviny ročně (tento objem 
je tedy shodný pro obě varianty PAS i A), je tento nárůst způsoben samotným přírůstkem ostatní dopravy 
v této lokalitě ve výhledovém roce 2015. Pro rozložení přepravy suroviny z lomu pro výpočet všech variant 
bylo počítáno s poměrem 50 % přepravy suroviny po silnici a 50 % železniční dopravou. Tedy současný stav 
PAS odpovídá variantě A, liší se pouze o přírůstek ostatní dopravy na komunikaci II/12148, který nebude 
nijak velký. Hodnoty intenzit dopravy v  letech 2008 a 2015 byly dopočteny na základě provedeného měření 
na komunikacích II/121 a II/12148 v roce 2008 (viz Protokol o zkoušce č. 0809062VP v příloze č. 1 – 
Akustická studie). 

Hluk ze silniční dopravy včetně dopravy vyvolané přepravou kameniva v obou výhledových 
variantách těžby (A i B), je na posuzovaných komunikacích pod hranicí hygienického limitu pro starou 
hlukovou zátěž. Předpokládá se, že objem těžby zůstane ve výhledu na úrovni okolo 200 tis. t za rok, objem 
těžby dosahující 300 000 t za rok bude realizován pouze ve výjimečných případech.V případě železniční 
dopravy je příspěvek záměru k celkové akustické situaci zanedbatelný. 

 

Železniční doprava 

Železniční přeprava suroviny z kamenolomu v současné době pokrývá 70 % veškeré přepravy 
suroviny. U současného objemu těžby (200 tis.t/rok) a kapacitě 53 t na jeden vagón se tak jedná přibližně o 
12 vagónů denně. Pro výhledovou variantu A po modernizaci tratě zůstane počet vagónů shodný jako u 
současné varianty PAS. Pro variantu B půjde přibližně o 18 vagónů denně, při zachování současného poměru 
přepravy suroviny a kapacitě vagónů. 

Tyto objemy přepravy (samotné příspěvky dopravy z lomu jednotlivých variant) se však v celkové 
intenzitě železniční dopravy ve výhledu na železničním koridoru za 24 hodin výrazněji neprojeví. 
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Obě varianty přepravy železniční dopravou lze akceptovat. 

 

Nákladní a železniční doprava 

Oproti variantě 0 (stav bez provozu kamenolomu) dochází při ročním objemu těžby 200 tis. t 
k nárůstu do 2,3 dB a při ročním objemu těžby 300 tis. t k nárůstu do 3,1 dB. K nárůstu oproti variantě 0 
dochází z toho důvodu, že se pro simulaci počítá s podílem 50 % odvozu po silnici, přestože reálná expedice 
silniční dopravou dnes činí cca 30 %. Oznamovatel pro budoucnost neočekává žádné výrazné změny 
v poměru odvozu po silnici nebo po železnici.  

 

Doprava v lomu 

Doprava suroviny v rámci lomu bude realizována damperem a nákladním automobilem. Z hlediska 
ovlivnění akustické situace se rozdíl ve variantách ročního objemu těžby výrazně neprojeví. 

Porovnání variant z hlediska vlivu na ovzduší 

NO2 

Varianta A 

Nejvyšší hodnoty krátkodobých koncentrací NO2 poklesnou ve Střelítově pod 5 µg/m3, ale zvýší se v 
Beztahově na 3 - 6 µg/m3. V této variantě budou všechny vypočtené krátkodobé koncentrace hluboko pod 
imisním limitem. Průměrné roční koncentrace ve Střelítově vystoupí na 0,03 µg/m3 a v Beztahově na 0,01 -
 0,03 µg/m3.  

Varianta B 

Maxima krátkodobých koncentrací NO2 zůstanou beze změny, protože jsou počítané jako hodinové 
hodnoty a hodinová intenzita těžby a zpracování kamene v lomu se nezmění. Zvýšení těžby bude dosaženo 
prodloužením denní provozní doby a tím pádem ovlivní denní a roční hodnoty koncentrací ale nikoliv 
hodinová maxima. Roční průměry koncentrací NO2 způsobené provozem lomu ve srovnání s var. A slabě 
vzrostou v celém sledovaném území, mimo oblast lomu však ani v této variantě nepřekročí 0,1 µg/m3. V 
Beztahově vystoupí na 0,02 - 0,04 µg/m3, ve Střelítově na 0,04 µg/m3 a podél silnice kolem nádraží Votice 
na 0,04 - 0,05 µg/m3. Celkově však půjde o nízké koncentrace oproti imisnímu limitu 40 µg/m3. 

