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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

ÚVOD 

Předkládaný záměr „Pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky“ byl  v souladu s 
§ 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí dne 29.7. 2002 předložen 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, jakožto příslušnému úřadu. Na základě oznámení záměru 
bylo dne 6. 8. 2002 zahájeno zjišťovací řízení. Závěry zjišťovacího řízení (č.j. 
100816/114013/ŽPZ/02-závěr ze dne 6.9.2002) byly předány dotčeným územním 
samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a oznamovateli dopisem (č.j. 
100816/114013/ŽPZ/02-před. ze dne 12. 9. 2002). 

V závěru zjišťovacího řízení bylo konstatováno, že záměr bude posuzován podle 
citovaného zákona. Při zpracování dokumentace měl být kladen důraz na řešení připomínek 
v jednotlivých vyjádřeních k oznámení, zvláště se zaměřením na: 

- problematiku ovzduší, zejména prašnost 

- problematiku hluku a doplnění hlukové studie 

- posouzení vlivu těžby na krajinný ráz 

- vlivy dopravy 

Dále bylo v závěrech zjišťovacího řízení požadováno zpracování varianty nulové, varianty 
maximální těžby (t.j. dotěžení zásob v hranicích DP Litochovice a DP Dobkovičky)  a těžby 
časově omezené na dobu 10 let, zejména s ohledem na krajinný ráz. 

Předkládaná dokumentace je zpracována v rozsahu a s obsahem podle přílohy č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb. V dokumentaci jsou řešeny připomínky vyjádření došlých v rámci 
zjišťovacího řízení a  řešeny všechny problematické okruhy tak, jak byly stanoveny 
v závěrech zjišťovacího řízení. 

Zásadní změnou oproti Oznámení záměru je snížení kapacity záměru. Maximální 
plánovaná výše těžby (pro období mimo případnou výstavbu dálnice D8) byla snížena z 300 
tis. tun na 250 tis. tun.   

1. NÁZEV ZÁMĚRU 

POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI V LOMU DOBKOVIČKY 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Roční výše těžby: 

Varianta B: 250 000 t/rok 

Uvedené množství je pro danou variantu maximální, přičemž roční průměrné množství 
prodaného kameniva se odhaduje na přibližně 200 000 t.   
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Varianta C: 400 000 t/rok 

V období výstavby dálnice D8 je možné předpokládat zvýšený odbyt kameniva. 
Maximální objem těžby a odbytu nepřekročí 400 000 t.  

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

Kraj:   Ústecký 

Obec: Velemín (k. ú. Dobkovičky) 

 Prackovice nad Labem ( k. ú. Litochovice nad Labem) 

Topograficky je hodnocené území zobrazeno na listu mapy 02-41 Ústí nad Labem 
1:50000 a na listech SMO Litoměřice 5-2, 5-3, 6-2, 6-3. Provozovna je zpřístupněna 
komunikací od křižovatky se silnicí Velemín - Řehlovice - Ústí nad Labem (křižovatka 
U pohodnice). Délka příjezdové komunikace k lomu od této křižovatky po vjezd do lomu je 
cca 1,5 km. Lom je dopravně též přístupný po komunikaci vedoucí z lomu k místu nakládky 
na železnici a do obce Dobkovičky (procházející pod železniční tratí). 

Poloha lomu je patrná z obrázku č. 1. 

4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST  KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

Charakter záměru 
Jedná se o pokračování hornické činnosti na těženém ložisku stavebního kamene 

Dobkovičky v rámci dobývacích prostorů Dobkovičky a Litochovice, nejde o činnost novou. 

Využívání nerostného bohatství v lomu Dobkovičky započalo již v první čtvrtině           
20. století. Původní lom byl založen v roce 1910 a od té doby zde až na malé přestávky 
probíhala těžba čediče do roku 1997, kdy byla z důvodů nevyřešených majetkových sporů 
dočasně přerušena. Nejintenzivnější těžba na ložisku probíhala v 80. letech a začátkem 90. let 
20. století, kdy objemem 200 – 300 tis. m3 ročně lom Dobkovičky vedle lomu Libochovany 
vykazoval nejvyšší roční těžbu v širší oblasti. 

V současné době probíhá na ložisku těžba na základě změny POPD (platného od r. 1992) 
vydané OBÚ v Mostě pod č.j. 4640/01 ze dne 11.1.2002. 

Pokračování hornické činnosti bude probíhat dle nového plánu přípravy, otvírky a 
dobývání (POPD). 

Možnost kumulace s jinými záměry 
V současné době nedochází k významné kumulaci vlivů těžby s vlivy jiných 

průmyslových a dalších aktivit.  

Ve vzdálenosti cca 250 m od lomu Dobkovičky je navržena trasa dálnice D8. Situování 
dálniční komunikace do tohoto prostoru bude mít vliv na krajinný ráz. Vzhledem k závěrům 
hodnocení vlivu na krajinný ráz lomu Dobkovičky však k významné kumulaci vlivů nedojde. 

V době ukončování prací na této dokumentaci byla zpracovateli sdělena informace o 
záměru výroby živičných směsí situovaném do prostoru lomu Dobkovičky. Tento záměr je 
hodnocen v samostatně předkládaném oznámení a to jiným oznamovatelem. Podle 
dostupných informací nebude ke kumulaci vlivů spojených s přepravou živičných směsí 
docházet, neboť intenzity dopravy by se nezměnily (dochází pouze k záměně přepravované 
komodity). 
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Obrázek č. 1: Mapa širšího okolí zájmového území 
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5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH 
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, 
RESP. ODMÍTNUTÍ 

Hlavními důvody pro umístění záměru jsou: 

 roztěžení ložiska stavebního kamene Dobkovičky v rámci dotčených dobývacích 
prostorů 

Lom Dobkovičky leží na úbočí vrchu Kubačka. Jedná se o ložisko těžené v 
dobývacích prostorech Dobkovičky a Litochovice. Těžba na lokalitě probíhá od 
počátku 20. století. Těžba byla dočasně přerušena v roce 1997.  

V případě pokračování hornické činnosti na lokalitě bude využita existující 
infrastruktura, včetně napojení na silniční a železniční síť. 

 hospodárné využití zásob suroviny 

Držitel dobývacího prostoru je podle ustanovení § 30, zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) povinen hospodárně využívat 
zásoby suroviny. 

 reálná možnost odbytu suroviny 

V lomu v současné době těžba probíhá, kamenivo je dodáváno řadě zákazníků. 

 

Přehled posuzovaných variant je uveden v následující tabulce. 
Tabulka č. 1: Přehled uvažovaných variant 

Označení 
varianty Název varianty Popis 

Varianta 0 Varianta nulová  

Varianta 0 je referenční variantou (nikoli variantou záměru). 
 popisuje stav po vytěžením zásob v rámci platného povolení OBÚ v Mostě. 
Ložisko by bylo převedeno do stavu zajištění.  
Varianta slouží pro porovnání zejména vlivů souvisejících s dopravou (vliv 
hluku, znečištění ovzduší) a na krajinný ráz, resp. pro stanovení kvalitativních 
a kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty B 
a varianty C. 

Varianta B 
Varianta s roční 
výší těžby 250 

kt 

Varianta B je projektovou variantou.  
Při realizaci této varianty budou dotěženy zásoby suroviny na ložisku 
v dobývacím prostoru Dobkovičky a Litochovice.  

Varianta C 
Varianta s roční 

výší těžby 
400kt 

Varianta C se vztahuje k omezenému časovému úseku v období výstavby 
stavby přilehlého úseku dálnice D8 Lovosice - Řehlovice. Tato varianta je 
v současné době diskutabilní a nelze s jistotou říci zda k její  realizaci dojde. 
Přesto je tato varianta posuzována zejména s ohledem na vyvolanou dopravu a 
související vlivy na obyvatelstvo (hluk, znečištění ovzduší, vliv na zdravotní 
stav obyvatel).  

 

V rozptylové studii je dále vyhodnocena varianta těžby a expedice 150 kt kameniva ročně, 
označená jako varianta A.  

V závěrech zjišťovacího řízení bylo též požadováno posouzení varianty těžby časově 
omezené na dobu 10 let s ohledem na krajinný ráz. K tomu uvádíme, že za 10 let trvání 
následné hornické činnosti nedojde k dalšímu postupu těžby severním a severovýchodním 
směrem tak, aby byl změněn reliéf lomu a blízkého okolí, tvořící pohledovou kulisu. To 
znamená, že z hlediska krajinného rázu nedojde během této doby k významným změnám 



Dokumentace dle zák.č. 100/2001 Sb. - Pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky ČÁST B 

 

 - 9 - GET s. r. o. 

oproti současnému stavu. Ostatní vlivy spojené s hornickou činností nejsou dobou trvání této 
činnosti ovlivněny. Z tohoto důvodu nebylo samostatné hodnocení této varianty provedeno.  

6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Skrývkové práce 

Skrývkové práce byly na ploše plánované těžby provedeny již minulosti. Z uvedeného 
důvodu bude prováděno pouze doskrytí a začišťování na některých částech DP. Na strmých 
partiích - na svahu v severovýchodní části DP Dobkovičky - nebudou skrývkové práce 
prováděny.  

Dobývací metody 

Rozpojování suroviny bude prováděno pomocí trhacích prací velkého rozsahu v souladu 
s generálním projektem na základě povolení vydaného OBÚ pro tyto práce. Používány budou 
clonové, popř. komorové odstřely na jednotlivých etážích lomu. Poměr těchto typů bude 
výrazně ve prospěch clonových odstřelů (cca 90 %). Použití komorových odstřelů je 
plánováno pouze v souvislosti s těžbou v předpolí lomu v horních partiích. Maximální nálož u 
clonových odstřelů bude 10 tun trhaviny. Clonovým odstřelem je rozvolněno 10 - 20 tis. tun 
horniny. To znamená provedení přibližně 12 clonových odstřelů ročně. 

Těžební postupy 

Ložisko stavebního kamene je v současnosti těženo stěnovým lomem ve dvou etážích. 
První etáž má bázi na úrovni 420 m n.m., druhá etáž 390 m n.m.  

Dnešní 2. etáž bude dále rozčleněna na dva těžební řezy: 405 m n.m. a 390 m n.m. Další 
těžba bude probíhat až na kótu 360 m n.m. Celkem je tedy plánována těžba v 5 těžebních 
řezech (viz následující tabulka a grafická příloha č. 8). 
Tabulka č. 2: Plánované těžební řezy (převzato z Starý, 2001 - upraveno) 

Těžební řez Báze těžebního řezu (m 
n.m.) Průměrná mocnost (m) 

I. 420 30 
II. 405 15 
III. 390 15 
IV. 375 15 
V. 360 15 

 

Úprava suroviny, skladování výrobků 

Rubanina je zpracována drcením a tříděním.  

Současný stav 

V současné době je mobilní drtící linka umístěna v blízkosti těžené lomové stěny na bázi 
II. etáže - 390 m n.m. Rubanina je přímo nakládána do primární násypky mobilního drtiče 
pomocí nakladače. Tímto odpadá přeprava rubaniny uvnitř lomu ke zpracování. 
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Budoucí stav 

Po roce 2003 bude technologie umístěna při východní hranici lomu Dobkovičky, kde by 
měla být přibližně do roku 2012. Poté bude přesunuta na jiné místo v rámci těžebny z důvodů 
umožnění těžebního postupu.  

Rubanina bude nakládána z rozvalu na nákladní automobily a jimi dovážena a sypána do 
násypky drtiče. 

Díky konfiguraci terénu bude manipulační plocha u rampy nad primární násypkou drtiče, 
stejně jako lomová komunikace v této části lomu, odcloněna od okolí. 

 Skládky materiálu budou volně sypané na skalním podloží, opřené o lomovou stěnu, 
oddělené betonovými panely. 

Průměrný náklad na auto (T 815) v dopravě na úpravnu bude 12 t (v rozptylové studii je 
uvažováno 10 t). 

Použitá mechanizace 

Současný stav 

 lopatové rypadlo 

 nakladač (VOLVO 180, Liebhert) (2 x) 

 mobilní úpravárenská, drtící a třídící linka (NORDBERG / LOKOTRACK LT 
100 407) 

Budoucí stav 

 lopatové rypadlo 

 nakladač (výjimečně bude navíc dodavatelsky zajištěn 1 bagr a mobilní drtící linka k 
nárazovému zpracování rozvalu po odstřelu) 

 úpravárenská, drtící a třídící linka (stálá nebo semimobilní) 

 nákladní automobil (2x) - doprava na drtící linku  

 nákladní automobil (3x) - doprava suroviny na nakládku na železnici  

 kropící vůz (1x) 

Expedice výrobků 

Současný stav 

V roce 2002 bylo expedováno 52 470 t kameniva, z toho 29 186 t připadalo na železniční 
přepravu a 23 284 t na dopravu automobilovou.  

I nadále bude expedice výrobků prováděna pomocí automobilové a železniční dopravy. 
Rozložení přepravy na jednotlivých dopravních trasách je uvedeno v kapitole B.III. Údaje o 
výstupech. 

Počet pracovních sil, směnnost 

V současné době je v provozu zaměstnáno 6 pracovníků. Provoz v lomu je plánován jako 
dvousměnný. Celkový počet pracovních sil je odhadován na 15 – 20 lidí. 
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7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Zahájení:  rok 2003 

Dokončení:   není plánován 

Pozn.: Při objemu těžitelných zásob cca 6 800 tis. m3 (cca 20  400 tis. t) a průměrné těžbě 
do  250 kt/rok odpovídá životnost ložiska na cca 80 let. 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Kraj: Ústecký kraj 

Okres: Litoměřice 

Obec: Prackovice nad Labem 
kód obce:  12695 
IČZÚJ:  565458 

 Velemín 
kód obce:  17769 
IČZÚJ:  565849 

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

Kategorie II, Bod 2.5 - Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok 

II. Údaje o vstupech 

PŮDA 

Převážná část ploch, na nichž má pokračovat hornická činnost na ložisku, byla již 
v minulosti těžbou postižena. Celková plocha dobývacích prostorů, jichž se předkládaný 
záměr dotýká činí 27,53 ha. Činnostmi spojenými s dobýváním suroviny byly ovlivněny i 
plochy ležící mimo DP Litochovice a Dobkovičky. Jsou to zejména plochy odvalů, 
manipulační plochy apod. Jejich rozloha je cca 8 ha (započítány jsou pouze plochy 
bezprostředně navazující na dobývací prostory, nikoli například plochy v okolí železniční 
tratě). 

Plochy, na kterých dosud hornická činnosti ani činnosti s ní související neprobíhaly se 
nacházejí pouze v DP Dobkovičky: prudký svah v jeho severovýchodní části. Výměra těchto 
ploch je přibližně 3,73 ha, tedy přibližně jedna desetina z celkové výměry ploch hornickou 
činností již dotčených. 
Tabulka č. 3: Přehled pozemků dotčených pokračováním hornické činnosti (na ploše POPD) 

k. ú. Litochovice 
p. č. dle KN Druh pozemku Způsob využití Vlastník / náj. smlouva 

1115 lesní pozemek   
1085 ostatní plochy dobývací prostor 
1086 ostatní plochy dobývací prostor 
1087 ostatní plochy dobývací prostor 
1088 ostatní plochy dobývací prostor 

1090/1 ostatní plochy dobývací prostor 
1091/1 ostatní plochy dobývací prostor 

 
 
KÁMEN                        
Zbraslav, spol. s r. o. 
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1092 ostatní plochy dobývací prostor 
1093 ostatní plochy dobývací prostor 
1094 ostatní plochy dobývací prostor 
1095 ostatní plochy dobývací prostor 
1096 ostatní plochy dobývací prostor 
1097 ostatní plochy dobývací prostor 
1098 ostatní plochy dobývací prostor 
1099 ostatní plochy dobývací prostor 
1100 ostatní plochy dobývací prostor 
1101 ostatní plochy dobývací prostor 
1102 ostatní plochy dobývací prostor 
1103 ostatní plochy dobývací prostor 
1103 ostatní plochy dobývací prostor 
1104 ostatní plochy dobývací prostor 
1105 ostatní plochy dobývací prostor 
1106 ostatní plochy dobývací prostor 
1107 ostatní plochy dobývací prostor 
1108 ostatní plochy dobývací prostor 
1109 ostatní plochy dobývací prostor 
1111 ostatní plochy dobývací prostor 
1112 ostatní plochy dobývací prostor 
1116 ostatní plochy dobývací prostor 
1117 ostatní plochy dobývací prostor 

KÁMEN                        
Zbraslav, spol. s r. o. 

846 lesní pozemek   
847 lesní pozemek   
850 lesní pozemek   

Lesy ČR 

1090/2 ostatní plochy těžba surovin  
1148 lesní pozemek   náj.smlouva č. 1606 

1089 ostatní plochy těžba surovin Pozemkový fond 

k. ú. Dobkovičky 

p. č. dle KN Druh pozemku Způsob využití Vlastník 
438/18 ostatní plochy dobývací prostor 
438/19 ostatní plochy dobývací prostor 
438/20 lesní pozemek   

KÁMEN                        
Zbraslav, spol. s r. o. 

425 zastavěné plochy   
429 ostatní plochy těžba surovin  p. Kačírek 

449/1 pastvina  Kamenolom Dobk. s.p. 
77 zastavěné plochy  

433 ostatní plochy těžba surovin 
434/3 ostatní plochy těžba surovin 
435/2 ostatní plochy těžba surovin 

438/14 ostatní plochy těžba surovin 

náj. smlouva č. 1603 

438/13 ostatní plochy těžba surovin 
76 zastavěné plochy  

438/12 ostatní plochy silnice 
438/15 ostatní plochy těžba surovin 
438/16 ostatní plochy těžba surovin 

náj. smlouva č. 1606 

645/6 komunikace  obec Velemín 
426/2 neplodná  

427 zastavěné plochy  Pozemkový fond 

435/3 ostatní plochy těžba surovin 
435/4 ostatní plochy těžba surovin 

PRO-KATEX a. s. 

 

Na většině ploch plánovaných k dobývání suroviny se již původní půdní pokryv 
nenachází. Na místě plánovaného těžebního postupu v severním směru (v rámci DP 
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Litochovice a DP Dobkovičky) bylo skrytí svrchních vrstev provedeno v minulosti 
v předstihu v rámci přípravy suroviny k dobývání. Severní předpolí má rozlohu cca 0,65 ha 
(max. přibližně 100 (Z-V) x 130 (S - J) m). Zhruba na polovině této plochy (0,3 ha) byly již 
dříve provedeny skrývkové práce.  

Půdní pokryv je zachován pouze v severovýchodní části DP Dobkovičky v místech 
strmého (53º) východně orientovaného svahu. Při patě svahu se nachází převážně listnatý les, 
v horních partiích je svah nesouvisle porostlý zejména keřovými porosty. Vzhled svahu je 
patrný z fotografie v příloze Fotodokumentace tohoto oznámení. 

Půdotvorným substrátem je lávová bazická vyvřelina - čedič. Zbytky půd (na plochách 
dosud netěžených) v rámci dobývacího prostoru Dobkovičky jsou převážně půdy na svazích, 
nevyvinuté, s velkým množstvím skeletu - zahliněné sutě. Dle půdně interpretační mapy se 
jedná o půdy potencionálně ohrožené vodní erozí a denudací. 

S ohledem na uspořádání terénu nebudou vrchní vrstvy skrývány odděleně. Zemina ze 
skrývkových vrstev bude odstraňována současně s těžbou, následně odtříděna v prvním stupni 
úpravy (odhlinění).  