 

PM10 

Varianta  A 

Mimo vlastní lom nebude docházet k nadlimitním koncentracím PM10 v důsledku provozu lomu. Ve 
Střelítově denní průměry poklesnou na 15 - 25 µg/m3, v Beztahově zůstanou na úrovni varianty 0 s výjimkou 
JV části obce, kde vzrostou na 20 - 25 µg/m3. Průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené 
provozem lomu se ve srovnání s variantou 0 slabě zvýší v celém sledovaném území zejména vlivem vyšších 
emisí z víření prachu na lomových cestách, které se značně prodlouží. Mimo prostor lomu a jeho nejbližší 
okolí však nepřekročí 1 µg/m3. Ve Střelítově dosáhnou kolem 0,5 µg/m3, v Beztahově 0,2 - 0,5 µg/m3. V 
žádném místě roční průměry nepřekročí imisní limit.  
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Varianta  B 

Pokud bude těžba zvýšena na 300 000 t/r, vzrostou v celém sledovaném území ve srovnání s 
variantou A nejvyšší denní i průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené provozem lomu. Mimo 
území lomu se nadlimitní denní koncentrace PM10 vyskytovat nebudou. Ve Střelítově vystoupí na 30 -
 40 µg/m3, v Beztahově na 10 - 20 µg/m3, na JZ okraji obce až na 30 µg/m3, na západním okraji Votic na 10 -
 15 µg/m3. Průměrné roční koncentrace prachu - PM10 ve Střelítově dosáhnou 0,5 - 0,9 µg/m3, v Beztahově 
0,2 - 0,8 µg/m3, v Nazdicích ale jen 0,1 - 0,2 µg/m3 a na západním okraji Votic nedosáhnou ani 0,1 µg/m3. 
Ani v této variantě roční průměry koncentrací PM10 způsobené provozem lomu zdaleka nedosáhnou imisního 
limitu. 

 

CO 

Varianta A 

Ve srovnání s variantou 0 dojde ke zvýšení 8-hodinových koncentrací CO až na 100 µg/m3 v nových 
místech těžby a rovněž se zde na 1 - 1,5 µg/m3 zvýší i roční průměry koncentrací CO způsobené výfuky 
motorů aut a lomové techniky. Na východním okraji lomu naopak roční průměry poklesnou na nejvýše 
1 µg/m3 ale vlivem kotelny zůstanou 8-hodinová maxima na téměř stejné úrovni. Na ostatním sledovaném 
území dojde jen k malým změnám 8-hodinových koncentrací CO, roční průměry však v souvislosti s vyššími 
emisemi z delších dopravních tras slabě vzrostou. Stále však půjde o velmi nízké znečištění ovzduší ve 
srovnání s imisním limitem. 

Varianta B 

Ve srovnání s variantou A zůstanou nejvyšší 8-hodinové hodnoty koncentrací CO v celém 
sledovaném území stejné, a to ze stejných důvodů jako v případě NO2. Roční průměry koncentrací však slabě 
vzrostou v důsledku prodloužení doby provozu lomu, a to v místě těžební plochy až na 4 µg/m3. I v této 
variantě zůstanou nejvyšší vypočtené 8-hodinové koncentrace způsobené provozem lomu na úrovni několika 
procent imisního limitu. 

 

Benzen 

Emise benzenu z naftových motorů lomové techniky i nákladních aut jsou velmi nízké. Proto 
nemohou způsobit vyšší koncentrace benzenu v ovzduší v žádné z uvažovaných variant. Pro hodnocení 
znečištění ovzduší benzenem má význam pouze průměrná roční koncentrace. 

Vypočtené průměrné roční koncentrace benzenu způsobené provozem lomu však dosahují na většině 
sledovaného území ve variantách 0, A i B pouze řádu desetitisícin µg/m3, uvnitř lomu tisícin µg/m3, což při 
imisním limitu 5 µg/m3 znamená zcela zanedbatelné hodnoty. 

Závěr 

Z výsledků hodnocení vlivů záměru na akustickou situaci vyplývá, že navrhovaný záměr nebude 
významně ovlivňovat stávající akustickou situaci ani v jedné z posuzovaných variant.  

Z výsledků hodnocení vlivů záměru na ovzduší vyplývá, že navrhovaný záměr nebude ani v jedné 
z posuzovaných variant významně zhoršovat kvalitu ovzduší v posuzované lokalitě.  
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Porovnání variant z hlediska zdravotních rizik na o byvatele 

Hluk  

Záměrem nejvíce ovlivněnou obcí je Beztahov, respektive její dolní část u železniční stanice Votice. 
V obci Beztahov při variantě A půjde o nárůst ekvivalentní hladiny akustické tlaku A o max. 0,2 dB oproti 
současnému stavu.  

Při maximálním objemu těžby 300 tis.t suroviny za rok (varianta B) provoz 
na komunikaci III/12148 zvýší hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 2 m před fasádami 
obytných domů v obci Beztahov o téměř 1 dB oproti současnému stavu, a tedy přibližně stejně o 1 dB oproti 
variantě A.  

Hluk ze silniční dopravy včetně dopravy vyvolané přepravou kameniva v obou výhledových 
variantách těžby (A i B), je na posuzovaných komunikacích pod hranicí hygienického limitu pro starou 
hlukovou zátěž. Nárůst ekvivalentní hladiny akustického tlaku v obou výhledových variantách oproti 
stávajícímu stavu lze považovat za nevýznamný. Obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví obyvatelstva 
akceptovatelné. 

Ovzduší 

Příspěvek řešeného záměru k maximálním hodinovým imisím  NO2  činí v místech obytné 
zástavby: 
• ve variantě 0  v Beztahově max.5 µg/m3 a ve Střelítově max.6 µg/m3, což je nejvyšší vypočtený 

příspěvek koncentrace NO2 k hodinovému aritmetickému průměru.  
• ve variantě A  v Beztahově max.6 µg/m3 a ve Střelítově méně než 5 µg/m3, což je nejvyšší vypočtený 

příspěvek koncentrace NO2 k hodinovému aritmetickému průměru.  
• ve variantě B  v Beztahově max.6 µg/m3 a ve Střelítově méně než 5 µg/m3, což je nejvyšší vypočtený 

příspěvek koncentrace NO2 k hodinovému aritmetickému průměru.  

Příspěvky řešeného záměru  k průměrným ročním imisím NO2 se pohybují v místech obytné 
zástavby:  
• ve variantě 0  v Beztahově 0,01 – 0,02 µg/m3 a ve Střelítově max.0,02 µg/m3, což jsou nejvyšší 

vypočtené příspěvky koncentrace NO2 k průměrné roční koncentraci.  
• ve variantě A  v Beztahově 0,01 – 0,03 µg/m3 a ve Střelítově 0,03 µg/m3, což jsou nejvyšší vypočtené 

příspěvky koncentrace NO2 k průměrné roční koncentraci.  
• ve variantě B  v Beztahově  0,02 – 0,04 µg/m3, ve Střelítově 0,04 µg/m3 a ve Voticích podél silnice 

kolem nádraží 0,04 – 0,05 µg/m3, což jsou nejvyšší vypočtené příspěvky koncentrace NO2 k průměrné 
roční koncentraci.  

Vzhledem k vypočteným přírůstkům koncentrací NO2 lze konstatovat, že ani při velmi 
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou 
exponovanou populaci nelze předpokládat významné zvýšení rizika chronických zdravotních účinků oxidů 
dusíku v důsledku realizace předkládaného záměru (ve variantě A i B).  
 

Vypočtený imisní příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 v okolí záměru  dosahují hodnot:  
• ve variantě 0  v Beztahově 0,1 – 0,4 µg/m3, ve Střelítově.0,2  - 0,5µg/m3 a v Nazdicích a na západním 

okraji Votic nedosáhnou ani 0,1 µg/m3, což jsou nejvyšší vypočtené příspěvky koncentrace PM10 
k průměrné roční koncentraci.  

• ve variantě A  průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené provozem lomu se ve srovnání 
s variantou 0 slabě zvýší v celém sledovaném území zejména vlivem vyšších emisí z víření prachu na 
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lomových cestách, které se značně prodlouží. Mimo prostor lomu a jeho nejbližší okolí však nepřekročí 
1 µg/m3. Ve Střelítově dosáhnou kolem 0,5 µg/m3, v Beztahově 0,2 - 0,5 µg/m3.  

• ve variantě B  průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené provozem lomu se ve srovnání 
variantou A zvýší v celém sledovaném území. Mimo prostor lomu a jeho nejbližší okolí však nepřekročí 
1 µg/m3. Ve Střelítově dosáhnou kolem 0,5 – 0,9 µg/m3, v Beztahově 0,2 - 0,8 µg/m3,  v Nazdicích 0,1 – 
0,2 µg/m3a na západním okraji Votic nedosáhnou ani 0,1 µg/m3. 