Materiál z odhlinění těženého kameniva, popř. jiný nevhodný materiál (výklizy) bude 
ukládán na odval, jehož umístění je navrženo na pozemku 438/13 jihozápadně od DP 
Dobkovičky. 

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Navrženými těžebními postupy bude zasažena pouze část těchto lesních pozemků: 

k. ú. Litochovice -  846, 847, 850, 1115, 1148  

Pozemky č. 846, 847 a 850 jsou v majetku Lesů ČR. Celková plocha dotčené části 
uvedených pozemků je cca 320 m2. Na místě pozemku č. 1148 je dnes plocha roztěženého 
lomu a funkce lesa tedy tento pozemek neplní. 

Dotčená část pozemku č. 1115 byla rozhodnutími z roku 1980 a 1981 trvale odňata 
z lesního půdního fondu (celková plocha odnětí 1703 m2). Pozemek je však v katastru 
nemovitostí nadále veden jako lesní. Při posouzení vlivů na lesní pozemky tento pozemek 
nezahrnujeme a vycházíme ze skutečnosti, že dotčená část již byla trvale odňata. 

k. ú. Dobkovičky -  438/20 

Kroky potřebné k odnětí pozemků nebo jejich částí plnění funkcí lesa budou 
oznamovatelem včas učiněny. 

Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jejich částí, které mají být 
dotčeny pokračováním hornické činnosti v rozsahu předkládaného POPD je cca 800 m2. 

Originály rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa vydaných v minulosti jsou 
uloženy u oznamovatele. Dle vydaných rozhodnutí je zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa trvalý. 

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

Plánovaná těžba v navrženém rozsahu v DP Litochovice a DP Dobkovičky zasahuje část 
jednoho pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu - 449/1 (druh pastvina). 
Dotčená část má výměru cca 225 m2. 

Pozemky, které náležely do zemědělského půdního fondu, byly v minulosti ze ZPF trvale 
odňaty. Originály rozhodnutí o odnětí jsou uloženy u oznamovatele. 
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VODA 

Současný stav 

Provoz v lomu nemá vlastní zdroj vody. Voda je do lomu dovážena v cisternách. 
Využívána je k pitným a hygienickým účelům (voda pitná) a k účelům technologickým, tj. k 
mlžení při úpravě suroviny (voda technologická). Voda je skladována v nádržích o objemu 
6 m3 (voda k hygienickým účelům), 17 m3 a 3 m3 (voda k technologickým účelům - z větší 
nádrže je voda přepouštěna do menší, odkud je odebírána k mlžení na úpravárenské lince). 

Budoucí stav 

Pitná voda 

Pitná voda bude nadále dopravována jako balená. Předpokládaná denní spotřeba pitné 
vody (pouze k pití) je při uvažovaném počtu 20 zaměstnanců cca 100 l (5 l na 1 zaměstnance 
a den), tj. 25 200 l za rok. Jednou ze zvažovaných možností zásobování pitnou vodou je 
v pozdější fázi těžby vybudování vodovodní přípojky.  

Koupelová voda 

Koupelová voda bude využívána k mytí a koupání v šatnách. V příloze č. 12 k vyhlášce č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, je uvedeno směrné číslo 
roční spotřeby vody pro provozy s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači 
s možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem 40 m3 na 
zaměstnance a směnu.  Tento údaj lze použít pro odhad spotřeby koupelové vody v lomu 
Dobkovičky, která by činila 800 m3 vody ročně (přesněji 775 m3 po odečtení dovážené balené 
vody k pití). Skutečná spotřeba vody bude však s velkou pravděpodobností nižší. 
Pozn. Při použití výpočtu dle směrnice 9/1973 Ú.v.MLVH ČSR a MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR pro výpočet 
potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů 
vychází roční spotřeba vody 600 m3/rok.   

Technologická voda 

V případě, že voda pro provozní účely nebude odebírána ze zdroje v blízkosti těžebny 
(např. studna, vrt), bude nadále dovážena. Voda bude skladována ve výše popsaných nádržích 
o objemu 17 m3 a 3 m3.  

Roční odhadovaná spotřeba vody k mlžení při těžbě 250 tis. t je 1560 m3, tj. 625 m3 vody 
na 100 000 tun zpracované rubaniny. 

OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

Těžená surovina 
Těžba suroviny bude probíhat na ložisku Dobkovičky v dobývacích prostorech 

Dobkovičky a Litochovice (viz příloha č. 8). 

Chráněné ložiskové území 

název: Litochovice 
rozhodnutí: OBÚ v Mostě dne 27.11.1989, č.j. 5308/89 
výměra:  209,66975 ha 

Chráněné ložiskové území Litochovice bylo stanoveno pro ložiska Dobkovičky a 
Litochovice – Kubačka rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Mostě pod č. j. 5308/89 ze 
dne 27. 11. 1989. CHLÚ leží v okresu Litoměřice, severozápadním okrajem zasahuje do 
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okresu Ústí nad Labem. Zasahuje katastrální území obcí Dobkovičky, Kletečná, Litochovice 
nad Labem, Prackovice nad Labem a Radejčín. 

Dobývací prostory 

název:   70336 Dobkovičky 
rozhodnutí:  30.12.1962, č.j. 6191/62-329-6/Vav 
výměra:  20,41 ha 

název:  70957 Litochovice 
rozhodnutí:  Čs. kamenoprůmyslu, gen.ředitelství ze dne 27.4.1981, č.j. DP 265/80 
výměra:  7,1275 ha 

Zásoby výhradního ložiska Dobkovičky 

název:  B 3021200 Dobkovičky 
rozhodnutí:  2.6.1989, č.j. GMO-119/89 
výměra:   25,60080 ha (0,2560080 km2) 

Na ložisku Dobkovičky byl v roce 1955 proveden ložiskový průzkum, realizovaný n. p. 
Nerudný průzkum Brno a vyhodnocený závěrečnou zprávou o průzkumu ložiska Dobkovičky 
(Kovářík, 1955). Za účelem zjištění skrývkových poměrů, rozsahu ložiska a ověření zásob 
suroviny byly provedeny pouze báňské práce. Celkem bylo vyhloubeno 27 šachtic, z toho 9 
mapovacích. Vrtné práce nebyly provedeny. Výpočtem zásob bylo na ložisku vypočteno 
celkem 8 406 380 m3 zásob v kat. C1 + C2, z toho v kat. C1 4 570 790 m3 suroviny II. jakostní 
třídy, vhodné pro některé práce silniční, železniční a do betonů. Na výpočet zásob byl vydán 
výměr KKZ č. j. 05/121-56. Ve prostoru vymezeném pro průzkum bylo zjištěno, že těžbu je 
možno realizovat v úzkém pruhu severním směrem. Západním směrem se silně zvyšuje 
mocnost skrývky, v jihozápadní části nebyla těžba na ložisku doporučena pro kontakt 
čedičové horniny s nadložnímu tufy. 

V roce 1979 byl n. p. Geoindustria Dubí u Teplic proveden na základě požadavku 
tehdejšího těžaře n. p. Severokámen Liberec těžební průzkum ložiska Dobkovičky v blízkém 
okolí těženého lomu. Úkolem bylo ověření skrývkových poměrů a provedení přepočtu zásob 
na celém ložisku. Úkol byl řešen svislými ložiskovými vrty v předpolí ve dvou liniích (vrty 
V1 až V8). Pomocí vrtů byla ověřena značná mocnost ložiska (až 70 – 80 m), vrty však 
neprošly celou jeho mocností. 

Provedený průzkum potvrdil možnost snížení těžební báze na nadmořskou výšku 390 m 
(k této bázi jsou vyhodnoceny zásoby kat. C1 – prozkoumané) a v budoucnu i na bázi 370 m 
n. m. (na tuto bázi jsou vyhodnoceny zásoby v kategorii C2, které byly vypočteny extrapolací 
na tuto bázi. Dále bylo zjištěno, že směrem do severozápadního předpolí lomu silně narůstá 
mocnost skrývky, tvořené hlavně pórovitou nebo zjílovělou čedičovou horninou o mocnosti 
až 30 m. Vlastní ložiska tvoří černá až černošedá, jemnozrnná a masívní čedičová hornina, 
hustě rozpukaná. 

Provedeným přepočtem zásob byly na ložisku Dobkovičky vyhodnoceny geologické 
zásoby suroviny o objemu 13 285 tis. m3. 
Tabulka č. 4: Rozlišení zásob dle kategorií 

Kategorie zásob Množství zásob (tis. m3) 
BB 597 
C1B 5 290 
C1B vázané 712 
C2B 4 267 
C2B vázané 669 
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C1N 1 299 
C2N 451 
Vysvětlivky zkratek: 
B, C1, C2 – kategorie zásob podle stupně prozkoumanosti 
B – bilanční zásoby 
N – nebilanční zásoby 

 

Vyhodnocené zásoby byly schváleny v KKZ č. j. 294-05/23-81 dne 19. 3. 1981. Tímto 
výměrem byl zrušen výměr KKZ z roku 1956. 
Tabulka č. 5: Stav zásob na ložisku k 1. 1. 2001 

Kategorie zásob Množství zásob (tis. m3) 
Prozkoumané bilanční volné 1 532 
Prozkoumané bilanční vázané  537 
Vyhledané bilanční volné 4 054 
Vyhledané bilanční vázané 472 
Nebilanční 1 516 

 

Celkový objem těžitelných zásob je 6 800 m3. Objem těžitelných zásob v jednotlivých 
těžebních řezech je uveden v tabulce č. 6. 
Tabulka č. 6: Objem těžitelných zásob (převzato z Starý, 2001 - upraveno) 

Těžební řez Objem těžitelných zásob 
(tis. m3) 

I.  480 
II.  1 260 
III.  1 340 
IV.  1 980 
V.  1 740 

Celkem  6 800 

 

Jakostní charakteristika těžené suroviny 

Čedičová hornina na ložisku tvoří z technologického hlediska jediný surovinový typ, lišící 
se stupněm navětrání.  

Vlastní surovina tvořená neporušenou čedičovou horninou vyhovuje pro výrobu hutného 
drceného kameniva podle ČSN 72 1512-14, třídám B I, N I – II a K I. Zvýšený obsah tvarově 
nevhodných zrn, řadících některé vzorky do třídy N II se vyskytuje pouze ve frakci 8 – 16 
mm, ve frakci 16 – 32 mm zvýšený obsah nevhodných zrn nebyl zjištěn. Ve všech ostatních 
zkouškách hornina vyhovuje požadavkům norem pro první jakostní třídy. Laboratorními 
zkouškami byly dosaženy tyto výsledky: otluk 10 – 16 %, pevnost v rázu ve stupních 
rozdrcení 0,50 – 0,70, obsah tvarově nevhodných zrn frakce 8 – 16 mm 11 – 49 %, frakce 16 
– 32 mm 4 – 21 %, nasákavost hmotová 0,3 – 1,5 %, úbytky při zkoušce trvanlivosti síranem 
sodným 0,1 – 11,8 %, úbytky při zkoušce odolnosti proti mrazu 0,1 – 4,0 % a obsah veškeré 
síry vyjádřený jako SO3 0,01 – 0,04 %. Výsledky ukazují, že hornina má jak dobré 
mechanicko – fyzikální vlastnosti, tak dobrou odolnost proti nepříznivým klimatickým 
vlivům. Kromě laboratorních zkoušek je vhodnost suroviny dokumentována dlouhodobě 
atesty z výroby. 
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Pohonné hmoty a mazadla 
Odhadovaná spotřeba pohonných hmot je přibližně 120 - 140 tis. l. na 250 tis. tun 

vytěžené suroviny, tj. přibližně 0,47 l/t rubaniny. 

(Spotřeba nafty nakladače v expedici: 15 - 17 l/MTH, v případě použití nakladače k 
nakládání rubaniny v dalších fázích těžby: + 20 %, tj. 20,4 l/MTH). 

Odhadovaná spotřeba olejů je cca 3000 l za rok, max. 4500 l (závisí na technologii úpravy 
suroviny - jeden drtič má cca 400 l chladících a mazacích náplní). Výměna olejů je a bude 
prováděna servisní organizací.  

Elektrická energie 
V lomu je trafostanice 630 V. Instalovaný výkon je 600 kW. Sociální zařízení a 

administrativní objekt jsou vytápěny elektřinou. 

V roce 2002 činila spotřeba 110 000 kWh. 

Ostatní surovinové zdroje 
V nadloží suroviny se nevyskytují žádné jiné horniny využitelné v průmyslu. Materiály 

z výklizů a odhlinění suroviny budou nabízeny k prodeji, popř. ukládány na odval a později 
využity při sanaci a rekultivaci vytěženého prostoru. 

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

K přepravě výrobků bude používána doprava automobilová a železniční.  

Ve vyjádření k oznámení záměru ze dne 28.8.2002 obec Velemín vyslovuje nesouhlas 
s přepravou kameniva po navržených trasách (průjezd obcemi Hrušovka, Dobkovičky, Bílý 
Újezd) a požaduje změnu přepravních tras. Obec požadovala maximální využití železniční 
dopravy a „vybudování nových komunikací, které odvedou dopravu z nejproblematičtějších 
míst“. Dále je v textu vyjádření uvedeno, že „komunikace nejsou na zátěž uvažovanou 
v záměru dimenzovány“ a vyřčena obava o bezpečnost provozu.  

V souvislosti s obsahem vyjádřením obce bylo přistoupeno ke zpracování těchto 
dokumentů: 

1) Bezpečnostní audit (příloha č. 6), který zahrnuje vlastní Bezpečnostní audit 
dotčených komunikací a dále Vyhodnocení vlivu dopravy související  s provozem 
lomu Dobkovičky (více viz kapitola D.1.1 Vlivy spojené se změnou v dopravní 
obslužnosti .  

2) Studie účelové komunikace z lomu Dobkovičky do lomu Prackovice (příloha č. 
7). Studie zahrnuje  průvodní zprávu, situaci 1 : 5 000, vzorové řezy, podélný profil, 
fotodokumentaci a propočet nákladů. Nová účelová komunikace by mohla být 
vedena po stávajících polních a lesních cestách a z části po zemědělských 
pozemcích. 

ZVAŽOVÁNY BYLY 2 VARIANTY PŘEPRAVY KAMENIVA: 

1. Doprava po stávající silniční síti. Přeprava výrobků bude probíhat po těchto 
přepravních trasách: 

TRASA 1:  Dobkovičky - Litochovice nad Labem 
TRASA 2:  Hrušovka – Bílý Újezd - Velemín 
TRASA 3: Trmice - Ústí nad Labem 
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Průběh tras je patrný z obrázku  č. 1. 

2. Doprava po účelové komunikaci od lomu Dobkovičky do lomu Prackovice. 
K posouzení této varianty byla zpracována Studie účelové komunikace z lomu 
Dobkovičky do lomu Prackovice (příloha č. 7). Společnost KÁMEN Zbraslav,  spol. s 
r.o. zažádala Správu CHKO České středohoří o odborné stanovisko k záměru 
vybudovat novou účelovou komunikaci, která by vedla po stávajících polních a lesních 
cestách a z části po zemědělských pozemcích. 

Z odborného stanoviska Správy CHKO České středohoří č.j. 3333/XII-8/03-Ký ze dne 
23.6.2003 vyplývá jednoznačné zamítnutí této varianty z následujících důvodů: 

- souběh s teplomilnou doubravní osou nadregionálního biokoridoru K10. Z tohoto 
důvodu byla též posunuta trasa dálnice D8 níže do údolí. 

- kumulativní vlivy účelové komunikace a dálnice D8 (souběh tras) 

- další fragmentace krajiny 

Odborné stanovisko Správy CHKO je uloženo u předkladatele dokumentace. 

Z výše uvedených důvodů byla přepravní varianta 2 zamítnuta. Dále jsou uvažovány 
a posuzovány vlivy spojené s přepravou kameniva po stávajících veřejných 
komunikacích. 

Mezivariantní porovnání denních intenzit dopravy na dotčených komunikacích 
(přepravních trasách) je uvedeno v tabulce č. 7. Intenzita dopravy ve variantách B a C jsou 
uvedeny pro sezónní období. V zimním období bude intenzita dopravy nižší, neboť 80% 
expedice je soustředěno do 8 měsíců, zatímco v zimních měsících je expedováno pouze menší 
množství kameniva (cca 20%). 
Tabulka č. 7: Variantní porovnání denních intenzit dopravy TNA (zpracováno dle CDV 2003 - upraveno 
odečtením vozidel podílejících se v době sčítání na výstavbě plynovodu) 

Varianta 0 Varianta B (250 tis. t/rok) Varianta C (400 tis. t/rok) 

Obec Trasa TNA + 
bus Osobní Celkem 

intenzita 
podíl 
TNA 

TNA - 
z/do 
lomu 

TNA 
celkem 

nárůst 
těžké 

dopravy 
(%) 

TNA - 
z/do 
lomu 

TNA 
celkem 

nárůst 
těžké 

dopravy 
(%) 

Dobkovičky 27 172 199 14% 16 43 59% 84 111 311% 
Litochovice 1 

57 480 537 11% 16 73 28% 84 141 147% 
Hrušovka 88 433 521 17% 52 140 60% 66 154 75% 
Bílý újezd 2 

99 660 759 13% 52 151 53% 66 165 67% 
Radejčín 3 54 326 380 14% 52 106 96% 66 120 122% 

Trasy:  
trasa 1   lom - Dobkovičky - Litochovice 
trasa 2   lom - Hrušovka - B. Újezd - Velemín 
trasa 2   lom - Hrušovka - B. Újezd - Velemín 
trasa 3   lom - Radejčín - směr Trmice 

Následující tabulky uvádí přehled množství přepravovaného kameniva v jednotlivých 
druzích dopravy a počty průjezdu nákladních automobilů při uvažovaném průměrném 
nákladu 15 t na soupravu. 
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Tabulka č. 8: Var B - 250 tis. tun - přepravovaná množství a průjezdy TNA 
Počet průjezdů obcí 

Přepravní trasa Přepravované 
množství/rok (t) Ročně Denně / 15 t 

na soupravu 

Hodinově / 
15 t na 

soupravu 

železnice 60 000 40*     
nákladní automobily 190 000       

Trasa 1 25 000 3 333 16 2 
Trasa 2 82 500 11 000 52 7 
Trasa 3 82 500 11 000 52 7 

 

Tabulka č. 9: Var C - 400 tis. tun - přepravovaná množství a průjezdy TNA 
Počet průjezdů obcí 

Přepravní trasa Přepravované 
množství/rok (t) Ročně 

  
Denně / 15 t 
na soupravu 

  

Hodinově / 
15 t na 

soupravu 
  

železnice 60 000  40*     
nákladní automobily 340 000       

Trasa 1 132 000 17 600 84 10 
Trasa 2 104 000 13 867 66 8 
Trasa 3 104 000 13 867 66 8 

Trasy:  
trasa 1   lom - Dobkovičky - Litochovice 
trasa 2   lom - Hrušovka - B. Újezd - Velemín 
trasa 2   lom - Hrušovka - B. Újezd - Velemín 
trasa 3   lom - Radejčín - směr Trmice 
 

Uvedené počty průjezdů odpovídají tomuto zadání: 

- náklad 15 t na soupravu 
- 21 pracovních dnů v měsíci 
- 8 pracovních hodin denně 
- za dobu 8 měsíců je expedováno 80 % kameniva 

* Železnice 

Průměrné množství kameniva naložené na 1 vagón je 50 t. Běžný počet vagónů ve 
vlakové soupravě je 10 - 30 (ucelený vlak = 16 vagónů).  Běžně se nakládá 30 vagónů, tj. 
1500 t. K expedici po železnici je zapotřebí 40 dní nakládky za rok. V rozptylové studii je 
uvažováno v souvislosti s dopravou kameniva po železnici s 1 příjezdem a odjezd vlaku 
denně (výrazně nadhodnoceno). 