 

Z výpočtů ve Studii hodnocení zdravotních rizik (příloha č. 5 dokumentace) vyplývá, že vlivem 
vypočteného nejvyššího imisního příspěvku v dané lokalitě dojde ke zvýšení denního výskytu (prevalence) 
bronchitidy u dětí oproti současnému stavu ve variantě A o 0,03% a ve variantě B o 0,06%. 

Podíl vlastních příspěvků záměru v obou variantách na počtu případů je zanedbatelný, přesto lze 
konstatovat, že varianta A vychází příznivěji než varianta B. 

Lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky PM10 záměru, budou mít zanedbatelný vliv na 
související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované 
obyvatelstvo. Nutno zdůraznit, že hlavní příčinou mírně zvýšeného rizika je jednoznačně imisní pozadí. 
Podíl vlastních příspěvků záměru v obou variantách je zanedbatelný. 

 

Dle výsledků výpočtů z rozptylové studie se v zájmové oblasti budou pohybovat příspěvky k 
maximální osmihodinové imisi oxidu uhelnatého v desítkách µg/m3 a to ve všech řešených variantách. Proto 
nelze předpokládat, že by posuzovaným záměrem byly překračovány imisní limity pro osmihodinovou 
koncentraci CO ani v jedné z posuzovaných variant. 

Vypočtené průměrné roční koncentrace benzenu způsobené provozem lomu dosahují ve většině 
sledovaného území ve variantách 0, A i B pouze řádu desetitisícin µg/m3, což při imisním limitu 5 µg/m3 
znamená zcela zanedbatelné hodnoty. 

Tyto příspěvky budou mít  o několik řádů nižší úroveň karcinogenního rizika pro benzen než je 
přijatelná míra karcinogenního rizika.  
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Mapové přílohy:   

• Provozní důlní mapa (1 : 2 000) 

• Návrh způsobu rekultivace, Dobývací prostor Martinice, lom Votice (1 : 2000) 

• Návrh způsobu rekultivace, Lom Votice (1 : 2000) 

Obrazové přílohy 

• Územní systém ekologické stability  

• Legenda - ÚSES 

Textové přílohy 

• 1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska ÚPD 

• 2) Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, zda může mít navrhovaný záměr významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast dle zákona č. 114/1992 Sb.o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění 
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ZÁVĚR 

Ze zpracování dokumentace záměru vyplynuly následující závěry: 

• Navrhovaný záměr předpokládá těžbu kamene v lomu Votice o celkové rozloze cca 7,4 ha. 
Kamenolom bude sloužit jako náhrada za navazující dotěžovaný dobývací prostor Martinice. 

• Záměr je řešen ve dvou variantách ročního objemu těžené suroviny. Varianta A představuje roční 
objem těžby 200 000 t. Varianta B představuje roční objem těžby 300 000 t.  

• Těžba bude probíhat shodným technologických postupem jako ve stávajícím kamenolomu DP 
Martinice. 

• Stávající kamenolom bude rekultivován skrývkovým materiálem z nového prostoru navrhované 
těžby. 

• Realizací navrhovaného záměru bude dotčen zemědělský půdní fond (cca 5,2 ha), pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (cca 1,9 ha), ostatní plochy (cca 1,5 ha), parcrely zjednodušené evidence (0,13 
ha). Vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL je třeba řešit s příslušnými orgány ochrany ZPF a PUPFL. 

• Těžba nebude představovat významné riziko pro zdraví obyvatel. Tento fakt dokládá studie 
akustická a rozptylová, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dokumentace.  

• Těžba nebude negativně ovlivňovat povrchové a podzemní vody, což dokládá studie Hodnocení 
vlivů na povrchové a podzemní vody, která tvoří přílohu č. 3 dokumentace.  

• Navrhovaná těžba zasáhne do přírodních hodnot, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů 
v krajině. Zda lze zásah akceptovat bude řešit příslušný orgán ochrany přírody. Ovlivněním 
krajinného rázu se zabývá Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, které tvoří přílohu č. 4 
dokumentace. Ze závěrů studie vyplývá, že při realizaci navrhovaných opatření je vliv záměru na 
krajinný ráz akceptovatelný. 

• Řešený záměr významně neovlivní zdravotní stav obyvatelstva v okolí. Dokládá to studie Hodnocení 
zdravotních rizik, která tvoří přílohu č. 5 dokumentace. 

• Plánovaná těžba neovlivní územní systém ekologické stability v řešeném území. 

• Navrhovaná těžba bude zasahovat do významného krajinného prvku (lesa) a do krajinného rázu. 
Tento zásah je třeba řešit s orgánem ochrany přírody. 

• Záměr nebude zasahovat do žádného zvláště chráněného území, přírodního parku, ptačí oblasti či 
evropsky významné lokality.  

• V zájmovém území byl zjištěn výskyt sedmi zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb. v platném znění. Negativní ovlivnění populací těchto zvláště chráněných druhů se při 
dodržení navržených opatření nepředpokládá. K zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů je 
potřeba souhlas orgánu ochrany přírody. 

• V zájmovém území nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 
Sb. v platném znění. 

• Plánovanou těžbou nebudou ovlivněny kulturní památky v okolí. Možnost archeologického nálezu 
nelze vyloučit. 

• Záměr je v souladu s územním plánem města Votice. 
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Záměr je možno doporučit k realizaci při respektování opatření 
navržených v dokumentaci. Obě varianty ročního objemu těžby jsou z hlediska 
vlivů na životní prostředí akceptovatelné.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Navrhovaný záměr předpokládá těžbu kamene v rámci nevýhradního ložiska v chráněném 
ložiskovém území Beztahov. V současnosti je dotěžován DP Martinice, ze kterého by se těžba přesunula do 
plánovaného vedlejšího prostoru. Pokračování těžby předpokládá zábor pozemků o celkové rozloze cca  
7,4 ha. Roční objem těžené suroviny je řešen ve dvou variantách: Varianta A – průměrný roční objem těžby 
200 000 t., Varianta B - průměrný roční objem těžby 300 000 t. Těžba bude probíhat ve čtyřech těžebních 
etážích s využitím clonových odstřelů. Upravený materiál bude expedován železniční a silniční nákladní 
dopravou. V návaznosti na těžbu bude probíhat technická a biologická rekultivace, jejímž výsledkem bude 
zalesnění spodní etáže lomu. Zahájení těžební činnosti se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v roce 
2044.  

Hluk 

Zdrojem hluku v zájmovém území budou technologická zařízení (těžební mechanismy, mechanismy 
pro úpravu a přesuny suroviny v lomu) a obslužná doprava kamenolomu (nákladní vozidla) expedující 
surovinu po veřejných komunikacích k odběrateli. 

Na základě výsledků Akustické studie (příloha č. 1) lze konstatovat, že při dodržení navrhovaných 
opatření nebude mít předložený záměr výrazný negativní vliv na akustickou situaci v zájmovém území.  

Z hlediska minimalizace vlivu na akustickou situaci je navrženo realizovat objem těžby odpovídající 
variantě A, tedy roční objem těžby 200 000 tun. Tento objem je již těžen ve stávajícím DP Martinice a 
vlivem navrhovaného záměru tedy nedojde ke zvýšení hlukové zátěže. 

Ovzduší 

Rozptylová studie, která tvoří přílohu č. 2 oznámení obsahuje výpočet maximálních krátkodobých a 
průměrných ročních koncentrací NOx, CO a prachu – PM10 a benzenu způsobených v okolí kamenolomu 
jednak zdroji emisí v lomu a jednak dopravou vyvolanou provozem lomu po silnicích v okolí. 

Při uvažovaném rozšíření lomu Votice na západ dojde k prodloužení dopravních cest v lomu a tím i 
k vyšším emisím sledovaných znečišťujících látek. Vzrůst imisních koncentrací v širším okolí lomu v 
důsledku této skutečnosti však nebude podstatný. Ani v případě zvýšení těžby o polovinu současné hodnoty 
nevzrostou koncentrace znečišťujících látek na nepřípustně vysoké hodnoty. 

Uvedené výsledky výpočtu znečištění ovzduší pachem - PM10 byly získané za předpokladu započtení 
vlivu protiprašných opatření na technologické lince a udržování lomových cest ve vlhkém stavu, který 
zabraňuje prášení. Tato opatření je nutné i nadále dodržovat. 

Voda 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pokračování těžební činnosti nebude záměr představovat významný 
nárok na spotřebu vody. Bilance odpadních důlních vod a s tím související ovlivnění povrchových vod a 
podzemních vod bylo prošetřeno ve studii Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody (příloha č. 3 
oznámení). 