 

V etapě zvýšeného odbytu je uvažováno o napojení provozu lomu na veřejnou vodovodní 
síť. 
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III. Údaje o výstupech 

1. OVZDUŠÍ 

Údaje o emisích látek znečišťujících ovzduší jsou převzaty z Rozptylové studie (Bajer, 
Tomášek 2003) - viz příloha č. 2. V rozptylové studii je též hodnocena varianta A, která 
odpovídá ročnímu objemu těžby 150 tis. tun. V době zadání rozptylové studie se 
předpokládáno, že uvedený objem bude odpovídat množství prodaného a expedovaného 
kameniva v roce 2003. Tento předpoklad se nepotvrdil, skutečně prodané a expedované 
množství kameniva v roce 2003 bude s nejvyšší pravděpodobností nižší. Varianta A proto 
není v dokumentaci hodnocena. 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje znečištění ovzduší nebyly v rozptylové studii uvažovány. Vytápění sociální 
a administrativní buňky je zajišťováno zařízeními na elektrickou energii. Vlastní úpravna 
suroviny je uvažována jako plošný zdroj. 

Plošné zdroje 

Plošnými zdroji v rámci variant B, C jsou: 

a) vlastní prostor úpravy kameniva 
b) provoz lopatového rypadla 
c) provoz nakladače u expedičních skládek 
d) parkování a pojezd nákladních aut v lomu a v expedici 
e) parkování osobních aut 
f) sekundární prašnost 

Plošným zdrojem v rámci Varianty 0 je pouze sekundární prašnost. 
 

Vlastní prostor úpravy kameniva 

Vzhledem k tomu, že technická zařízení k úpravě suroviny nemají přímý výduch do 
ovzduší, lze je dohromady považovat za plošný zdroj emisí o ploše 50 x 50 m, a to v každé 
z řešených variant B až C. Podle  prováděcí vyhlášky MŽP 356/2002 Sb. k zákonu č. 86/2002 
Sb. (kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity ad.) jsou v příloze č. 
4 pod bodem 17 uvedeny emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene. Základní 
emisní faktor (Ef) je 1 kg tuhých znečišťujících látek (TZL, tj. prachu) na tunu vyrobeného 
kameniva. Na celé technologické lince bude prováděno mlžení, což podle citované vyhlášky 
má účinnost 30 %. Oznamovatel má k dispozici autorizované měření (VŠCHMT 2002) viz 
příloha č. 8), které bylo prováděné na třech lomech včetně Dobkoviček. Podle těchto měření 
je záchyt kolem 90 %. S ohledem na možné nejistoty měření je pro účely rozptylové studie 
uvažována účinnost záchytu u dané technologie konzervativně 70 %. Tato úvaha je použita u 
všech řešených variant B až C, ve kterých je předpokládána těžba. 
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Tabulka č. 10: Emise tuhých znečišťujících látek v jednotlivých variantách 
Hmotnostní tok škodliviny Varianta g/s kg/hod kg/den t/rok 

Varianta B 
Plocha zdroje: 50 x 50 m, fond pracovní doby: 8 

měsíců v roce, 160 dnů/rok, 1667 hod/rok 
12,50 45,0 469 75 

Varianta C 
Plocha zdroje: 50 x 50 m, fond pracovní doby - 160 

dnů v roce, 2560 hod/rok 
12,50 45,0 750 120 

 

Provoz lopatového rypadla 

Bilance byla provedena s ohledem na průměrnou spotřebu PHM na motohodinu.  

Varianta B, C:  činnost spočívá v nakládání kameniva z těžby na přepravní auta do linky   
úpravy 

Na základě těchto předpokladů při uvažované provozní době lze sumarizovat 
v jednotlivých variantách sumy emisí uvedené v tabulce. Plocha zdroje je uvažována 50 x 50 
m. 
Tabulka č. 11: Sumy emisí z provozu lopatového rypadla v jednotlivých variantách 

Varianta B Varianta C škodlivina 
kg/den t/rok kg/den t/rok 

NOx 3,160 0,506 5,056 0,809 
benzen 0,017 0,003 0,0273 0,004 

 Var B   fond pracovní doby: 8 měsíců v roce, 160 dnů/rok, 1667 hod/rok 
Var C    fond pracovní doby - 160 dnů v roce, 2560 hod/rok 

 

Provoz nakladače u expedičních skládek 

Bilance byla provedena s ohledem na průměrnou spotřebu PHM na motohodinu. Pro 
bilanci emisí NO2 bylo uvažováno s  rokem výroby nakladače 1996. Na základě uvedeného 
předpokladu při uvažované provozní době lze vypočíst sumy emisí uvedené v tabulce.  Plocha 
zdroje je uvažována 50 x 50 m.  
Tabulka č. 12: Sumy emisí z provozu nakladače v jednotlivých variantách 

Varianta B Varianta C škodlivina 
kg/den* t/rok kg/den* t/rok 

NOx 2,528 0,506 4,045 0,809 
benzen 0,013 0,003 0,022 0,004 

* v období výroby 
Var B: fond pracovní doby: 8 měsíců,  160 dnů/rok, 1667 hod/rok*, expedice mimo výrobní období 4 

měsíce, 80 dnů v roce, 333 hod/rok  
Var C:  fond pracovní doby: 8 měsíců,  160 dnů/rok, 2560 hod/rok*,  expedice mimo výrobní období 4 

měsíce, 80 dnů v roce, 510 hod/rok 

 

Parkování a pojezd nákladních aut v lomu a v expedici 

Dalším plošným zdrojem je stání automobilů uvnitř areálu. Na základě dispozičního řešení 
posuzovaného záměru lze emise z tohoto plošného zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů 
(1 automobil 30 sekund). Plocha zdroje je uvažována 50 x 50 m.  
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Tabulka č. 13: Sumy emisí z parkování a pojezdu aut v lomu a expedici v jednotlivých variantách 
škodlivina Varianta B Varianta C 

 kg/den max. 
kg/den t/rok kg/den max. 

kg/den t/rok 
NOx 0,2020 0,2407 0,0505 0,3132 0,371948 0,0783 

benzen 0,00113 0,00129 0,00024 0,00169 0,00201 0,00042 
Var B: emisní faktor - rok 2004, 
 fond pracovní doby: 8 měsíců,  160 dnů/rok, 1667 hod/rok*, expedice mimo výrobní období 4 

měsíce, 80 dnů v roce, 333 hod/rok 
Var C:  emisní faktor - rok 2005, pro bilanci emisí NO2 bylo uvažováno s průměrným rokem výroby 

1991, 
 fond pracovní doby: 8 měsíců,  160 dnů/rok, 2560 hod/rok*, expedice mimo výrobní období 4 

měsíce, 80 dnů v roce, 510 hod/rok 

 

Parkování osobních aut 

Dalším plošným zdrojem je parkoviště osobních aut.  Plocha zdroje je uvažována 50 x 50 
m (nadhodnoceno). 

Ve variantě B je uvažováno v průměru s 30 pohyby osobních aut denně.  

Ve variantě C je uvažováno v průměru s 40 pohyby osobních aut denně. 
Tabulka č. 14: Suma emisí z parkování osobních aut v jednotlivých variantách 

Varianta B Varianta C škodlivina 
g/den kg/rok g/den kg/rok 

NOx 13,95 4,91 17,4 6,12 
benzen 0,1965 0,07 0,242 0,09 

Var B:  fond pracovní doby: 12 měsíců,  240 dnů/rok,  
Var C:  fond pracovní doby: 12 měsíců,  240 dnů/rok 

 

Sekundární prašnost 
Zdrojem emisí mohou být skládky produktů a vlastní plocha lomu. Tyto emise jsou 

obtížně vyčíslitelné. Pro úplnost jsou zahrnuty do modelu ve výši 0,15 g/ha, což činí cca 128 
t/rok. Tyto emise jsou prakticky stejné ve všech posuzovaných variantách. 

Plošný zdroj související se sekundární prašností je představován celým prostorem lomu.  
Plocha zdroje: 27 ha, fond pracovní doby: 24 x 365 = 8760 hod. 

Neplatí ve variantě 0 neboť nedochází k zvětšování plochy lomu, navíc není prach vířen 
pojezdy mechanizace 

 
Liniové zdroje 
Automobilová doprava 

V rámci celostátního sčítání silniční dopravy v roce 2000 provedené Ředitelstvím silnic a 
dálnic nebyl v okolí záměru na dotčených komunikacích žádný sčítací profil. Rozptylová 
studie vychází z údajů získaných místním šetřením na křižovatkách dotčených komunikací 
dne 28.1.2003 zpracovateli Rozptylové studie (Tomášek, Bajer 2003). V tomto termínu 
neprobíhala žádná doprava v souvislosti s lomem. Frekvence dopravy, jež byla podkladem 
pro výpočet emisí z dopravy je uvedena v rozptylové studii (příloha č. 2). 
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Průměrný náklad na nákladní automobil byl uvažován 15 t. V pohybech nákladních aut 
byly uvažovány obě cesty (z lomu a do lomu). 

Z porovnání údajů o současné intenzitě dopravy na dotčených komunikacích uvedených 
v rozptylové studii s údaji zjištěnými v rámci později provedeného sčítání (Centrum 
dopravního výzkumu) vyplývá, že údaje o intenzitě dopravy v rozptylové studii jsou pro 
osobní automobily nižší, naopak pro těžké nákladní automobily jsou údaje vyšší než odpovídá 
současnému stavu (dle zjištění CDV). Rozptylová studie však byla zpracována na základě 
dostatečně konzervativních předpokladů a nelze proto  předpokládat změny v negativním 
smyslu (viz kapitola D.I.2 Změny v čistotě ovzduší). Z tohoto důvodu byla pro další 
hodnocení plně využita původní studie. 

Tabulkové výstupy popisující emise z automobilové dopravy jsou zařazeny v rozptylové 
studii (varianta B - str. 32, varinata C – str. 36, varianta 0 - str.38). 

Železniční doprava 

Železniční doprava je ve variantách B,C  reprezentována následovně: 

 Lovosice – Teplice 9 železničních spojů  

 Teplice- Lovosice 8 železničních spojů  

 v noční dobu 2 spoje tam a zpět 

 nákladní železniční doprava na předmětné trati není pravidelná a souvisí pouze 
s provozem pily (nádraží Chotiměř) a nakládkou kameniva v Dobkovičkách. Lze ji 
odhadnout maximálně na jeden příjezd a odjezd vlaku týdně v souvislosti s provozem 
pily a jeden příjezd a odjezd jednoho vlaku denně v souvislosti s dopravou kameniva.  

Na základě uvedených intenzit dopravy na komunikačním systému  lze vyvodit následující  
emisní charakteristiky dle jednotlivých řešených úseků z hlediska příspěvků uvažovaného 
záměru – viz tabulka. 
Tabulka č. 15: Emise z železniční dopravy 

železnice škodlivina 
kg/km.den-1 t/km. rok-1 

NOx 0,46308 0,169024 
CO 0,42279 0,154318 

 

2. ODPADNÍ VODY 

Průmyslové odpadní vody  

Průmyslové odpadní vody v provozu nevznikají, voda používaná k mlžení zůstává 
vázána na upravovaný materiál. 

Městské odpadní vody 
Předpokládané množství odpadních vod je max. 800 m3 ročně. Odpadní vody použité 

k hygienickým účelům budou ze sociálního zařízení odváděny do jímky, jejíž obsah bude 
pravidelně vyvážen (likvidován) specializovanou firmou. 

Za rok 2002 bylo produkováno 60 m3 odpadních vod typu městských odpadních vod. 
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3. ODPADY 

Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané v 
odvalech, výsypkách a odkalištích se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2, odst. 1 písm b 
zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Produkce těchto odpadů bude v lomu Dobkovičky minimální, neboť těžba bude 
probíhat v místech již připravených k dobývání (bez nutnosti provádění skrývek). Ani při 
postupu těžby do severovýchodní části DP Dobkovičky nebudou objemy vytříděného 
materiálu nijak značné. Nezpracovaný materiál, především z odhlinění těženého kameniva, 
bude ukládán na odval. 

Běžným provozem lomu budou vznikat odpady především následující druhy odpadů (viz 
tabulka). 
Tabulka č. 16: Možné odpady vznikající v provozu 

Kód odpadu Kategorie Název odpadu 
08 03 18 N Odpadní tiskařský toner neuvedený pod kódem 08 03 17 
13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
13 03 07 N Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje 
15 01 02 O Plastové obaly 
15 01 04 O Kovové obaly 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 03 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami neuvedené pod kódem 15 02 02 

16 01 03 O Pneumatiky 
16 01 07 N Olejové filtry 
16 01 17 O Železné kovy 
16 01 18 O Neželezné kovy 
16 06 01 N Olověné akumulátory 
16 06 03 N Baterie obsahující rtuť 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 05 07 N Traťový štěrkopísek obsahující nebezpečné látky 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 
20 03 04 O Kal ze septiků a žump 

 

Množství odpadů produkované v roce 2002 dle Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
je uvedeno v tabulce. 
Tabulka č. 17: Množství odpadů produkované v roce 2002 dle Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

Kód odpadu Kategorie Název odpadu 
Množství 
odpadu 

(t) 
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

0,05 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 0,72 
16 020 13 N Vyřazená zařízení 0,4 
16 01 07 N Olejové filtry 0,19 
17 05 03 N Zemina obsahující nebezpečné látky 7,46 
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Odstranění uvedených odpadů nepředstavuje vážnější problém, v dosahu je provozováno 
několik zařízení pro zneškodňování odpadu, na část odpadů se vztahuje též povinnost 
zpětného odběru původci a distributory. Nakládání s odpady se bude řídit platným zákonem o 
odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcími předpisy.  

4. OSTATNÍ 

Hluk 

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

Stacionární (bodové a plošné) zdroje hluku působící na okolní venkovní prostor, tvoří 
provoz strojních zařízení linky pro úpravu kameniva, jejich pohonů a pomocných zařízení. 
Zařízení jsou umístěna ve venkovním prostoru, bez stavebního opláštění. Technologie však 
po celou dobu trvání záměru bude od okolí ve východním směru odstíněna uspořádáním 
terénu. 

Úpravárenská linka bude provozována v denní době ve dvousměnném provozu.  

Expedice výrobků bude probíhat po celý den s tím, že vyšší počet vozidel bude 
pravděpodobně soustředěn do ranních a dopoledních hodin tak, jak odpovídá běžnému 
rozdělení intenzit dopravy na veřejných komunikacích. 

Areál kamenolomu je z hlediska funkčního využití výrobní zónou bez bydlení. Nejbližší 
hlukově chráněné venkovní prostory se nacházejí ve vzdálenosti 500 m od provozovny v obci 
Dobkovičky. Poloha lomu ve vztahu k okolní zástavbě je patrná z obrázku č. 1. 

Mimo hranice areálu lomu se nachází zejména les kategorie ochranný. Pro tyto prostory 
nejsou dány  požadavky na ochranu před hlukovými vlivy a nejvyšší přípustná hodnota hluku 
zde ve smyslu platných předpisů (Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.) není předepsána.  

Zdroje hluku lze rozdělit na: 

 hluk z trhacích prací 

 hluk z provozu lomu (úpravárenského zařízení, vnitrolomová doprava) 

 hluk z mimoareálové dopravy 

Hluk z trhacích prací 

Dne 12.9.2001 proběhlo autorizované měření hluku (Stöhr 2001) a vibrací emitovaných 
komorovým odstřelem (Žilák 2001 – příloha č. 9). Měření hluku bylo provedeno současně ve 
čtyřech měřících místech: 

1) Dobkovičky č.p.11 – nepodsklepený přízemní rodinný domek s podkrovím 

2) Kletečná – kaplička 

3) Prackovice č.p.32 – nepodsklepený patrový dům s podkrovím 

4) Litochovice střed – neobydlený, rozpadlý objekt bývalé hospody 



Dokumentace dle zák.č. 100/2001 Sb. - Pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky ČÁST B 

 

 - 26 - GET s. r. o. 

Tabulka č. 18: Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku zjištěné měřením po dobu trvání odstřelu 
Lokalita LAeq /dB(A)/ T /s / 

1 72,3 2,0 
2 56,8 2,0 
3 64,4 2,5 
4 69,3 2,5 

Tabulka č. 19: Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku vypočtené pro denní dobu (8 
nejhlučnějších hodin) 

Lokalita LAeq /dB(A)/ 
1 30,7 
2 15,2 
3 23,8 
4 28,7 

 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 502/2000 Sb.  
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  

Korekce pro den (6,00 – 22,00 hod) má hodnotu 0, pro noc (22,00 – 6,00 hod) hodnotu      
-10. Odstřely jsou prováděny pouze v denní době.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru všech 
sledovaných bodů má pro den 6,00 – 22,00 hod hodnotu  50 dB. 

Limitní hodnota pro denní dobu a venkovní prostor nebyla nikde v důsledku odstřelu 
překročena. 

Hluk z provozu lomu 

Měření hluku zdrojů v kamenolomu a v jeho nejbližším okolí bylo provedeno dne 
7.11.2001 (Stöhr 2001). 

Orientační umístění měřících bodů a rozmístění technologie v lomu je patrné 
z následujícího obrázku. 
Obrázek č. 2: Orientační umístění měřících míst v lomu Dobkovičky dne 7. 11. 2001 

 
Stroje: 
I. nakladač  VOLVO L 180 C 
II. nakladač  LIEBHER 541 
III. nakladač VOLVO L 150 D 

Měřící místa: 
1 . primární drtič + třidič 
2. mobilní (sekundární) drtič  
3. okraj lomu 
4. okraj lomu u vjezdu 
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Zjištěné hodnoty hladin akustického tlaku v jednotlivých měřících bodech dne 7.11.2001 
jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka č. 20: Zjištěné hodnoty hladin akustického tlaku při měření 

Měřící 
místo 

Max P Max L Min L LAEQ SEL LEPd L1 L10 L90 

1 113,3 91,1 81,0 86,4 104,5 86,1 89,5 88,5 83,5 
2 110,9 90,7 77,2 83,0 103,5 82,7 86,0 84,5 81,0 
3 408,1 88,7 68,8 76,6 101,1 76,3 81,5 79,0 72,5 
4 104,0 66,6 59,7 62,2 74,3 61,9 66,0 63,0 61,0 

Tabulka č. 21: Oktávová  analýza 
 f /Hz/ 31,5  63 125  250  500  1 000  2 000 4 000  8 000  

1 79,7 85,2 84,6 81,8 73,6 76,4 70,1 68,8 62,2 
3 72,0 82,8 81,4 73,7 70,5 66,7 66,4 62,4 58,6 
 

Mezi sledovanými jednotlivými dílčími zdroji hluku a sledovaným životním prostředím 
byl z mapového podkladu proveden řez terénem. Výsledná hodnota ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A ve sledovaných bodech v jednotlivých obcích je shrnuta v následující 
tabulce. 
Tabulka č. 22: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve sledovaných bodech 

Měřící bod LAeq /dB(A)/ 
1 – Dobkovičky 30,0 
2 – Kletečná 28,8 
3 – Prackovice 21,7 
4 - Litochovice 33,6 

 

Hluk z mimoareálové dopravy (expedice výrobků) 

Mobilní (liniové dopravní) zdroje hluku tvoří především provoz venkovní nákladní 
automobilové dopravy, související s expedicí vyrobeného kameniva. Tato problematika (vč. 
metody výpočtu) je podrobněji popsána v příloze č. 1 Hluk z vyvolané dopravy - lom 
Dobkovičky (Šnajdr 2003). 