Z výsledků studie vyplývá, že při dodržení doporučených opatření a provádění navrhovaného 
monitoringu, nebude mít záměr těžby v novém prostoru negativní vliv na povrchové a podzemní vody.  
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Půda 

Těžbou bude dotčena zemědělská půda o celkové výměře cca 5,2 ha. V řešeném území však půda 
není zemědělsky obhospodařována a nachází se zde travnaté louky. Trvalé odnětí pozemků ze zemědělského 
půdního fondu bude řešeno s příslušnými orgány ochrany ZPF.  

Záměr bude zasahovat na pozemky určené k plnění funkcí lesa o celkové výměře cca 1,9 ha. Žádost 
o odnětí bude uplatněna na příslušný orgán ochrany PUPFL. Rekultivace navrátí lesní porosty na plato 
spodní etáže lomu o výměře cca 3,1 ha a na okraje těžebního prostoru (po valech) o výměře cca 1,2 ha. 
Celková plocha lesa po rekultivaci zájmového území bude cca 4,3 ha. 

Záměr bude zasahovat na ostatní plochy o výměře cca 0,15 ha a na parcely zjednodušené evidence o 
výměře cca 0,13 ha. 

Fauna, flóra, ekosystémy 

V zájmovém území byl proveden botanický a zoologický průzkum postihující jarní a pozdně letní 
aspekt (v případě zoologického průzkumu i podzimní aspekt). Při botanickém průzkumu zde byl zjištěn 
výskyt běžných druhů rostlin, které nejsou zvláště chráněny dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.  

Zoologický průzkum doložil výskyt 7 zvláště chráněných druhů živočichů dle zmiňované vyhlášky 
v řešeném území. Druhy vázané na drobné vodní rezervoáry ve stávajícím lomu (rosnička zelená, čolek 
obecný) nebudou navrhovaným záměrem dotčeny. Výskyt ještěrky obecné (zjištěna v prostoru navrhované 
těžby) bude vznikem okrajových stanovišť nového lomu spíše podpořen. Před zahájením těžby je 
doporučeno provést vyhledávací průzkum hnízd mravenců. Pokud bude přítomnost mravenců potvrzena 
budou navržena příslušná opatření tak, aby nebyl biotop negativně dotčen. 

 Čmelák zemní, krutihlav obecný a výr velký jsou na řešené území vázáni potravně, hnízdění nebylo 
prokázáno. Zásah do biotopu zvláště chráněných druhů a opatření k jeho minimalizaci budou řešena 
s příslušným orgánem ochrany přírody. 

Zájmové území je tvořeno převážně zemědělskou půdou (5,2 ha), v menší míře pak lesními porosty 
(1,9 ha) a mimolesní zelení ve formě remízů. Do těchto ekosystémů zasáhne vlastní těžba kamene. 
Ekosystémy v okolí (vodní toky, rybníky apod.) nebudou nijak významně ovlivněny. V rámci rekultivace 
starého lomu spodní etáž částečně zalesněna a na části vznikne vodní plocha. Lomové stěny budou 
ponechány přirozené sukcesi. 

ÚSES 

Těžbou nedojde k ovlivnění stávajícího územního systému ekologické stability.  

NATURA 2000 

Dle stanoviska orgánu ochrany přírody lze vyloučit významný vliv navrhovaného záměru na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Stanovisko je přílohou č. 5 tohoto oznámení. 

Krajina a krajinný ráz 

Těžba, která bude v území probíhat po dobu max. 35 let, bude představovat zásah do  přírodních 
hodnot, estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Plánovanou rekultivací bude část 
území navrácena své původní funkci. Ve zbylé části území vzniknou nové krajinné prvky (skalní stěny, 
okraje lomu), které se pozvolnou sukcesí začlení do okolní krajiny.  
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Změny pohledových poměrů do prostoru lomů z dotčených obcí Beztahov a střelítov budou 
minimalizovány realizací ochranných valů a výsadbou zeleně na severním a jižním okraji navrhovaného 
kamenolomu. 

Realizace záměru je z hlediska ovlivnění krajinného rázu a při dodržení navrhovaných opatření 
akceptovatelná. Zásah do krajinného rázu bude nutné řešit s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

Významný krajinný prvek 

Těžba předpokládá zásah do lesního porostu, čímž dojde k zásahu do VKP definovaného dle zákona 
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Zásah do VKP je třeba řešit s příslušným orgánem ochrany přírody. 

Kulturní památky 

Záměrem nebudou ohroženy žádné kulturní památky a nebude dotčena  ani významná historická 
lokalita. V případě archeologického nálezu bude oprávněné organizaci umožněno provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum. 

Územní plán 

Z hlediska územního plánování je návrh na pokračování těžby v kamenolomu Votice v souladu 
s jeho hlavními cíli a úkoly. Vyjádření obecního úřadu Votice je součástí dokumentace v kapitole F. 
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
Záměr „Kamenolom Votice“ naplňuje dikci bodu 2.5, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 
upřesnění informací týkajících se záměru.  

Příslušný úřad (Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5) obdržel několik 
připomínek a požadavků ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k cit. zákonu. Připomínky ve 
vyjádřeních, která příslušný úřad obdržel, se týkají zejména následujících okruhů témat: ochrana ovzduší, 
ochrana před hlukem, veřejné zdraví, kumulativní vlivy, ochrana přírody a krajiny a rekultivace území,. 
K jednotlivým tématům se dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky vyjádřili takto: 

 

1. Krajský úřad Středočeského  kraje, Odbor životního prostředí 

- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny nemá k předloženému záměru 
připomínky 

Bez komentáře. 

- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší upozorňuje na povinnosti provozovatele 
středního zdroje znečištění týkající se vypracování provozního řádu 

Respektováno v dokumentaci v kapitole D.IV. 

- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší upozorňuje, že je třeba v maximální míře 
snižovat vnášení TZL do ovzduší realizací vhodných opatření 

Je třeba i nadále provádět zkrápění komunikací v lomu. 

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách upozorňuje, že není uvedeno, zda má provozovatel 
v současné době stanovený způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod 

Ve stávajícím kamenolomu Martinice je stanoven způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod. 
Důlní vody jsou čerpány do nádrže, která je situována při jižním okraji kamenolomu. Tyto vody z 
nádrže odtékají přepadem do recipientu, kterým je Srbický potok. Lze předpokládat, že důlní vody 
z kamenolomu Votice budou vypouštěny shodným způsobem. Způsob a podmínky pro vypouštění 
důlních vod stanoví vodoprávní úřad v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění. 

- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích nemá k předloženému záměru námitek 

Bez komentáře. 

 

2. Středočeský kraj   

- souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění 

Bez komentáře. 

 

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze – územní pracoviště v Benešově 

7. 7. 2008, č. j.: 3702-217/08/BN/HJ 
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- požaduje do dokumentace dopracovat hodnocení zdravotních rizik ve smyslu zákona č. 
258/2000 Sb., v platném znění s ohledem na dlouhodobý vliv na obyvatele okolní zástavby. 

Hodnocení zdravotních rizik zpracované autorizovanou osobou tvoří přílohu č. 5 dokumentace. 

- požaduje doplnit hodnocení v akustické studii o protokoly z realizovaných měření – měření 
dopravy a odstřelu 

Protokoly z měření dopravy a odstřelu jsou přílohou Akustické studie, která je přílohou č. 2 
dokumentace. V září 2008 bylo provedeno aktuální měření dopravy v Beztahově. Zjištěná akustická 
situace je popsána v kapitole C. 2. 2. dokumentace. 

- požaduje doplnit měření současného provozu těžby a zpracování kamene 

Stávající provoz těžby byl ověřen: 

1) měřením technologií v současnosti v areálu používaných 

2) kontrolním měřením odstřelu ve stávajícím lomu 

3) měřením hluku z dopravy v obci Beztahov a ve městě Votice 

Výsledky měření prezentuje akustická studie, která tvoří přílohu č. 1 dokumentace. 

- požaduje doplnit měření dopravy u nejbližší části obce Beztahov ovlivněné dopravou z lomu 

V září 2008 bylo provedeno aktuální měření dopravy v Beztahově. Zjištěná akustická situace je 
popsána v kapitole C. 2. 2. dokumentace. 

- požaduje  zhodnotit kumulativní účinek provozu lomu Martinice a skrývky v novém prostoru 

Nepředpokládá se, že budou probíhat skrývky v novém lomu a zároveň těžba ve starém lomu. Skrývky 
se provádí převážně v zimním období, kdy se provoz stávajícího lomu nepředpokádá. Pro případ, že 
by k souběhu prací došlo, je případný vliv na akustickou situaci vyhodnocen v kapitole D.I.3 
dokumentace. 