Údaje o počtech průjezdů jsou uvedeny v kapitole Nároky na dopravní a jinou 
infrastrukturu.  

Komunikace v obci Hrušovka má stoupání cca 6 %, v obci Bílý Újezd, Litochovice, 
Velemín cca 2 %. Přepravní rychlost nákladních vozidel je uvažována 50 km.hod-1. Do 
kamenolomu jedou bez nákladu, zpět z kopce s nákladem.  

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č.502/2000 Sb.  
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru všech 
sledovaných bodů má pro den 6,00 – 22,00 hod hodnotu  55 dB. Vzhledem k tomu, že 
průjezdovou trasou je silnice III. třídy, není možné v souladu s platnými předpisy pro 
definovaný venkovní prostor v okolí této komunikace použít korekci zohledňující „starou 
zátěž“ u hluku působeného pozemní dopravou.  

Charakteristickou zástavbu v obci tvoří většinou rodinné domy, rozmístěné po stranách 
komunikace. Kontrolní body pro porovnání změn ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se 
nacházejí ve vzdálenosti 2 m od fasády obytných objektů v dotčených obcích. 
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Pro každou z obcí byl provedený výpočet hlukové zátěže nejprve pro stávající stav (bez 
vyvolané dopravy = varianta 0), a následně výpočet hlukové zátěže s předpokládanou 
dopravou, nejprve pro variantu B a následně pro variantu C. 

V následujících tabulkách je uvedeno mezivariantní porovnání ekvivalentních hladin 
akustického tlaku v místě vytipovaných kontrolních bodů ve výšce 2 a 4 m nad terénem (body 
jsou zakresleny na obrázcích v příloze č. 1).  
Tabulka č. 23: LAeq [dB(A)] v místě kontrolních bodů ve výšce 2 a 4 m nad terénem - Litochovice/Labem 

 
Tabulka č. 24: LAeq [dB(A)] v místě kontrolních bodů ve výšce 2 a 4 m nad terénem - Dobkovičky 

 
Tabulka č. 25: LAeq [dB(A)] v místě kontrolních bodů ve výšce 2 a 4 m nad terénem - Hrušovka 
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Tabulka č. 26: LAeq [dB(A)] v místě kontrolních bodů ve výšce 2 a 4 m nad terénem - Bílý Újezd 

 
Tabulka č. 27: LAeq [dB(A)] v místě kontrolních bodů ve výšce 2 a 4 m nad terénem - Velemín 

 
 

Ze sloupce „současnost“ v předchozích tabulkách je patrné, že v současné době dochází 
v okolí dotčených komunikací k překročení nejvyšších přípustných hodnot pro denní dobu (55 
dB). Za hluk ve variantě 0 je pro účely posuzování považován současný stav bez provozu 
souvidejícho s lomem. V důsledku posuzovaného záměru (var. B a C) dojde k nárůstu 
ekvivalentních hladin akustického tlaku v jednotlivých obcích v tomto rozsahu: 

Obec Varianta B Varianta C 
Litochovice 0 - 0,9 0,1 - 3,5 
Dobkovičky 1,7 - 2,4 5,7 - 6,3 
Hrušovka 1,5 - 1,8 1,9 - 2,2 
Bílý Újezd 1,4 - 1,6 1,7 - 1,9 
Velemín 0,1 - 1,5 0,1 - 1,8 

Počet objektů v jednotlivých pásmech hluku v jednotlivých variantách, vč. varianty 0 je 
uveden v hlukové studii. 

 

Hluk z nakládky na železnici 

Samostatně byl vyhodnocen hluk z nakládky do železničních vagónů (viz příloha č. 12). 
Nakládka bude probíhat po dobu přibližně 40 dní v roce. Za 1 den se naloží 1500 t, nakládka 
30 vagónů trvá od 6:00 do 16:00 (započítány manipulační a další přestávky). 

Hluk byl vyhodnocen vzhledem k nejbližším obytným objektům. Z výsledku vyplývá, že 
limit pro denní dobu bude mírně překročen (o 1,6 dB ve výšce 2 m). Tento závěr potvrzuje i 
kontrolní měření, které na základě stížnosti občanů provedla v září 2002 OHS Litoměřice 
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(ústní sdělení). Při měření bylo zjištěno, že k překračování hygienických limitů ve vztahu 
k hluku nedochází (ze dvou měření bylo jedno měření podlimitní, druhé mírně nad limitem, 
v rámci nejistoty měření). Měření bylo provedeno u domů čp. 40 a 54.  

U dalších objektů pro bydlení je dle výpočtu limit plněn. 

Pozn.: Pro výpočet byl uvažován maximální výkon, který se mezi variantami B a C neliší. 
Při nakládce menšího množství bude výsledná hluková zátěž nižší. Navrženo je technické 
opatření (instalace protihlukové zástěny).  

Vibrace 

Vibrace z trhacích prací 

Dne 12.9.2001 bylo provedeno měření seismických a tlakovzdušných účinků komorového 
odstřelu (Žilák, 2001 - zpráva je přílohou č. 9). V průběhu měření komorového odstřelu byly 
současně vyhodnocovány hladiny zrychlení vibrací ve třech na sebe vzájemně kolmých 
směrech a to:  

T – transverzální – příčný - vodorovný 
L – longitudální – v ose – vodorovný 
V – vertikální – svislý 

Měřící stanoviště (celkem 5) byla umístěna obcích Dobkovičky (1), Kletečná (2), 
Prackovice nad Labem (3) a Litochovice (4). V následující tabulce č. 23 jsou uvedeny 
změřené špičkové hodnoty rychlosti vibrací a tomu odpovídající hodnota zrychlení 
v jednotlivých směrech při záznamech s nejvyšší úrovní signálu. 
Tabulka č. 28: Zjištěné špičkové hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací 

Horizont.-příčné Vertikální Horizont. –  podélné 
Rychlost Zrychlení Rychlost Zrychlení Rychlost Zrychlení Lokalita 
(mm.s-1) (mm.s-2) (mm.s-1) (mm.s-2) (mm.s-1) (mm.s-2) 

1 2,67 
2 Hz 

0,0335 
2 Hz 

2,29 
3 Hz 

0,0431 
3 Hz 

4,19 
3 Hz 

0,0789 
3Hz 

2 1,52 
3 Hz 

0,02864 
3 Hz 

0,89 
12 Hz 

0,0671 
12 Hz 

1,02 
21 Hz 

0,1345 
21 Hz 

3 1,02 
20 Hz 

0,12811 
20 Hz 

0,70 
18 Hz 

0,07913 
18 Hz 

1,14 
19 Hz 

0,136 
19 Hz 

4 1,13 
6 Hz 

0,04258 
6 Hz 

0,52 
13 Hz 

0,04245 
13 Hz 

1,10 
6 Hz 

0,04145 
6 Hz 

 

Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací jsou stanoveny nařízením vlády č.502/2000 Sb. - 
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  

Zjištěné hodnoty vibrací v jednotlivých směrech při nejnepříznivějších záznamech, tj. 
záznamech s nejvyšší úrovní zrychlení vibrací a patřičné přípustné hodnoty, pro jednotlivá 
třetinoktávová pásma jsou shrnuty v následující tabulce. 
Tabulka č. 29: Vyhodnocení zjištěných hodnot zrychlení ve sledovaných měřících místech 

Horizont.-příčné Vertikální Horizont. –  podélné 
Vypočtené Limit Vypočtené Limit Vypočtené Limit Lokalita 
(mm.s-2) (mm.s-2) (mm.s-2) (mm.s-2) (mm.s-2) (mm.s-2) 

1 0,0335 0,0576 0,0431 0,064 0,0789 0,064 
2 0,02864 0,064 0,0671 0,1008 0,1345 0,1600 
3 0,12811 0,200 0,07913 0,1760 0,136 0,200 
4 0,04258 0,0768 0,04245 0,1008 0,04145 0,07680 
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Pozn.: V předchozí tabulce  hodnoty vypočtené odpovídají maximální hodnotě měřené veličiny. Limity jsou 
však určeny pro efektivní hodnotu sledované veličiny. U odstřelu  nelze zcela jednoznačně stanovit poměr mezi 
špičkovou a efektivní hodnotou jako je tomu v případě harmonického kmitání (cca 1,4 x), tj efektivní hodnota je 
0,707 hodnoty špičkové. 

Hodnoty zrychlení vibrací zjištěné při komorovém odstřelu vzhledem k obsahu předchozí 
poznámky leží pod limitními hodnotami. Taktéž tlakovzdušné účinky byly vyhovující. 

Záření radioaktivní, elektromagnetické 

V lomu Dobkovičky nejsou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani 
významnější zdroje záření elektromagnetického. Zdrojem přírodního radioaktivního záření je 
radon 222Rn.  Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné 
hodnoty pro ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví  prováděcí předpis 
k zákonu č. 18/0997 Sb. (atomový zákon), vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
č. 184/1997 Sb.   

Měrná  aktivita 226Ra kameniva z lomu Dobkovičky je v souladu s uvedenou vyhláškou 
pravidelně sledována akreditovanou laboratoří.   

Hmotnostní aktivita 226Ra ve vzorku nepřevyšuje směrnou hodnotu 120 Bq/kg, stanovenou 
vyhláškou č. 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany (příl. č. 11, tab. č. 1). 
Výsledky rozboru vyhovují požadavkům § 6 zákona č. 18/1997 Sb. na obsah přírodních 
radionuklidů ve stavebním materiálu. Materiál může být použit i pro stavby s pobytovým 
prostorem. 

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Se záměrem - pokračováním hornické činnosti - souvisí zásah do terénní konfigurace a 
s tím spojený zásah do krajinného rázu. Podrobněji jsou tyto aspekty popsány v kapitole D.I.8 
Vlivy na krajinu. 

Silniční doprava související se záměrem má mimo jiné vliv na bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích, které tvoří přepravní trasy. Míra tohoto vlivu je specifikována ve 
studii „Bezpečnostní audit a vyhodnocení vlivu dopravy související s provozem lomu 
Dobkovičky“ (Centrum dopravního výzkumu, 2003, příloha č. 6). podrobněji je vliv na 
bezpečnost dopravy rozebrán v kapitole D.I.1. Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

Územní systém ekologické stability krajiny 

V roce 1996 byl vydán Společností pro životní prostředí Brno, s.r.o. Územně technický 
podklad NR – R ÚSES ČR.   

V daném zájmovém území a jeho nejbližším okolí byly zpracovány plány územních 
systémů ekologické stability pro obec Prackovice (Číhová, Stanková, 1994) a  obec 
Litochovice (Rothbauer, 1996), v kterém již byly zohledněny významné změny na 
nadregionální a regionální úrovni vyplývající z posledně schválené verze ÚSES v ÚPN VÚC 
Litoměřicko (usnesení vlády ČR č. 110 ze dne 7.února 1996). 
Obrázek č. 3: ÚSES (dle Rothbauer, 1996) 

V rámci zpracování Urbanistické studie obce 
Prackovice nad Labem (Ing. arch. Jiří Adamczyk, 
2000), pro něž byl závazným materiálem rovněž 
ÚPN VÚC okresu Litoměřice, byly jednotlivé prvky 
ÚSES propojeny tak, aby byl vytvořen funkční 
systém. 

Přímo v zájmovém území, vymezeném budoucí 
plochou těžby, se nenachází žádný prvek územního 
systému ekologické stability, v jeho blízkosti je jich 
lokalizováno několik.  

Na severu až severozápadě s dobývacím 
prostorem sousedí biocentrum regionálního významu  
Kubačka (č. 2) ležící na k.ú. Litochovice nad Labem 
a Dobkovičky. Je to regionální biocentrum 
vymezené, reprezentativní. Jeho výměra je 68,0172 
ha. Biocentrum leží v biochoře č.5 (STG: 2B3, 3B3, 
2B2, 3CD3). Cílovým typem společenstva je typická 
dubová doubrava, typická dubová bučina a lipová 
dřínová javořina. Rozloha biocentra je 68,0172 ha. 
Nadmořská výška biocentra je 360 – 542 m. 
Převažují zde hnědé půdy mezotrofní a eutrofní. 
Vyskytují se zde i rankery a půdy nevyvinuté. 
V tomto směru (západním) těžba probíhat nebude. 

Jižně od lomu prochází ve směru přibližně 
severozápad jihovýchod lokální biokoridor (k)  
propojující regionální biocentrum Kubačka 
s biocentrem lokálního významu Doubrava nad 
Litochovicemi (č.10). V tomto úseku je vymezen na 
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stávajících dubových porostech s výjimkou krátkého úseku při jižním okraji lomu. V 
těchto místech je navržena výsadba dřevin typické bukové doubravy. 

Mezi další významné, ale již vzdálenější prvky ÚSES (Územně technický podklad, 1996), 
patří: mezofilní bučinná osa biokoridoru nadregionálního významu K9 – České středohoří 
(nadregionální biokoridor je veden přes lokální biocentrum na vrchu Debus a propojuje 
Kubačku s regionálním biocentrem Dubický vrch - Výsluní. Směrem na západ nadregionální 
biokoridor spojuje Kubačku s nadregionálním biocentrem Milešovka), který prochází severní 
částí okresu Litoměřice v přibližně rovnoběžkovém směru a dále  nadregionální biokoridor 
řeka Labe (vlastní vodní tok, údolní niva, přilehlé svahy), který je však kromě několika 
krátkých úseků v současné době pro migraci bioty nefunkční. Jižně od lomu probíhá 
teplomilná doubravní osa nadregionálního biokoridoru K10. 

Zvláště chráněná území 

Lom Dobkovičky leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen CHKO). 
CHKO byla vyhlášena v roce 1976 výnosem MK ČSR č.j. č.j. 6883/1976. Celková plocha 
CHKO je 1063 km2. Zájmové území je situováno v jihozápadní části CHKO na levém břehu 
Labe. CHKO zaujímá 84 % výměry geomorfologické jednotky České středohoří. Hlavními 
důvody pro vyhlášení jsou středoevropská jedinečnost krajinného reliéfu mladotřetihorního 
vulkanického pohoří, pestrost geologické stavby a velké druhové bohatství rostlin a 
živočichů.  

Do I. zóny CHKO jsou zahrnuty všechna maloplošná zvláště chráněná území, kterých je 
v území vyhlášeno 39 na celkové rozloze 616 ha. V II. zóně jsou pak zahrnuta cenná území, 
která by měla být ponechána bez výrazných zásahů. 

Roztěžený lom Dobkovičky leží ve IV. zóně CHKO. Plochy II. zóny CHKO leží mimo 
dobývací prostory v západním směru a další těžební postup do nich nezasáhne. 

Vrch Lovoš, resp. jeho vrcholová kóta leží ve vzdálenosti cca 4 km od lomu Dobkovičky. 
Na vrcholu a svazích je vyhlášena NPR Lovoš (k.ú. Lhotka nad Labem a Oparno), jejímž 
předmětem ochrany jsou teplomilná společenstva a šípáková doubrava (dub pýřitý). 

PR Kalvárie se nachází na pravém břehu Labe. Na skalních svazích a stěnách se vyskytují 
lesostepní a stepní společenstva s mnoha zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů. 
Vzdálenost od lomu Dobkovičky je cca 3,5 km. 

NPR Milešovka leží od dotčené lokality ve vzdálenosti cca 6 km. 

Přírodní parky 

Lom nezasahuje na území přírodního parku. 

Významné krajinné prvky, památné stromy 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. jsou významnými krajinnými prvky (VKP) lesy, vodní 
plochy, vodoteče a jejich nivy. V okolí lomu se nacházejí lesní porosty, které jsou dle výše 
uvedeného významným krajinným prvkem. Lesní prosty ležící mimo dobývací prostor 
nebudou těžbou dotčeny. 

V ploše plánovaných těžebních postupů se nacházejí porosty dřevin stromového vzrůstu 
při severovýchodní hranici dobývacího prostoru Dobkovičky. 

Registrované významné krajinné prvky se v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí 
nenacházejí. 
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Území hustě zalidněná 

Zájmové území není územím hustě zalidněným. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

V souvislosti s hornickou činností dochází přirozeně k poškození funkcí dotčených 
ekosystémů, vázaných na plochy hornickou činností využívané. Dotčena je zejména neživá 
složka životního prostředí, poškození živé složky lze do určité míry snížit realizací 
ochranných opatření (např. záchranný transfer zvláště chráněných druhů). Z výše uvedeného 
vyplývá, že v plošném rozsahu omezeném na vlastní těžebnu a navazující plochy (např. 
odvaly) dochází (podle definice1) k překračování únosného zatížení životního prostředí. Tento 
průvodní jev je s povrchovým dobýváním surovin neodlučitelně spojen. 

Za území zatěžované nad míru únosného zatížení lze tedy obecně povrchové lomy a tedy i 
lom Dobkovičky považovat. Lom je územím poškozeným minulým těžebním (průmyslovým) 
využitím. Narušení území hornickou činností zde, paradoxně, vytvořilo stanovištní podmínky 
pro současný výskyt přírodovědně a ochranářsky zajímavých druhů rostlin. 

V okolí komunikací, které jsou v záměru uvažovány pro přepravu kameniva, je v současné 
době překračován hlukový limit (ekvivalentní hladina akustického tlaku) pro denní dobu (viz 
kapitola B.III.4 Ostatní - Hluk. Území takto dotčená jsou územím zatěžovaným nad míru 
únosného zatížení. 

Území dotčených obcí Velemín a Prackovice nad Labem je oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (více viz kapitola C.2 - Kvalita ovzduší). 

Staré ekologické zátěže 

Na zájmové ploše ani v jejím okolí nejsou evidovány žádné staré zátěže (zdroj: 
http://sez.vuv.cz/). Nejbližší evidovanou zátěží je Skládka Prackovice (č. zátěže 12695001, 
cca 1 km severozápadně od obce Prackovice nad Labem, na východním svahu vrchu Debus). 

V lomu Dobkovičky se nacházelo do roku 2003 staré úpravárenské zařízení, zařízení 
naftového hospodářství (nefunkční nádrž Bencalor) a transformátory a další zařízení 
využívané při dřívějším provozu lomu (do roku 1997). Uvedená zařízení byla v jarních 
měsících 2003 odstraněna.  

Extrémní poměry v dotčeném území 

Celá oblast Českého středohoří, zejména část, která přiléhá k údolí Labe, je územím 
s vysokou mírou výskytu sesuvných území. Geologická stavba a geomorfologické poměry 
v širším území vytvářejí podmínky pro vznik různých typů svahových pohybů. 
Subhorizontální polohy terciérních vulkanitů, tvořených leucitickými a nefelinickými 
bazanity v nadloží svrchnokřídových vápnitých slínovců a jílovců jsou náchylné k celé škále 
svahových pohybů od sesuvů až k řícení skalních bloků, které pak svou vahou mohou 
aktivovat další pohyby. Mimo přirozené pohyby se v poslední době začínají uplatňovat při 
vzniku sesuvů i antropogenní faktory. 

                                                 
1 § 5,  zák. č. 17/1992 Sb,: Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností , při kterém nedochází 
k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystému nebo ekologické stability. 
§ 8 (2) Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad 
míru stanovenou zvláštními předpisy. 
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Podle aktualizované evidence sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, 
vedených Geofondem ČR (stav k 31. 10. 2000) zasahuje do západní části dobývacího 
prostoru Dobkovičky blokový sesuv klasifikovaný jako potenciální (evidenční číslo sesuvu 
894), délka sesuvu 250 m, šířka 625 m, celková plocha 104 255 m2. Tento sesuv byl 
revidován v roce 1999. 
Obrázek č. 4: Zákres blokového sesuvu č. 894 (převzato z Peták a kol., 1997 - výřez) 

 
Vysvětlivky: šrafovaně - blokový sesuv, čárkovaně - hranice DP 

Další potenciální blokový sesuv je registrován na ploše ložiska Litochovice – Kubačka 
severně od posuzovaného ložiska Dobkovičky. Tento sesuv s evidenčním číslem 4048 má 
délku 250 m, šířku 340 m a rozkládá se na ploše 79 396 m2. 

Skupina plošně méně rozsáhlých sesuvů je registrována severně a východně od ložiska 
Litochovice – Kubačka, severně od zájmového území. Jde o potenciální sesuvy na východním 
úbočí Kubačky (evidenční č. 5672, 5705, 5706, 5711). Tyto kerné sesuvy lze charakterizovat 
jako proudový pohyb relativně pevných bloků bazaltů po plastickém podloží, kdy se 
nevytvářejí průběžné smykové plochy. 

Na východním svahu Debusu je pod evidenčním č. 893 registrován potenciální sesuv o 
délce 1100 m a šířce 150 m na ploše 133 492 m2 (revidován v roce 2000). V jeho horní části, 
v Prackovickém lomu, došlo k sesuvu proudovitého tvaru a antropogenního původu. Jeho 
délka se pohybovala kolem 200 m a v akumulační oblasti dosahovala šířky až 100 m. Příčinou 
bylo zřícení hlavní části lomové stěny, která měla funkci opory kontaktního dvora slínovců. 

Aktivní recentní sesuvy jsou registrovány jihovýchodně od posuzovaného území nad obcí 
Litochovice nad Labem. Velké pohyby byly pozorovány v průběhu roku 1966. Sesuvná 
plocha dosáhla rozlohy 4 ha. Bezprostřední příčinou sesuvu bylo silné podmáčení slínovců. 
Aktivní sesuv pod železniční tratí Řetenice – Lovosice je registrován pod evidenčním č. 5707, 
další aktuvní sesuv na ploše 2,6 ha je registrován nad obcí Litochovice nad Labem (evidenční 
č. 897). 
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V průběhu těžby vznikne pravděpodobně z bezpečnostních důvodů potřeba řešit stabilitu 
svahu současné první těžební etáže, která je v horní části tvořena silnou vrstvou navětralé 
horniny. 

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území  

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

OVZDUŠÍ 

Klimatické charakteristiky 

Posuzované území spadá do klimatické oblasti MT11 (Quitt, 1973). Vyznačuje se 
dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným jarem a mírně 
teplým podzimem, krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové 
pokrývky (50-60 dní v roce). 

Širší okolí podhůří Krušných hor a jižního okraje Českého středohoří patří k oblastem 
s nižšími úhrny atmosférických srážek. Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují mezi 500-
550 mm (srovnatelná stanice ČHMÚ Milešovka (835 m n.m.) má roční srážkový úhrn 560 
mm, stanice Lovosice (158 m n.m.) má roční srážkový úhrn 494 mm). Průměrné roční teploty 
vzduchu dosahují kolem 8oC. 

Nejbližší klimatologická stanice se nachází na vrchu Milešovce. Vzhledem k její poloze 
(nadm. výška, exponovanost) nemá smysl data získaná z této stanice zde prezentovat. Další 
blízká klimatologická stanice je provozována v Doksanech. Srážkoměrná stanice je v Ústí nad 
Labem.  
Tabulka č. 30: Normály klimatických hodnot za období 1961-90 pro stanici Doksany (zdroj: Český 
hydrometeorologický ústav, dostupné na: http://www.chmi.cz/meteo/ok/okdata12.html) 

Měsíc 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Rok 

Průměrná teplota vzduchu (° C) 

-2 -0 3,7 8,5 13 17 18 17 14 9 4 0 8,5 
Úhrn srážek (mm) 

20 19 23 33 55 57 60 63 41 30 31 24 455,9 
Trvání slunečního svitu (h) 

31 57 108 153 199 201 203 195 140 92 36 29 1444,7 

Kvalita ovzduší 

Kvalita ovzduší je jedním z nejdůležitějších ukazatelů celkového stavu životního 
prostředí. Vyhodnocení pozadí lze provést na základě výstupů měření stanic AIM 
prezentovaných pro rok 2001. Uvažované stanice jsou tyto: 

Stanice 1025 – Litoměřice – Mlékojedy (NOx, NO2, PM10) 
Stanice 57 – Milešovka (NOx, SPM) 
Stanice 1005 -  Most (benzen) 

V tabulce č. 31 uvádíme sumarizované údaje pro stanici v Litoměřicích – Mlékojedech. 
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Tabulka č. 31: 1125 Litoměřice-Mlékojedy, ČHMÚ,  typ stanice: AMS-SRS, rok 2000 [µg.m-3] 
Látka LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČEN ČEC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2000 MAX/DAT RČP 
PM10 34 29 23 26 23 17 13 17 16 19 28 30 23 77/26.12. 1,00 

NOX 34 36 25 26 25 19 18 20 26 37 51 41 30 126/23.11. 0,82 

NO2 25 24 19 19 18 14 13 15 16 22 25 24 19 52/26.01. - 

NO 6 8 4 5 5 3 3 4 6 10 17 11 7 66/23.11. - 

CO 374 509 459 487 475 489 506 541 581 694 776 701 549 1145/23.11. 0,00 

Pozn.: PM10 - frakce prašného aerosolu do 10 µm, doporučený roční limit je 48 µg.m-3 (40 µg.m-3 od roku 2005). 

V tabulce uvedené hodnoty jsou měsíční průměry vypočtené z průměrných 24 hodinových koncentrací, roční 
aritmetický průměr 24 hodinových koncentrací, denní maximum v roce s datem výskytu (MAX/DAT) a relativní 
četnost překročení (RČP). 

Data ze stanice Milešovka a Most, včetně zákresu jmenovaných stanic do mapy, jsou 
vedeny v příloze č. 2 (Rozptylová studie, str. 96 - 98). 

Podle 30. sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Věstník MŽP, částka 8/2002) o 
uveřejnění seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší2, byly na území dotčených obcí 
Velemín a Prackovice nad Labem překročeny imisní limit pro ochranu zdraví lidí. Z tohoto 
důvodu je zájmová lokalita považována za oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (§ 5 naříz. vl. 
č. 350/2002). 
Tabulka č. 32: Údaje o překroční imisního limitu pro ochranu zdraví lidí (bez meze tolerance) na základě 
dat z roku 2000 

PM10 PM10 NO2 CO Benzen Cd Souhrn 

Obec 

Poloha 
obce 

(počet 
čtverců 
2 x 2 
km) 

24h 
průměr 

>50µg/m3, 
(max. 

35x/rok) 

roční 
průměr 

>40µg/m3 

roční 
průměr 

>40µg/m3 

max. denní 
8h klouz. 
průměr 

>10000µg/m3 

roční 
průměr 

>5µg/m3 

roční 
průměr 
>0,005 
µg/m3 

 

Prackovice 
nad Labem 2 50,0 - - - - - 50,0 

Velemín 11 27,3 - - - - - 27,3 

Pozn.: Hodnota aritmetického průměru za 24 hodin u PM10 50 µg.m-3, která nesmí být překročena více než 
35krát za kalendářní rok (mez tolerance v roce 2004 bude 5 µg.m-3 musí být plněna od 1.1.2005. 

Zájmové území je oblastí, ve které musí být dodržovány imisní limity pro ochranu 
ekosystémů a vegetace, jedná se o území CHKO (§5, nař. vlády č. 350/2002 Sb.). 
V zájmovém území k překročení limitů pro ochranu ekosystémů nedošlo (Věstník MŽP, 
8/2002). 

Voda 

Hydrologická charakteristika 

Hodnocené území zasahuje do úvodí Labe, hydrologické pořadí 1-13-05-015. Část tohoto 
povodí odvodňuje bezejmenný tok, pramenící cca 700 m východojihovýchodně od lomu, a 
vlévající se do Labe u severního okraje Litochovic. Pramenné vývěry ani jiné výskyty 
povrchové vody (s výjimkou dočasně přetrvávajících mělkých vodních ploch po srážkách) 
nebyly v lomu a jeho okolí evidovány. 

                                                 
2 §7 zák. č. 86/2003 Sb. – „vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je překročena 
hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více 
imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance“. 
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Hydrogeologie 

Hydrogeologickou část pro účely hodnocení vlivů předkládaného záměru na životní 
prostředí vypracoval RNDr. Ivan Koroš (Koroš 2002). 

Širší okolí spadá do hydrogeologického rajónu 461 - křída Dolního Labe po Děčín - levý 
břeh. Základním hydrogeologickým prostředím jsou zde horniny terciéru, uložené na 
křídových horninách březenského souvrství svrchního turonu až coniaku, zastoupených 
slínovci až vápnitými jílovci březenského souvrství. Terciérní horniny, tvořící ložisko, 
představují čedičové výlevy. Jedná se o horniny s puklinovou propustností. Za relativně dobře 
propustné partie lze považovat svrchní zvětralou a rozpukanou část horninového profilu, do 
hloubek několika desítek metrů. Pro proudění podzemní vody v nižších partiích jsou pak 
dominantní výraznější poruchové linie. Koeficient transmisivity se podle Hazdrové (1980) 
obvykle pohybuje v rozmezí 9,1.10-5 až 1,8.10-6 m2/s. 

Vlastní horniny terciérního čedičového výlevu jsou dobře puklinově propustné. Při 
vrtných pracech nebylo do hloubek 80 m pod těžební úroveň zjištěno žádné zvodnění. 
Současná těžba probíhá nad úrovní hladiny podzemní vody a nebylo dosud třeba provádět 
speciální práce pro odvodnění těžebny. Atmosférické srážky infiltrují na platě lomu a 
postupují puklinovým systémem čedičového tělesa poměrně rychle k jeho bázi, kde jsou dále 
odváděny do sutí. Poměrně vysokou propustnost dokumentuje i skutečnost, že na stávajících 
těžebních etážích nedochází ani při přívalových deštích k hromadění srážkových vod. Značný 
význam má i skutečnost, že lokalita leží vysoko nad místní erozivní bází, jíž je řeka Labe 
(výškový rozdíl kolem 400 m). 

Směr proudění podzemní vody v prostoru ložiska kamene nebylo možné zjistit. Je 
pravděpodobné, že podzemní vody, hromadící se na bázi terciéru nebo v podložních 
horninách křídy, jsou odvodňovány směrem k východu, k řece Labi. Přesná znalost 
současného režimu proudění podzemních vod není pro nynější těžbu potřebná. 

Z pokryvných útvarů jsou v území vlastního ložiska zastoupeny 0 - 4,5 m mocné 
průlinově propustné hlinitokamenité svahové sedimenty, tvořené převážně zahliněnou 
čedičovou sutí. 

V blízkém okolí těženého lomu nejsou horniny terciéru vodárensky využité, což dokazuje 
absence jímacích objektů. Hodnocené území kamenolomu nemá vlastní zdroj vody. 
V okolních obcích je zaveden vodovod, místy se zde nacházejí i domovní studny, jako 
pozůstatek dřívějšího zásobování vodou, popř. nové vrtané studny pro individuální 
zásobování.  

Chemismus vod 

Chemicky nebyly podzemní vody terciérních hornin analyzovány z důvodu nezastižení 
zvodnění. Podzemní voda, jímaná v prameništi Dobkovičky - Kletečná, je typu Ca-SO4-
HCO3, s pH = 7,4 a mineralizací kolem 795 mg/l. Koncentrace dusičnanů se pohybují mezi 15 
a 35 mg/l. 

Území zvýšené ochrany vod 

V zájmovém území těžby se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů ani ochranná 
pásma lázní. Ochranná pásma zdrojů vody (OP, v dřívějším pojetí pásma hygienické ochrany 
- PHO) se však vyskytují v širším okolí lomu. Týkají se těchto jímacích území: 

○ OP Prackovice: jímací území se nachází u obce Prackovice nad Labem, 
východoseverovýchodně od prostoru těžby kamene. Vydatnost: 0,8 l/s. Rozhodnutí: 
č.j.231.2/9232/00 ŽP ze dne 22.11.2000. Povolení odběru vody pro objekt Prackovice - 
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zářezy bylo vydáno pro SČ VAK Teplice. Bylo stanoveno OP 1. a 2. stupně. Objekt 
slouží pro zásobování Prackovic a Litochovic. V případě vybudování dálnice bude řešena 
možná náhrada tohoto zdroje vody. 

○ OP Litochovice - zářezy: Pásmo leží na jz. okraji Litochovic nad Labem. Jímacím 
objektem je sběrná jímka se zářezy. Vydatnost: 0,4 l/s. Rozhodnutí: č.j.231.2/9233/00 ŽP 
ze dne 22.11.2000. Povolení odběru vody pro objekt Litochovice nad Labem - zářezy 
bylo vydáno pro SČ VAK Teplice. Bylo stanoveno OP 1. a 2. stupně. 

○ OP Litochovice: ochranné pásmo se rozkládá severozápadně od Litochovic nad Labem. 
Jímacím objektem je sběrná jímka se zářezy. Vydatnost: 0,6-1,2 l/s. Rozhodnutí 
č.j.1653/2615/89 ze dne 4.4.1991. Povolení odběru vody pro objekt Litochovice nad 
Labem bylo vydáno pro SČ VAK Teplice. Bylo stanoveno OP 1. a 2. stupně. 

○ OP Dobkovičky: Ochranné pásmo se nachází západně a jihozápadně od dobývacích 
prostorů. Voda je jímána sběrnými jímkami se zářezy. Vydatnost: 0,34 l/s. Rozhodnutí 
č.j.Vod 2/7/1983 ze dne 15.1.1985. Povolení odběru pro objekty Dobkovičky - zářezy 
bylo vydáno pro SČ VAK Teplice, závod Litoměřice. Bylo stanoveno OP 1. a 2. stupně. 
Nyní zdroj vody využívá obec Velemín pro zásobování okolních obcí. 

○ OP Milešovského potoka (zářezy Žernoseky): Toto rozsáhlé ochranné pásmo 
v Opárenském údolí nad Žernosekami bylo zrušeno. 

Ve vzdáleném okolí ložiska prochází hranice chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) Severočeská křída. Uvedená chráněná oblast však leží mimo posuzované území 
a vlastní těžba do ní nebude svými vlivy zasahovat. 

Nejbližším vodním tokem je cca 750 m jihovýchodním směrem vzdálený tok 
Litochovického potoka, občasná vodoteč pramenící v lukách severovýchodně pod 
Dobkovičkami. Od obce Dobkovičky protéká potok plochami zemědělské půdy směrem 
k silnici do Litochovic. tok se v trase, která sleduje silnici, zařezává hlouběji do terénu a má 
bystřinný charakter. V minulosti způsobovaly přívaly po vydatných srážkách velké škody. 
Jinak bývá toto koryto suché. 

Dalšími vodními toky v blízkosti lomu Dobkovičky jsou západně až jihozápadně cca 800 
– 1000 m vzdálené pravostranné přítoky Milešovského potoka (č.h.p. 1-13-05-010), který je 
levostranným přítokem Labe (ústí do něj ve Velkých Žernosekách) a sám o sobě je vzdálen 
cca 2,5 km jižně od zájmového území. 

Dále přibližně 1 km severním směrem od řešeného území protéká ve směru přibližně 
západ - východ bezejmenný levostranný přítok Labe. Potok má malé povodí – 0,495 km2 a  
občasný charakter.  

Půda 

Geologická stavba nejbližšího i vzdálenějšího okolí řešeného území je mimořádně pestrá a 
tomuto odpovídá i pestrost pedologická. Zatímco na sever od řešeného území převládá 
asociace hnědých půd lesních přírodních a hnědých půd zemědělsky zkulturněných horských 
oblastí, na slínech a slínových jílech na jih od zájmového území se  vyvinuly půdy patřící do 
asociace smolivek přírodních a zemědělsky zkulturněných. Z půdních typů jsou zde 
zastoupeny: hnědá půda v okolí osady Kletečná a na úpatí Kubačky; rendziny v okolí 
Chloumku, severozápadně  od Litochovic nad Labem a na Dobrém; hnědozem a černozem 
jihovýchodně od Dobkoviček a oglejená půda v úžlabí mezi Hrušovským vrchem a masivem 
Kubačky. Pod lesními porosty převládá hnědá půda lesní, výrazně jsou zastoupeny i různé 
druhy rankerů. Místy se vyskytují suťové proudy a kamenná moře.  
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Podle mapy bonitonovaných půdně - ekologických jednotek (Geodézie, 1980) byla 
v minulosti část dotčených pozemků klasifikována kódem 1.41.99. Druhé a třetí číslo určuje 
hlavní půdní jednotkou, kterou v tomto případě jsou „svažité půdy (nad 12º) na všech 
horninách; středně těžké  až těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich 
vláhové poměry jsou závislé na srážkách“. Čtvrtá a pátá číslice kódu BPEJ udává, že se jedná 
o příkrý svah až sráz, v tomto případě o silnou skeletovitost a hloubku půdy mělkou. 

GEOMORFOLOGIE ÚZEMÍ 

Geomorfologicky je zájmové území součástí : 

 Provincie: Česká vysočina 
 Soustava: III  Krušnohorská soustava (subprovincie) 
 Podsoustava: IIIB Podkrušnohorská podsoustava (oblast) 
 Celek: IIIB-5 České středohoří 
 Podcelek: IIIB-5B Milešovské středohoří 
 Okrsek: IIIB-5B-a Kostomlatské středohoří 

Kostomlatské středohoří je střední a východní částí Milešovského středohoří. Je to plochá 
strukturní hornatina kerného typu v místech maximálního zdvihu neovulkanické hrástě, 
budovaná převážně čedičovými, méně znělcovými horninami a svrchnokřídovými slínovci, 
s rozsáhlými kuželovitými a kupovitými suky vypreparovaných podpovrchových sopečných 
těles (lakolitů, žil, diaterm aj.). Místy se uplatňuje mírně až středně ukloněný zarovnaný 
povrch na křídových sedimentech. Na severovýchodě proráží Labe v antecedentním údolí 
dílčí hrásť krystalinického podkladu. Na vulkanitech vznikly četné mrazové sruby, izolované 
skály, balvanové sutě. Mezi významné body, nejblíže vzhledem k zájmovému území, patří 
Deblík (459 m n.m.), Kletečná (706 m n.m.) a Kubačka (545 m n.m.). Jedná se zde o 1. – 4. 
vegetační stupeň. Středohoří je nepatrně až převážně zalesněno smrkovými porosty s příměsí 
borovice. Vyskytují se zde dubové porosty s příměsí modřínu a břízy. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Ložisko je tvořeno morfologicky vystupujícím rozsáhlým hřbetem čedičových hornin 
rozkládajících se severně od obce Dobkovičky. Celý vulkanický komplex, k němuž ložisko 
náleží, má složitou vulkanologickou stavbu, místy s intenzivní autometamorfní přeměnou 
hornin. Geneze ložiska není jednoznačně prokázána. Jde patrně o část složeného čedičového 
výlevu. 