- požaduje podrobný popis technologie s umístěním v areálu 

Podrobný popis technologie včetně umístění je proveden v kapitole B. I. 6 dokumentace. 

4. Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Praha 

14. 7. 2008, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0811979.001/08/PMM 

- upozorňuje na nutnost respektovat požadavky na provozování středního zdroje znečišťování 
ovzduší vyplývajících z nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 

Respektováno v dokumentaci v kapitole D.IV. 

- upozorňuje na povinnost předávat odpady pouze oprávněným osobám 

Respektováno v dokumentaci v kapitole D.IV. 

- upozorňuje na nutnost zažádat příslušný orgán ochrany přírody o vyjímku ze zásahu do 
biotopu zvláště chráněného druhu 

Respektováno v dokumentaci v kapitole D.IV. 

- žádá o kompenzaci ekologické újmy v souvislosti s kácením dřevin rostoucích mimo les a 
náhradní výsadbou 

 Náhradní výsadby budou provedeny na ochranných valech, kde se budou po dobu těžby podílet na 
ochraně před hlukem a zároveň pohledově odclánět prostor těžby. Po odstranění valů v rámci 
rekultivace bude prostor zalesněn. Celkově vznikne rekultivací cca 4,3 ha lesa. Oproti dnešním 1,9 
ha se jedná o významné navýšení.    
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- požaduje předložit návrh plánu rekultivace vytěžených prostor 

Návrh plánu rekultivace vytěžených prostor je uveden v kapitole B.6 dokumentace. Výkresová 
dokumentace k rekultivacím dotčených prostor je součástí dokumentace v kapitole F. 

5. Měststký úřad Votice, Odbor životního prostředí   

17. 6. 2008, č. j.: 2094/08/ŽP-Po 

- doporučuje posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., vzhledem k možnému ovlivnění 
podzemních vod v Beztahově 

Hodnocení vlivu na podzemní vody v Beztahově je provedeno v kapitole D.I.4 dokumentace na 
základě odborné studie, která tvoří přílohu č. 3 dokumentace. Ovlivnění hladiny podzemní vody  se 
předpokládá do vzdálenosti cca 100 m od těžebního prostoru. Beztahov se nachází ve vzdálenosti cca 
150 – 200 m od těžebního prostoru a ovlivnění podzemních vod (řádově do 50 cm) nelze dle studie 
vyloučit. Pro minimalizaci vlivů na podzemní vody by měl sloužit pravidelný monitoring navržený 
v hydrogeologickém posouzení, které tvoří přílohu č. 3 dokumentace. 

- požaduje v dokumentaci podrobně vyhodnit ovlivnění krajinného rázu v lokálním i 
regionálním měřítku včetně navržení kompenzačních opatření 

Ovlivnění krajinného rázu je posouzeno v samostatné studii, která tvoří přílohu č. 4 dokumentace. 

- požaduje podrobně vyhodnotit vliv na ekosystémy včetně případného transferu a vytvoření 
náhradních biotopů v rámci rekultivace 

Vliv na ekosystémy byl podrobně vyhodnocen v kapitole D.I.7. Ovlivněn bude zejména ekosystém 
louky a lesa. Les bude navrácen v rámci rekultivace na spodní plato lomu a do obvodových partií po 
ochranných valech. Zbylé prostory lomu budou ponechány přirozené sukcesi, případně zde bude 
proveden hydroosev. V rámci rekultivace se předpokládá lomu Martinice se počítá s vytvořením 
jezírka o rozloze cca 0,55 ha. Transfer zvláště chráněných mravenců se nepředpokládá, neboť 
v případě jejich přítomnosti bude posunuta hranice těžby do bezpečné vzdálenosti.  

- požaduje řešit ochranu obyvatelstva před hlukovou a prachovou záteží 

Možným ovlivněním zdravotního stavu obyvatelstva z hlediska hlukové a prachové zátěže se zabývala 
studie Hodnocení zdravotních rizik, která tvoří přílohu č. 5 dokumemntace. Dle výsledků studie 
nebude při dodržení opatření navrhovaných v kapitole D.IV navrhovaným záměrem významně 
ovlivněn zdravotní stav obyvatelstva v okolních obcích. 
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H. PŘÍLOHA 

Dokladová část 

• Příloha č. 1: Akustická studie 

• Příloha č. 2: Rozptylová studie 

• Příloha č. 3: Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody 

• Příloha č. 4: Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz 

• Příloha č. 5: Hodnocení zdravotních rizik 
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