Vlastní výplň ložiska tvoří černošedá až černá, jemnozrnná až masivní čedičová hornina 
s ojedinělými vyrostlicemi i výraznými shluky olivinických zrn, místy rozložených a 
iddingsitizovaných. Petrograficky jde o nefelino-analcimový až analcimo-nefelinový bazanit, 
ojediněle s větší příměsí skla. Hornina je pevná, houževnatá na otluk, přičemž směrem do 
hloubky nabývá na kompaktnosti. V celém svém rozsahu je prostoupena řadou kosých i 
nepravidelných, místy svislých puklin, v jejich okolí bývají olivíny částečně iddingsitizovány. 
Na puklinách bývají 1-2 mm mocné bělavé povlaky křemeno-karbonátových žilek nebo místy 
zeolitové výplně. 

Popsaná hornina byla zastižena ve všech vrtech v ověřené části ložiska, přičemž ani jeden 
vrt neprovrtal celou mocnost čediče až na podloží. Podle předpokladu z předchozích prací lze 
bázi čedičového tělesa v této části ložiska klást do nadmořské výšky cca 350 m n. m., kde 
čedič nasedá pravděpodobně na coniacké slínovce a jílovce.  
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V prostoru provedených průzkumných prací byly v severozápadní části průzkumného 
území zjištěny vyšší mocnosti zjílovělého struskovitého, zpevněného čediče, jež nepříznivě 
ovlivňují skrývkové poměry. Jde zřejmě o produkt autometamorfních přeměn čediče ve 
svrchních partiích ložiska, k nimž došlo v souvislosti s výstupem magmatu na povrch. 
Mocnost zjílovělého čediče dosahuje při severozápadním okraji ložiska hloubky až 30 m 
(v okolí vrtu V8), celkově kolísá v severní části ložiska od 1,4 m do 30 m. Při detailním 
technologickém vzorkování těchto svrchních partií bylo zjištěno, že tento typ suroviny není 
podle ČSN vhodný pro jakékoliv využití z důvodu nevýhodného skrývkového poměru. 
Výpočtem zásob jsou tyto zásoby vyhodnoceny jako nebilanční. 

Tufy a tufové aglomeráty nebyly v průběhu podrobné etapy průzkumu zastiženy. Zasahují 
jen okrajově do povrchových partií ložiska při jeho západní hranici. Nejsvrchnější pokryv 
ložiska tvoří jílovito-písčité hlíny a jíl, místy s úlomky čediče. Při jižní hranici ložiska a 
v jeho východní části jsou při povrchu ložiska vyvinuty balvanité málo zahliněné čedičové 
sutě s řadou skalních výchozů, jež dokumentují malou mocnost skrývkových hmot v této části 
ložiska. Tektonické linie nebyly na geologickým průzkumem na ložisku zastiženy. 

 

Hlavní nerostné bohatství okresu Litoměřice je tvořeno ložisky stavebních surovin: 
stavebního kamene, štěrkopísků, cementářských v vápenických surovin a cihlářských surovin. 
Z těchto surovin přesahují svým významem hranice okresu především těžená ložiska 
drceného kameniva a těžené ložisko jílovitých vápenců zpracovávaných na cement a na 
odsiřování kouřových plynů elektráren. 

Z ostatních nerostných surovin jsou na území okresu známy výskyty radioaktivního 
zrudnění, černého a hnědého uhlí a keramických nežáruvzdorných jílů. Mimořádné postavení 
v celostátním i světovém měřítku mají ložiska pyroponosných hornin, z nichž je získáván 
světoznámý český granát (Podsedice).  

Stavební suroviny 

Okres Litoměřice je významnou těžební oblastí drceného kameniva v Čechách. Značný 
počet ložisek i objem těžby jsou dány rozsáhlým výskytem terciérních vyvřelin v severní části 
okresu, geograficky spadajícím do oblasti Českého středohoří. Geologické stavba Českého 
středohoří je velmi komplikovaná a ložiskové poměry stavebního kamene jsou vzhledem ke 
genezi v několika vulkanických fázích rozmanité. Povrchové formy vulkanitů jsou zastoupeny 
jednak pyroklastiky, jednak masivními vyvřelinami vyskytujícími se jako příkrovy, proudy, 
vytlačené kupy, žíly atd. Z petrografického hlediska jsou nejvýznamnějšími ložiska bazických 
neovulkanitů (čedičových hornin), které v současnosti představují jeden z hlavních zdrojů 
suroviny pro výrobu drceného kameniva v ČR. Petrograficky tvoří širokou škálu hornin od 
vlastních čedičů přes tefritické horniny až po čediče bez živců (foidity). Vyvřeliny jsou často 
autohydrotermálně přeměněné, povrchově navětralé nebo mají komplikované úložné poměry. 
Takováto postižení ložisek komplikují báňsko – technologické podmínky dobývání a často 
mají za následek snížení jakostní třídy finálního výrobku. 

Těžba kamene upravovaného drcením je na okrese Litoměřice soustředěna převážně na 
čedičové horniny v CHKO České středohoří. Výjimkou je pouze lom Malé Žernoseky – 
Kubo, kde jsou těženy křemenné porfyry. 

Dle Bilance zásob bylo k 1.1.2001  v CHKO České středohoří 9 těžených lomů stavebního 
kamene: Měrunice (okres TP), Chraberce (LN), Kamýk – Trabice (LT), Libochovany (LT), 
Obřice (LT), Malé Žernoseky – Kubo (LT), Dubičná (LT), Těchlovice – Jakuby (DC) a 
Soutěsky (DC). 
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Na pravém břehu labského údolí, naproti ložisku Dobkovičky, je těženo a.s. Tarmac 
Severokámen ložisko Libochovany (DP Libochovany, Libochovany I a II). Ložisko je tvořeno 
několika tělesy různé petrografické povahy od trachytu až po analcimit, oddělenými mocnými 
polohami pyroklastik. V závislosti na geologické stavbě jsou variabilní i technoloické 
parametry, vysokého procenta dosahuje odpad. Vzhledem k příznivé dopravní situaci lomu 
(železnice, Labe) vyústila v minulosti snaha o rozšíření zásob do širokého předpolí stávající 
těžby v DP Libochovany II. To vedlo k rozšíření průzkumu do hloubky (Libochovany – plató, 
DP Libochovany III) a na ložisko Kamýk – Trabice, kde byly rovněž ověřeny neméně 
komplikované geologické poměry. Na nedalekém ložisku Kamýk – Trabice (DP Kamýk) těží 
a.s. Tarmac Severokámen analcimicko – nefelinický bazanit. Lom je založen v prostoru vrchu 
Trabice. Báze zásob je v úrovni 310 m n. m. Výkliz v objemu cca 20 % představují polohy 
s kuličkovým rozpadem a silně jílovité polohy. Vyhodnocené zásoby na ložisku (5,3 mil. m3) 
zajišťují životnost ložiska na desítky let. 

Ložisko Obřice západně od Třebenic je těženo a.s. Tarmac Severokámen v dobývacím 
prostoru Obřice. Lom je založen v prostoru kopce Vršetín v olivinickém leucititu. Těží se 
komorovými odstřely. Skrývka a výklizy dosahují až 30 % vlivem poloh jílovitě navětralého 
čediče a tufů. Kvalita čerstvé horniny je dobrá, má však při drcení sklon k tvorbě plochých 
zrn. Vyhodnocené zásoby (2,3 mil. m3) rovněž zajišťují značnou životnost ložiska. 

V severovýchodní části okresu při hranici s okresem Česká Lípa je v dobývacím prostoru 
Dubičná těženo stejnojmenné ložisko. Je tvořeno porfyrickým terfitem, který vystupuje jako 
příkrov a zaujímá území Dubí hory. Mocnost příkrovu  dosahuje až 70 m. Odlučnost tefritu je 
sloupcovitá, sloupce mají průměr kolem 1 m. Surovinu lze charakterizovat jako velmi jakostní 
pro výrobu štěrků betonářských, silničních a pro železniční štěrková lože. Zásoby jsou značné 
(bilanční zásoby 4,2 mil. m3). 

Další větší těžená ložiska stavebního kamene pro drcené kamenivo v okolí leží 
v sousedních okresech: ložisko Všechlapy a Měrunice (okres Teplice), ložisko Mariánská 
skála (okres Ústí nad Labem), ložiska Dobkovice (okres Děčín), ložisko Chraberce (okres 
Louny). 

Nejvýznamnějšími ložisky tvořícími surovinovou rezervu stavebního kamene v regionu 
jsou ložiska Libouchec – Chvojno jižně od Libouchce mezi Ústím n . Labem a Děčínem 
(ložisko leží v CHKO České středohoří při jeho okraji). Jde o velké ložisko s vyhodnoceným 
množstvím 9 300 tis. m3 prozkoumaných zásob a 7 500 tis. m3 vyhledaných zásob. Další 
velké ložisko Lochočice – Rovný na plošině hory Rovný na Ústecku leží již vně CHKO 
České středohoří. Jde rovněž o velké ložisko s 15 200 tis. m3 prozkoumaných zásob a 10 800 
tis. m3 vyhledaných zásob. Další ložiska, ověřená v rámci vyhledávacího průzkumu 
stavebního kamene na Ústecku, jsou Lhota pod Pannou, Řetouň, Mírkov a Chvalov (s 
vázanými zásobami). Jde o ložiska ležící vesměs v centrální části CHKO České středohoří, 
zásoby jsou ověřeny pouze do kategorie vyhledaných. 

Severně od ložiska Dobkovičky leží ložisko Litochovice - Kubačka, které bylo 
vyhodnoceno geologickým průzkumem v roce 1961 (Z. Kolář). Na ložisku sice byly 
vyhodnoceny zásoby v kat. C1 a C2, výpočet však nebyl schválen KKZ, neboť většina 
suroviny je horší jakosti. V prostoru tohoto ložiska převažují horniny bazanitového složení, 
ale jsou přítomny i olivinické čediče, žíla monchiquitu a samostatné těleso alkalického 
trachytu. Těleso trachytu je celkově sourodé a hornina vyhovuje i po stránce jakostní. Právě 
tento trachyt byl v minulosti těžen dvěma menšími lomy v SV a JV části kupy. Šlo o 
příležitostnou těžbu např. pro stavbu železniční trati. 
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Těžená ložiska dalších stavebních  aj. surovin uvedeme pouze ve stručnosti. Vápnité 
jílovce ložiska Úpohlavy, těžené v dobývacích prostorech Úpohlavy a Úpohlavy I tvoří 
surovinovou základnu cementářského průmyslu a mimoto jsou používány pro odsiřování 
kouřových plynů tepláren a elektráren. Ložisko svým významem přesahuje hranice okresu, 
cementárna v Čížkovicích  (firma Lafarge Cement, a.s.) je jedinou provozovanou 
cementárnou v severních Čechách. 

Těžba ložisek štěrkopísků svým významem rovněž přesahuje hranice okresu. Ložiska 
štěrkopísku jsou objemově i plošně nejrozsáhlejší součástí surovinové základny okresu 
Litoměřice. V současné době jsou těžena ložiska Račice – Předonín (Dobříň), Račiněves, 
Straškov, Travčice a Nučničky. Největší objem těžby je realizován  v dobývacím prostoru 
Dobříň, kde převážná část zásob je těžena z vody ve dvou jezerech. Další uvedená ložiska 
jsou těžena nasucho s podstatně menší kapacitou a vytěžené prostory jsou průběžně 
rekultivovány. V okrese je mnoho dalších netěžených ložisek štěrkopísků, tvořících 
surovinovou základnu s životností stovek let. 

Ložiska cihlářských surovin jsou využívána především u Libochovic (ložiska 
Libochovice), těžba menšího rozsahu probíhá u Brozan (Brozany – Kozí hůrka). 

Fauna a flóra 

Na ploše dobývacích prostorů a v jejich okolí byl proveden v průběhu roku 2001 
biologický průzkum, na jehož podkladě bylo zpracováno biologické hodnocení (dle vyhlášky 
MŽP ČR č. 395/92 Sb. k zákonu č. 114/ 92 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Botanickou část 
zpracoval RNDr. Vladimír Faltys, zoologickou část Ing. Roman Zajíček (Faltys, Zajíček 2001 
– příloha č. 5). V jarním období roku 2002 byla lokalita opětovně navštívena a biologické 
hodnocení doplněno o nově získané údaje, přičemž závěry vyplývající z biologického 
hodnocení byly potvrzeny.  

Fauna 

Lom, ve kterém po delší období neprobíhala hornická činnost se přirozeně stává útočištěm 
některých živočišných druhů, kteří zde nalézají vhodné podmínky. Například kamenná suť je 
ideálním prostředím pro některé druhy plazů, kteří zde mají dostatek úkrytů i přirozené 
potravy. Zajímavým jevem je výskyt obojživelníků na tomto biotopu. Přímo v lomu se mezi 
kameny bez jakýchkoliv zbytkových  vodních ploch vyskytovaly juvenilní jedinci  ropuchy 
obecné a skokana ostronosého.  Úspěšnost jejich rozmnožování na podobné lokalitě závisí na 
množství srážek v konkrétním roce. Podle výskytu juvenilních jedinců obou zmíněných druhů 
obojživelníků je zřejmé, že zde v roce 2001 reprodukce proběhla úspěšně.  

Nejbližší okolí lomu je zarostlé náletovou vegetací, která tvoří vhodné prostředí pro 
hnízdění  zdejších  druhů  ornitofauny. Svah v severovýchodní části DP Dobkovičky je tvořen 
střídáním zalesněných svahů se stepními světlinami. Porosty v této části dobývacího prostoru 
jsou různorodé, část tvoří bývalý třešňový sad s bohatým keřovým podrostem, část je zarostlá 
dubovými porosty s příměsí borovic. Porosty bez lesnických zásahů jsou z části tvořeny 
starými uschlými a doupnými stromy, nepostradatelnými pro některé druhy entomofauny. 
Velká část svahů této lokality je narušena erozí, kterou způsobuje velké množství mufloní 
zvěře, která je zde velmi hojná. Na lokalitě byly pozorovány stopy jezevce lesního (Meles 
meles).   

Z ptáků byl na lokalitě při přeletu pozorován jeden zvláště chráněný druh dle zákona č. 
114/92 Sb., zařazený do kategorie silně ohrožených druhů - čáp černý (Ciconia nigra). 
Pozorovaný jedinec na lokalitě nehnízdí. 
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Ze  savců  nebyl na lokalitě pozorován žádný druh chráněný zákonem č. 114/92 Sb., 
zařazený prov. vyhl. č. 395/92 Sb. mezi zvláště chráněné druhy živočichů. 

Z plazů byl pozorován jediný druh chráněný zákonem č. 114/92 Sb., zařazený prov. vyhl. 
č. 395/92 Sb. mezi silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis). 

Je velmi pravděpodobné, že z plazů se bude na lokalitě vyskytovat i slepýš křehký (Anguis 
fragilis ),  užovka hladká (Coronela austriaca) a vyloučen podle literárních údajů není ani 
výskyt zmije obecné (Vipera berus). Všechny tyto druhy patří mezi zvláště chráněné druhy 
živočichů dle zák. č. 114/92 Sb. Na lokalitě však tyto druhy nebyly prokázány.  

Z obojživelníků byly  pozorovány dva druhy chráněný zákonem č. 114/92 Sb., zařazené 
prov. vyhl. č. 395/92 Sb. jako silně ohrožený druh - skokan ostronosý  (Rana arvalis) a druh 
ohrožený - ropucha obecná (Bufo bufo). 

Z bezobratlých byli pozorovány dva druhy chráněné zákonem č. 114/92 Sb., zařazené 
prov. vyhl. č. 395/92 Sb. mezi ohrožené druhy - střevlík (Carabus ullrichi), mravenci            
(Formica spp.). 

Flóra 

Samotný prostor lomu, ohraničený odtěženými svahy, je vhodným biotopem stepních a 
lesostepních druhů, obzvláště pak v místech, kde byla  těžba ukončena již před časem a kde 
došlo k spontánní sukcesi teplomilných rostlinných druhů. 

Na svazích v okolí lomu, které nejsou těžbou narušeny, jsou subxerofilní doubravy s 
převahou dubu zimního (Quercus petraea) a příměsí jeřábu břeku (Sorbus torminalis), kterou 
lze rekonstrukčně přiřadit k břekovým doubravám (Sorbo torminalis - Quercetum). Narušená 
místa, která byla v důsledku činnosti lomu odlesněna, zarůstají náletovými dřevinami. Zde 
převažuje akát (Robinia pseudacacia), místy topol černý (Populus nigra), růže (Rosa sp.div.), 
ostružiníky (Rubus sp.div.), místy i mladé nálety vrb (Salix sp.div.). 

Na lokalitě byl proveden botanický průzkum jarního a letního aspektu. Celkem bylo 
nalezeno 242 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin (viz Příloha č. 3). Na lokalitě byl nalezen 
druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v kategorii "druh ohrožený": 

○ dub šipák (Quercus pubescens Willd.) 

Byl nalezen v počtu několika jedinců na SV svahu pod lomem a nad horní hranou lomu 
v S předpolí. 

Na lokalitě byla zjištěna řada druhů obsažených v Červeném seznamu květeny České 
republiky (celkem 28). Kromě toho zde byly zjištěny další poměrně vzácné ruderální druhy, 
např. starček jarní (Senecio vernalis) a boryt barvířský (Isatis tinctoria). 

Dá se konstatovat, že výskyt vysokého počtu rostlinných druhů a výskyt druhů  
ochranářsky „zajímavých“ je podmíněn právě existencí lomu (Faltys, Zajíček, 2002). 

Druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR 

- kategorie "druh silně ohrožený - C2" 

○ jabloň lesní (Malus cf. sylvestris Mill.) 

Několik jedinců roztroušeně kolem lomu. Přesná determinace je však možná až v letních a 
podzimních měsících. 

○ topol černý (Populus nigra L. agg.) 
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Mladé nálety topolů byly zjištěny po celé ploše lomu. Jedná se však o nepřirozené 
stanoviště. Ohrožení se týká lužních porostů s topoly v nivách velkých řek, které jsou 
ohroženy vlivem úprav toku. 

- kategorie "druh ohrožený - C3" 

○ řebříček panonský (Achillea cf.pannonica Scheele) 

Na SV svazích pod lomem. 

○ rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum Desp.ex Pers.)  

Celkově vzácný druh rožce, který se vyskytuje na skalách a píscích. Na horním patře lomu 
bylo nalezeno několik desítek jedinců, které rostou v místě, které není navrženým postupem 
těžby ohroženo. 

○ škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida L. ssp.rhoeadifolia (Bieb.)Čelak.)  

Ruderální druh, rozšířený v teplejších krajích kolem železnic, silnic a ruderálních 
plochách. Na lokalitu byl zavlečen dopravou. 

○ trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium Rchb.)  

V lomu byly na více místech zjištěny velké populace tohoto typického druhu skalních 
substrátů. Trýzel škardolistý se může šířit i na nově narušované prostory a jeho výskyt není 
těžbou ohrožen. Tento typ lokality tomuto druhu vyhovuje a může vytvářet bohaté populace. 

○ bělolist rolní (Filago arvensis L.)  

Roste jednotlivě na celé ploše horního patra v místech, které nebude těžbou zatím dotčeno. 

○ bělolist nejmenší (Filago minima L.) 

Roste jednotlivě na celé ploše horního patra v místech, které nebude těžbou zatím dotčeno. 

○ konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia (Ehrh.)Hoffm.) 

Jednotlivě na okrajích komunikace mezi patry lomu. Druh není ohrožen. 

○ tolice nejmenší (Medicago minima (L.)Bartal)  

Roste jednotlivě na severním okraji horního patra lomu v místě, které nebude těžbou zatím 
dotčeno. 

○ jalovec obecný (Juniperus communis L. ssp. communis) 

Jeden starší keř na S svahu pod lomem, 

○ locika vytrvalá (Lactuca perennis L.) 

V mnoha exemplářích na SV svahu pod lomem. 

○ hlaváč šedavý (Scabiosa cf. canescens W.& K.) 

Nalezeno několik rostlin na SV svahu pod lomem. 

○ violka skalní (Viola rupestris F.W.Schmidt) 

Na severní hraně lomu jen jednotlivě. 

 

- kategorie "druh vyžadující pozornost - C4a" 

Tyto druhy jsou charakteristické pro daný biotop a rostou i na skalním substrátu v okolí 
lomu, který nebude těžbou narušen. 
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○ rmen barvířský (Anthemis tinctoria L.) 

○ kerblík třebule štětinoplodý+ (Anthriscus cerefolium (L.)Hoffm. ssp. trichosperma 
(Schult.)Arcang.) 

○ bodlák nící (Carduus nutans L.) 

○ skalník obecný (Cotoneaster integerrimus Med.) 

○ kakost krvavý (Geranium sanguineum L.) 

○ radyk prutnatý (Chondrilla juncea L.) 

○ pipla osmahlá (Nonea pulla (L.) DC.) 

○ mochna písečná (Potentilla arenaria Borkh.) 

○ jeřáb břek (Sorbus torminalis (L.)Cr.) 

○ prvosenka jarní  (Primula veris L.)  

○ hrušeň polnička + (Pyrus pyraster Burgsd.) 

○ mateřídouška časná (Thymus praecox Opiz) 

○ jetel alpský  (Trifolium alpestre L.) 

○ jilm vaz (Ulmus laevis Pall.) 

Porosty dřevin rostoucí mimo les 

Na ploše lomu (první a druhá etáž, lomové stěny) se souvislé porosty dřevin nenalézají. 
Náletové dřeviny (převážně bříza bílá, topol osika, topol černý) rostou zejména na místech 
s hlubšími substráty v lomu - svahy při patě prvního těžebního řezu (tvořeny navětralým 
čedičem a tufy), svahy podél lomové komunikace a skládky v munulosti nevyužitého 
materiálu. 

Na místě plánovaného těžebního postupu v severním směru (v rámci DP Litochovice a DP 
Dobkovičky) bylo v minulosti provedeno odlesnění. Toto předpolí má rozlohu cca 0,65 ha 
(max. přibližně 100 (Z-V) x 130 (S - J) m). Celá plocha je porostlá skupinkami náletových 
dřevin. 

Porosty dřevin stromového vzrůstu se nachází na části pozemku p.č. 1091/1 při spodní 
(východní) hraně dobývacího prostoru Dobkovičky. V porostu převažuje dub zimní s příměsí 
jeřábu břeku. 

Severovýchodní strmý svah v dobývacím prostoru Dobkovičky je zarostlý převážně 
keřovými porosty, tvořícími místy souvislé plochy. Rozloha svahu zasaženého plánovanou 
hornickou činností je cca 3,6 ha. 

Ekosystémy 

V rámci plochy uvažované pro další hornickou činnost můžeme rozlišit několik typů 
stanovišť : 

- plocha etáží lomu: - v rámci prostoru lomu byly původní ekosystémy zlikvidovány. 
Na území dotčeném předchozí těžbou se nachází ekosystém v ranném sukcesním 
stadiu, blokovaný současnou hornickou činností v lomu (pojezdy vozidel apod.). 
Plochy etáží jsou prakticky bez zeminy a téměř bez vegetace, druhově chudé.  
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- okraje etáží plošiny, suťové svahy (osypy) horní etáže: na místech, kde delší dobu 
těžba neprobíhala, se vytvořila zajímavá xerofytní společenstva se vzácnějšími druhy 
rostlin, typickými pro skalní biotopy dané oblasti Českého středohoří. 

- SV svah v předpolí lomu: těžbou nenarušen, střídáním zalesněných svahů se stepními 
světlinami. Porosty jsou velmi různorodé, část tvoří bývalý třešňový sad s bohatým 
keřovým podrostem, část je zarostlá dubovými porosty s příměsí borovic.  

- S předpolí (plošina): narušená místa, která byla v minulosti odlesněna, zarůstají 
náletovými dřevinami. Zde převažuje akát (Robinia pseudacacia), místy topol černý 
(Populus nigra), růže (Rosa sp.div.), ostružiníky (Rubus sp.div.), místy i mladé nálety 
vrb (Salix sp.div.). 

V okolí lomu převažují lesní ekosystémy. 

Krajina 

Oblast krajiny dotčená vlivem navrhovaného záměru představuje významnou část území 
CHKO České středohoří. Podle „Hodnocení krajinného rázu“ (Kinský 2000 in Hendrych 
2003) leží tato dotčená oblast ve třech základních charakteristických krajinných celcích 
(CHKC):  

CHKC č. 27: Milešovsko 

CHKC č. 36: Velemínsko 

CHKC č. 40: Údolí Labe – Libochovansko 

Přechody mezi výše uvedenými charakteristickými krajinnými celky jsou v krajině dobře 
zřetelné díky její výrazné a unikátní morfologii. Identifikované celky jsou součástí širšího 
krajinného útvaru České středohoří a současně jsou územím podléhajícím zákonné ochraně 
jako Chráněná krajinná oblast. Územím prochází rovněž síť prvků ÚSES.  

Na základě vizuálního dopadu těžebny Dobkovičky na výše uvedené dotčené 
charakteristické krajinné celky byl vymezen prostor o rozloze cca 30 – 35 km2, jako prostor se 
silným přímým vizuálním kontaktem s navrhovanou hornickou činností. Pro účel hodnocení 
vlivu záměru na krajinný ráz byl tento prostor identifikován jako charakteristický krajinný 
prostor (CHKP) Libochovanská kotlina a vymezen lesními porosty, hřbetnicemi a vrcholy 
výrazných krajinných dominant, kopců Lovoš, Hrádek, Plešivec, Deblík, Debus, Kubačka, 
Srna, Oparno a Lovoš. 

V hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, které je, jak je již výše uvedeno, přílohou č. 4, 
této dokumentace je CHKP Libochovanská kotlina charakterizován takto:  

„Krajinný prostor Libochovanské kotliny je člověkem dlouhodobě historicky kultivovaná 
a hospodářsky dotvářená krajina, kde vedle vysokých přírodních a jedinečných estetických a 
scénicky krajinářských hodnot postupně vznikaly i hodnoty další spojené s tradičním 
hospodařením a užíváním krajiny. Ráz osídlení a architektury se tak stal jedinečnou součástí 
krajiny, spolu s tradičními způsoby využívání přírodních zdrojů, dotvářeje tak až dodnes 
charakteristický ráz území.“ 

Hodnocené území spadá do Milešovského bioregionu 1.14 (Culek 1996), přičemž níže 
položené partie katastrálních území Litochovice a Chotiměř jsou zařazeny v jeho přechodné a 
nereprezentativní části. Vegetační stupně v území jsou 2. bukodobový a 3. dubobukový.  

Co se týče územního systému ekologické stability, v blízkosti těžebny jsou přítomny tyto 
prvky ÚSES: 
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 regionální biocentrum Kubačka  

 lokální biokoridor 

V území dotčeného CHKP jsou přítomna tato zvláště chráněná území přírody: 

 CHKO České středohoří 

 PR Kalvárie 

 NPR Lovoš 

Nejstarší doklady o osídlení tohoto krajinného prostoru získáváme z archeologických 
památek, z nichž pro vývoj a utváření kulturní krajiny v tomto CHKP je významné a 
charakteristické především Hradiště Na Hrádku, na plošině nad pravým břehem Labe v České 
bráně. Tzv. Labský poklad, který zde byl objeven patří do doby Halštatské. V této době Labe 
tvořilo hranici dvou odlišných kulturních oblastí  - kultury knovízské a kultury lužické.  

Na sídelní oblasti prehistorických Čech navazovalo osídlení i v době historické, jak 
dokládají tvrze a hradiště v identických či podobných lokalitách. 

Rozkvět Libochovanska byl od 16. století spojen s rodem Nostitz-Rienecků a od konce 19. 
století s rodem Silva-Tarouců. 

Novodobý vývoj krajiny se ubíral směrem typickým nejen pro příhraniční oblasti. Odsun 
německého obyvatelstva po 2. světové válce způsobil s vymizením ovocnářství, košíkářství a 
rybolovu zároveň rozšiřování ploch orné půdy; kolektivizace dále přinesla zcelování 
pozemků, likvidaci strukturní zeleně a výstavbu velkokapacitních objektů. 

Obyvatelstvo 

Kamenolom Dobkovičky leží mimo zastavěná území obcí. Nejbližší objekty pro bydlení 
leží ve vzdálenosti cca 500 m v obci Dobkovičky. Zástavbu okolních obcí tvoří izolované 
objekty venkovského charakteru, rodinné domy, zemědělské usedlosti a drobné výrobní 
objekty.  

Údaje o obyvatelstvu podle Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (Český statistický úřad, zdroj: 
http://www.czso.cz/cz/sldb/index.htm): 
Tabulka č. 33: Údaje o obyvatelstvu podle Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

Obec Počet obyvatel Obydlené byty úhrnem Obyvatel/byt (obložnost) 
Velemín 1396 456 3,06 
Prackovice nad Labem 507 191 2,65 
Zdroj: Český statistický úřad, dostupné na: http://www.czso.cz/cz/sldb/index.htm. 

Hmotný majetek 

Pozemky přímo dotčené hornickou činností jsou ve vlastnictví těžební organizace, popř. 
jiných fyzických a právnických osob, se kterými jsou uzavřeny nájemní smlouvy. 

Kulturní památky  

Architektonické a historické památky, archeologická naleziště 

Památkově chráněné objekty jsou uvedeny dle databáze Národního památkového ústavu 
(dostupná na: http://monumnet.npu.cz). 
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Dobkovičky 
Památkově chráněné objekty: 

V obci se nenachází památkově chráněné objekty. 

Další památky: 

Ve dvoře domu čp. 1 je umístěna deska ze 16. století se znaky Václava Valátka z Klenče a 
jeho manželky, která sem byla přenesena ze zničené tvrze. Kaple z 19. století – čtvercová, 
polygonálně zakončená, sklenutá plackou, s valeným závěrem – byla ve 20. století upravena 
jako památník obětí 1. světové války. Mezi další historické památky sakrálního charakteru 
v obci patří kříže – železný na kamenném podstavci z r. 1848 a další z 19. století.  

Prackovice nad Labem 
Památkově chráněné objekty: 

1. Kostel Sv. Matouše - byl postaven v roce 1361 původně jako gotický a kolem roku 
1800 byl barokně přestavěn. Je jednolodní, obdélný, s polygonálním presbytářem 
s obdélným patrovým přístavkem po severní straně a s hranolovou věží před západním 
průčelím. 

Další památky: 

Je zde evidováno deset archeologických nalezišť - ojedinělé nálezy z neolitu, eneolitu, 
mladší doby bronzové, pohřebiště kostrových hrobů z mladší doby hradištní, ojedinělý 
kostrový či žárový hrob z doby římské, sídliště z doby laténské, sídliště z mladší doby 
bronzové (kultura s lineární keramikou, lengyelská), strážní opevněný bod na vrchu Debus 
(mladší doba bronzová, doba laténská, starší doba hradištní).  

Litochovice nad Labem 
Památkově chráněné objekty: 

1. Kaple Sv. Jana Nepomuckého z r. 1792, renovovaná r. 1857.  

2. Areál usedlosti čp. 9, z toho dům usedlosti a brána s brankou. 

Další památky: 

Kamenný sloup se sochou Sv. Antonína Paduánského  z 1. poloviny 18. století. tato socha 
původně stále u Labe, ale v roce 1854 byla renovována a přesunuta do obce. 

Jsou zde evidována čtyři archeologická naleziště s ojedinělými nálezy z doby laténské, 
neolitu, mladší doby bronzové a vrcholného středověku a také pohřebiště s šesti kostrovými 
hroby ze střední až mladší doby hradištní. 

Chotiměř 
Památkově chráněné objekty: 

1. Kaple z 18. století - trojboká, výklenková, se zaoblenými nárožími a pilastry nesoucími 
kladí, ukončena vzdutou stříškou. 

2. Venkovská usedlost č.p. 7. 

Další památky: 

Barokní kaple - obdélná, polygonálně ukončená v průčelí s polokruhovým vstupem a 
trojúhelníkovým štítem s nikou, křížem a koulemi na podstavcích. Kaple je zaklenuta valeně.  
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Hrušovka 
Památkově chráněné objekty: 

1. Venkovská usedlost č.p. 3 – patrová, obdélná, s roubeným přízemím, členěným 
slepými arkádami, s hrázděným patrem a na pilířích zahrádky s rokokovými 
kamennými vázami. 

Další památky: 

Chalupa vedle č.p. 3 – přízemní, z 1. pol. 19. století, ve štítě lidová socha sv. Anny učící 
číst P. Marii. Kaple z r. 1843 je obdélná, polokruhově zakončená, s věží a lizénami v průčelí. 
Vnitřek je sklenut plochou plackou. 

Kletečná 
Památkově chráněné objekty: 

V obci se nenachází památkově chráněné objekty. 

Další památky: 

Kaple z 1. poloviny 19. století, obdélná se zaobleným závěrem, nárožními lizénami, 
segmentárně zakončenými okny a věžičkou před průčelím. Vnitřek je zaklenut zrcadlovou 
klenbou, závěr valeně. Dále se v obci nacházejí tyto sochy: Pieta – na vysokém hranolovém 
podstavci (datováno 803, signováno „F.F.“), kamenný památník zrušení roboty z 19. století a 
železný kříž na kamenném soklu barokních tvarů z roku 1816. 

Přímo v zájmovém území nejsou evidována archeologická naleziště. Vzhledem 
k značnému roztěžení ložiska jsou archeologické nálezy málo pravděpodobné. V případě 
archeologického nálezu je nutné postupovat podle platných předpisů. V tomto smyslu musí 
být všichni zaměstnanci závodu informováni. 

Ochranná pásma  

 Ochranné pásmo nadregionální biokoridoru propojujícího Milešovku, Kubačku a vrch 
Výsluní má, stejně jako ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru Labe, ochranné 
pásmo 2 km na obě strany od podélné osy biokoridoru, z čehož vyplývá, že celý DP 
nachází v těchto ochranných pásmech. 

 Chráněném ložiskové území Litochovice - rozhodnutí vydal OBÚ v Mostě 27.11.1989 
pod č.j. 5308/89. CHLÚ o výměře 209,66975 ha pokrývá DP Kubačka, DP Litochovice a 
na severu na ně navazující dobývací prostor Litochovice I. Rozsáhlý CHLÚ zahrnuje celý 
masív vrchu Kubačka. 

 Ochranné pásmo železniční tratě Lovosice – Řetenice - nebude těžbou narušeno  

 Hygienické ochranné pásmo - územní rozhodnutí vydal ONV v Litoměřicích, odbor 
výstavby a územního plánování, dne 9.11.1977 pod č.j. 2355/77. Hygienické ochranné 
pásmo bylo stanoveno v rozsahu 100 m kolem pásového dopravníku 100 m, 200 m kolem 
drtírny a 150 m kolem předrtírny. V pásmu hygienické ochrany není dovoleno stavět 
tělovýchovná zařízení, rekreační zařízení a budouvy sloužící trvale k obytným účelům. 
Uvedená zařízení byla v letošním roce odstraněna. 

Charakter městské čtvrti, funkční charakteristika  příměstské zóny 

Dotčená lokalita leží mimo zastavěná území obcí. Nejbližší obytné objekty leží ve 
vzdálenosti několikaset metrů od provozovny. 
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Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

Posuzovaný záměr je v souladu s ÚP VÚC okresu Litoměřice. Územní plán uvádí těžbu 
surovin jako jednu z funkčních složek rozvoje území. Ve směrnici uspořádání území je 
uvedeno: „Těžbu stavebního kamene v návrhovém období považovat za územně 
stabilizovanou na ložiskách Dobkovičky (DP Dobkovičky, Litochovice).“ 

Další otvírka nových lokalit těžby stavebního kamene je na území CHKO České 
středohoří v návrhovém období ÚPN VÚC okresu Litoměřice nepřipouští.  

Obec Velemín nemá územní plán zpracován. 

Obec Prackovice nad Labem má zpracovanou urbanistickou studii. V době tvorby studie 
těžba v lomu Dobkovičky neprobíhala a nebyla známa skutečnost, zda-li dojde 
k znovuobnovení provozu. V návrhu regulativů je uvedeno v případě obnovení těžby 
nerozšiřovat těžbu do lesních porostů, kterými je vedena trasa nadregionálního biokoridoru.  

 Východně od území dobývacího prostoru je navržena trasa dálnice D8. 

Plán péče CHKO České středohoří uvádí v kapitole „Těžba nerostných surovin“ lom 
Dobkovičky jako jednu z těžeben, kde je v CHKO prováděna hornická činnost. V návrhové 
části je DP Dobkovičky a DP Litochovice zmiňován v souvislosti s „případným 
přetrvávajícím nárokem na těžbu v okrajové části DP Litochovice I. , který na zmiňované 
dobývací prostory navazuje. Dnes je však již známo, že těžba v DP Litochovice I. probíhat 
nebude. 

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Lom Dobkovičky leží v CHKO České středohoří, které bylo vyhlášeno v roce 1976 na 
ploše 1063 km2, zasahující na území 7 okresů. Na území CHKO je v současné době těženo 
několik ložisek stavebního kamene. Hodnota koeficientu ekologické stability je pro k.ú. 
Dobkovičky 1,42 a k.ú. Litochovice nad Labem 1,72. V obou případech se tedy jedná o 
kulturní krajinu v relativním souladu (rozmezí 0,9 - 2,89).  

Širší území je v současné době zatížené zejména v souvislosti s automobilovou přepravou. 
K překročení hlukových limitů dochází v současné době i na silnicích III. třídy v dotčených 
obcích a to přes relativně nízkou intenzitu. Tato skutečnost je podmíněna stavebním 
uspořádáním objektů v obcích vzhledem ke komunikacím. 

Území se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.  

V zájmovém prostoru a na blízkých plochách nejsou evidovány staré zátěže. 

 

Celkově se jedná o území, které je  vhledem k limitům platných právních předpisů 
zatěžované nad míru únosného zatížení. Další těžba je situována převážně na plochy dříve 
narušené. Hornická činnost v lomu Dobkovičky nebude v daném území činností novou, 
celkové zatížení území při realizaci záměru ve variantě B významně nezvýší. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Vlivy na zdraví 

Expozice látkám znečišťujícím ovzduší 
Hodnocení zdravotních rizik (Tomášek, Bajer 2003 - příloha č. 3) vyplývajících z 

expozice sledovaným látkám bylo provedeno na základě výsledků rozptylové studie, případně 
dle výsledků terénních měření. 

Hodnocení expozice pro tuhé znečišťující látky 

Nebude docházet k zvýšenému zdravotnímu riziku – zvýšené předčasné úmrtnosti neboť 
není překročena roční referenční koncentrace ve výši 50 µg.m-3, při jejímž překročení dle 
epidemiologických studií již docházelo k výše uvedenému zdravotnímu riziku.  

Dle výše uvedeného vztahu nebude docházet k výše uvedenému zdravotnímu riziku – 
zvýšené předčasné úmrtnosti neboť není překročena roční referenční koncentrace ve výši 50 
µg.m-3, při jejímž překročení dle epidemiologických studií již docházelo k výše uvedenému 
výše uvedenému zdravotnímu riziku.  

Hodnocení zvýšení prevalence chronické bronchitidy u dětské populace. Toto zdravotní 
riziko lze odhadnout na základě epidemiologických šetření. 

Rozdíl v prevalenci chronické bronchitidy u dětské populace při realizaci záměru 
pokračování těžby v lomu Dobkovičky  je téměř nulový proti stávajícímu stavu, resp. proti 
stavu bez činnosti v lomu. 

Rozdíl v prevalenci chronických respiračních chorob u dospělé populace i u dětí při 
realizaci záměru je téměř nulový proti stávajícímu stavu, resp. proti stavu bez činnosti v lomu. 
Nejhorší bod výpočtové sítě je spíše jen ilustrativní a jde o oblast mimo obytnou zástavbu ve 
vlastním lomu. 

Hodnocení expozice pro oxidy dusíku 

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že nelze předpokládat krátkodobé třicetiminutové 
maximální koncentrace u žádného z posuzovaných objektů na úrovni hodnoty  400 µg/m3, 
nad kterou by bylo možné očekávat první prokazatelné projevy v podobě zvýšené reaktivity 
dýchacích cest a malého ovlivněni plicních funkcí u nejvíce citlivé části populace, to jest u 
astmatiku a pacientů s obstrukční chorobou plicní. Vzhledem k tomu, že přitom vycházíme z 
maximálních krátkodobých koncentrací za teoreticky nejnepříznivějších rozptylových 
podmínek, je v tomto odhadu dostatečná rezerva i pro případné další navýšeni o pozadí 
koncentrace oxidů dusíku ze vzdálenějších zdrojů. 
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Výskyt astmatických symptomů u dětí by se měl dle výpočtu v současné době pohybovat 
v poměrně malém rozmezí daném intervalem spolehlivosti, tedy zhruba mezi 4 – 6,1 % s 
průměrem 4,04 – 6,06 %. Z případných  100 exponovaných dětí by tedy v průměru 5 mohlo 
mít astmatické potíže, přičemž pouze u 1 - 2 z nich by je bylo možné přisuzovat znečištěnému 
ovzduší. V souvislosti s provozem lomu Dobkovičky i při nejvyšší těžbě dochází k minimální 
změně s průměrem 4,05 – 6,08 %. V případě bez těžby je situace prakticky totožná jako 
v současném stavu. 

Závěr k problematice klasických škodlivin 

Další provoz, resp.  využívání lomu Dobkovičky  dle záměru na včetně související 
dopravy bude z hlediska zdravotního rizika klasických škodlivin tuhých znečišťujících látek a 
NOx pro obyvatele v okolí zanedbatelný a to bez ohledu na úroveň stávajícího imisního 
pozadí.   

Hodnocení expozice a charakterizace rizika  pro  benzen 

Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie 
považována hodnota ILCR (CVRK) = 1E-06, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika 
onemocněním rakovinou  o 1  případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem 
na přesnost výpočtu lze však považovat za akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.  

V daném případě vychází hodnota až o řád až dva řády nižší. Lze tedy považovat přídatné 
karcinogenní riziko provozem lomu Dobkovičky v současném i v budoucím stavu za 
zanedbatelné. 

Sociální a ekonomické vlivy 

Sociálním důsledkem povolení hornické činnosti je zvýšení zaměstnanosti ze oproti 
současnému stavu (z 6 zaměstnanců na max. 20). V případě ukončení činnosti by sociální i 
ekonomické důsledky spočívaly především ve zrušení pracovních míst, snížení úhrady z 
dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů odváděné těžební společností obcím a státu, 
snížení příjmů společnosti za prodej vytěžené suroviny atd.  

Vlivy hluku 
Průměrné intenzity denní hlukové zátěže byly odstupňovány v pásmech po 5 dB a 

stanoven počet referenčních bodů, které se v rámci jednotlivých variant v těchto pásmech 
nacházejí. Jednotlivým pásmům hluku odpovídají prokázané nepříznivé účinky na zdraví a 
pohodu obyvatel. Porovnáván byl stav bez záměru (varianta 0) a stav se záměrem 
v jednotlivých řešených objemech těžby.  

Ze Hodnocení zdravotních rizik (Tomášek, Bajer 2003 - příloha č. 3) vyplývá, že při těžbě 
a expedici 250 tis. tun kameniva za rok nedojde k prokazatelné změně z hlediska vlivů na 
obyvatelstvo. Při těžbě 400 tis. tun/rok již dochází k prokazatelnému přesunu výpočtových 
bodů do hlukových pásem s významnými negativními vlivy na zdraví trvale bydlících 
obyvatel. Toto hodnocení se týká obcí Litochovice, Dobkovičky, Bílý Újezd a Velemín. 
V obci Hrušovka nedojde k prokazatelné změně z hlediska vlivů na obyvatelstvo oproti 
variantě 0.  

Z hlediska vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících s hlukem z automobilové dopravy 
je patrné, že při těžbě 250 tis. tun/rok nedojde k prokazatelné změně z hlediska vlivů na 
obyvatelstvo, při těžbě 400 tis. tun/rok již dochází k prokazatelnému přesunu výpočtových 
bodů do hlukových pásem s významnými negativními vlivy na zdraví trvale bydlících 
obyvatel. 
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Jako realizovatelná je hodnocena varianta B s těžbou 250 tis. tun. Lze konstatovat, že 
úroveň akustické zátěže spojená s pokračováním hornické činnosti v lomu Dobkovičky při 
variantě C je velmi významná a souvisí prakticky výhradně s dopravou přes obce.  

 

Hluk z nakládky na železnici, za předpokladu realizace navrženého technického opatření, 
nepředstavuje zvýšené riziko pro zdraví obyvatel. 

 

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

Realizace záměru zvýší stávající intenzitu dopravy ve variantě B o 3 - 14 %, ve variantě C 
o 9 - 42 % (viz tabulka). 
Tabulka č. 34: Nárůst intenzit dopravy 

Intenzita dopravy (zdroj: CDV) Nárůst Číslo 
silnice Obec 

Současnost  Varianta B  Varianta C Varianta B Varianta C 
Dobkovičky 199 215 283 8,04% 42,21% III/24722 
Litochovice 537 553 621 2,96% 15,61% 
Hrušovka 521 573 587 10,05% 12,67% III/25832 
Bílý Újezd 759 811 825 6,90% 8,70% 

III/25832 Radejčín 380 432 446 13,68% 17,37% 

 

Velikost vlivu záměru na změnu dopravní obslužnosti je ve variantě B nepříznivá, ve 
variantě C významně nepříznivá (nárůst přesahuje 20% v obci Dobkovičky). Celková 
významnost tohoto vlivu je jak ve variantě B, tak ve variantě C nepříznivá. Z tohoto důvodu 
byla věnována zvýšená pozornost souvisejícím vlivům z dopravy. Kromě vlivů hluku a vlivů 
na čistotu ovzduší (které jsou vyhodnoceny v jiných kapitolách) byl hodnocen vliv dopravy 
na bezpečnost silničního provozu. Za tímto účelem byl zpracován Bezpečnostní audit a 
vyhodnocení vlivu dopravy (Centrum dopravního výzkumu 2003 - příloha č.6). 

V rámci bezpečnostního auditu bylo v I. etapě provedeno sčítání dopravy dle metodiky 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. II. etapa je tvořena vlastním Bezpečnostním auditem, který 
popisuje stávající úsek silnice III. třídy od průjezdního úseku obcí Bílý Újezd přes obec 
Hrušovka po obec Radejčín. Dopravně-bezpečnostní audit byl vypracován na základě 
Metodiky pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem 
dopravního výzkumu. Hodnoceno je prostorové uspořádání komunikace, technický stav 
komunikace, dopravní značení, odvodnění a dopravní zařízení a okolí komunikace. Dále byla 
řešena otázka nehodovosti a pěší a cyklistické dopravy. 

Závěrem auditu je konstatování, že silnice III/25832 zajišťuje v současné době dopravní 
obsluhu území dostatečným způsobem. Vzhledem k malé nehodovosti na posuzovaném úseku 
nejsou nutné významnější změny stavebního uspořádání posuzované komunikace. Pro 
zvýšení bezpečnosti účastníků provozu doporučuje zpracovatel auditu k realizaci opatření 
popsaná v kapitolách 7 a 8 auditu – přiměřeně podmínkám na celém úseku silnice III/25832. 

Na bezpečnostní audit komunikace navazuje vlastní vyhodnocení vlivu dopravy 
související s provozem lomu Dobkovičky. Závěr vyhodnocení je následující: „Ze všech výše 
uvedených relací vyplývá, že se zde jedná o relativně velmi malé výkony (dopravní, pozn. 
zpracovatele dokumentace) na krátkém úseku, což by nemělo vést k citelnějšímu nárůstu 
dopravní nehodovosti. Zpracovatel vyhodnocení vlivu dopravy, souvisejícího s provozem 
lomu Dobkovičky došel po zhodnocení všech známých a dostupných informací, že navýšení 
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dopravy (vlivem těžby lomu) pravděpodobně nebude zásadním způsobem ovlivňovat 
bezpečnost účastníků silničního provozu na posuzovaném úseku.“ 

Pozn.: Do října tohoto roku (2003) bude proveden i audit na komunikaci procházející obcí 
Litochovice. 

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny 

Záměr představuje pokračování ve stávajícím funkčním využití území. Zábor nevyžaduje 
změnu kultur pozemků (odnětí zemědělské půdy a odnětí pozemků plnění funkcí lesa). 

Ve fázi ukončení dojde ke změně funkčního využití území  v souvislosti s cílovým stavem 
území postiženého těžbou po sanaci a rekultivaci. Dotčené území (plocha lomu) nebude poté 
využíváno k průmyslovým účelům - těžbě suroviny, ale bude plnit funkce jiné (po vhodně 
provedené rekultivaci funkce ekologicko - stabilizační). 

Velikost vlivu je nevýznamná, celková významnost - nevýznamný vliv. 

Vlivy na rekreační využití území 

Záměr by neměl vyvolat změnu ve stávajícím rekreačním využití širšího území. 

Určitý vliv na rekreační využití mohou mít vlivy spojené s přepravou výrobků a to 
díky narušení faktorů pohody. Je možné předpokládat snížení atraktivnosti některých objektů 
z hlediska rekreačního využití (zejména objektů individuální rekreace ležících v bezprostřední 
blízkosti dotčených komunikací). Případné snížení atraktivity území pro turistiku je však třeba 
hledat zejména v situování dálniční stavby v tomto prostoru. 

Velikost vlivu je nepříznivá, celková významnost - nevýznamný vliv. 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Změny v čistotě ovzduší 

V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve 
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace 
sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách: 
Tabulka č. 35: Imise látek znečišťujících ovzduší v jednotlivých variantách - sumarizační tabulka 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika min max min max 

B NOx Aritmetický průměr 1 rok 0,539 7,615 1,707 6,659 
 NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,117 0,880 0,267 0,783 
 NO2 Aritmetický průměr 1 hod 3,936 15,623 5,141 11,335 
 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,026 0,194 0,059 0,172 
 TZL Aritmetický průměr 1 rok 0,386 29,854 0,558 2,887 
 TZL Aritmetický průměr 24 hod 16,670 45,236 19,076 29,659 

C NOx Aritmetický průměr 1 rok 0,663 8,424 1,958 7,020 
 NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,144 1,014 0,306 0,825 
 NO2 Aritmetický průměr 1 hod 4,797 18,471 6,795 12,075 
 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,032 0,223 0,067 0,182 
 TZL Aritmetický průměr 1 rok 0,412 31,844 0,596 3,079 
 TZL Aritmetický průměr 24 hod 17,782 48,252 20,348 31,637 

O NOx Aritmetický průměr 1 rok 0,403 6,096 1,331 5,338 
 NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,088 0,705 0,208 0,627 
 NO2 Aritmetický průměr 1 hod 2,371 12,860 4,197 9,599 
 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,019 0,155 0,046 0,138 
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Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika min max min max 

 TZL Aritmetický průměr 1 rok 0,343 26,537 0,496 2,566 
 TZL Aritmetický průměr 24 hod 14,818 40,210 16,956 26,364 

 

Vyhodnocení imisní zátěže pro oxidy dusíku je provedeno v souladu s legislativou pro 
roční koncentrace NOx (vztahující se k ochraně ekosystémů).  Zájmové území se nachází 
v CHKO České středohoří. Vypočtené příspěvky se ve všech řešených variantách pohybují 
maximálně do 9 µg.m-3, pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související 
s přepravními nároky předkládaného záměru (varianta 0 vůči variantám A, B a C) u 
nejbližších objektů obytné zástavby, potom se tyto příspěvky pohybují kolem 1,7 µg.m-3, což 
lze označit za poměrně malý příspěvek.  

K přihlédnutí k měřícím stanicím v okolí a charakteru řešeného území, lze mít za to, že 
imisní limit pro předmětnou škodlivinu pro ekosystémy nebude překročen ani v max. variantě 
C, jejíž působnost bude jen po dobu případné realizace dálnice. Ve srovnání s variantou 0  je 
příspěvek varianty C max.. 2,33  µg.m-3. 

Z hlediska vypočtených příspěvků k  aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve 
výpočtové síti dosahovány hodnoty mezi 18,47 µg.m-3 (varianta C) až 12,86 µg.m-3 (varianta 
0) a u bodů mimo výpočtovou síť dosahovány hodnoty mezi 12,07 µg.m-3  (varianta C)  až 
9,59 µg.m-3 (varianta 0).  Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související 
s přepravními nároky předkládaného záměru ( varianta 0 vůči variantám A, B a C), potom ve 
výpočtové síti činí tento příspěvek max. 5,6 µg.m-3, u nejbližších objektů obytné zástavby, 
potom se tyto příspěvky pohybují kolem 2,5 µg.m-3. Uvedené koncentrace jsou hluboko pod 
úrovní imisního limitu bez potřeby použití mezí tolerance. 

Hodnoty příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se pohybují maximálně kolem 
1 µg.m-3, což  i se zohledněním pozadí a mezí tolerancí pro jednotlivé časové horizonty jsou  
hodnoty hluboce pod imisním limitem ročního aritmetického průměru. 

Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že jsou 
dosahovány koncentrace pohybující se ve všech řešených variantách hluboce pod hodnotou 
imisního limitu pro benzen i bez zohledněním meze tolerance v příslušných časových 
horizontech. Vlastní příspěvky posuzovaného záměru se pohybují v setinách mikrogramu, 
tudíž i se zohledněním pozadí nebude docházet k překračování stanoveného imisního limitu 
ročního aritmetického průměru pro benzen. 

Z hlediska příspěvku řešených variant k imisním koncentracím suspendovaných částic 
PM10 je patrné, že u nejbližších objektů obytné zástavby se pohybují příspěvky 
k aritmetickému průměru za 24 hodin v rozpětí 26,36 µg.m-3 až 31,63 µg.m-3. Uvedené 
příspěvky jsou pod hodnotou imisního limitu, přičemž v měřeném pozadí je sekundární 
prašnost z dobývacího prostoru zohledněna. Vlastní těžební aktivity přispívají k imisní zátěži 
5,3 µg.m-3. Z hlediska příspěvků k ročním průměrným koncentracím je ve všech řešených 
variantách dosahováno nejvyššího příspěvku do 3,1 µg.m-3, což je koncentrace hluboko pod 
hodnotou stávajícího imisního limitu pro roční aritmetický průměr této látky. I se 
zohledněním pozadí by neměl posuzovaný záměr u nejbližších objektů obytné zástavby 
znamenat překračování imisního limitu ročního aritmetického průměru pro suspendované 
částice PM10. 

Imisní příspěvek nepřesahuje 20 % hodnoty imisních limitů. Vlivy záměru na změny 
v čistotě ovzduší jsou v obou aktivních variantách nevýznamné. 



Dokumentace dle zák.č. 100/2001 Sb. - Pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky ČÁST D 

 

 - 57 - GET s. r. o. 

Změna mikroklimatu 

Záměr bude mít pouze lokální vliv na změnu mikroklimatu a to odstraněním porostu na 
SV svahu. Zde dojde ke změně fyzikálních charakteristik mikroklimatu na dotčené ploše. 
Uvedená změna nepředstavuje výrazný dopad na okolní ekosystémy ani na obyvatelstvo.  

Z hlediska celkové významnosti je změna mikroklimatu nevýznamná. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci (a event. další fyzikální a biologické charakteristiky) 

Vlivy na hlukovou situaci 

Jak vyplývá z výpočtu hlukové situace ve venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby, 
nebudou limitní hodnoty v důsledku provozu technologické linky a mechanizace v lomu 
překročeny. Při realizaci ochranného opatření u nakládky na železnici budou limitní hodnoty 
(bez tohoto opatření mírně překročené) taktéž plněny. Vliv záměru je v tomto bodě 
nevýznamný. 

V důsledku realizace záměru nedojde při přepravě 250 tis. tun kameniva ročně 
k významnému nárůstu hluku v okolí dotčených komunikací (přepravních tras.) Při transportu 
400 tis. tun kameniva ročně je zvýšení ekvivalentní hladiny hluku významnější.  

Zatížení venkovního prostoru u jednotlivých obytných domů hlukem je patrné z 
předchozích tabulek a grafických výstupu výpočtů. Hlavní příčinou současné i budoucí 
nepříznivé hlukové situace je vzhledem k intenzitám dopravy bezprostřední blízkost obytných 
domů u osy komunikací. 

Vzhledem k předpokládanému podílu dopravy na jednotlivých přepravních trasách by k 
významnému zhoršení hlukové situace při variantě C došlo především v obci Dobkovičky a 
Litochovice (po této trase je uvažován transport kameniva k výstavbě dálnice).   

Příspěvek hluku souvisejícího se záměrem je pod limitními hodnotami. Limitní hodnoty 
jsou však překračovány i ve variantě 0 - bez záměru. Realizace záměru ve variantě B tento 
stav významně neovlivní. Vlivy silniční dopravy na hlukovou situaci jsou ve variantě B co do 
velikosti nepříznivé, ve variantě C se zpracovatel přiklání k hodnocení významně nepříznivé. 
Celková významnost vlivů hluku je ve všech třech variantách (tedy jak se záměrem, tak bez 
záměru) nepříznivá. Řešení hlukové problematiky tedy nespočívá v povolení či nepovolení 
záměru, ale v realizaci ochranných opatření (a to i za současného stavu - variantě 0).  

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Změna kvality povrchových a podzemních vod 

V hodnoceném území se nenacházejí současné ani perspektivní zdroje hromadného nebo  
individuelního zásobování obyvatel pitnou vodou, které by mohly být těžbou kvalitativně 
ohroženy. Při zajištění zdroje vody pro těžebnu jímacím objektem v blízkém okolí lomu bude 
otázka jakosti jímané vody řešena s ohledem na možnost ohrožení zvoleného způsobu jímání 
vody.  

Vliv těžby kamene na jakost vod lze předpokládat v případě úniků látek škodlivých 
vodám. Za potenciálně nebezpečné lze v případě těžby kamene označit zejména ropné 
produkty z automobilových benzínů a nafty. Přítomnost výskytu jiných typů látek je málo 
pravděpodobná. Nebezpečí případného znečištění do podzemních vod lze eliminovat 
důslednou kontrolou mechanismů před zahájením pracovní směny a zajištěním prostředků pro 
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neodkladnou likvidaci případné havárie při rozlití ropných látek na terén (sorpční prostředek, 
např. Vapex atp.). Vlivy na jakost podzemních vod by měly být řešeny zejména v případě 
odpadních vod, jejichž likvidace musí být provedena v souladu s platnou legislativou.  

Vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod za běžných podmínek se dá 
hodnotit jako nevýznamný. V případě výjimečného stavu - havárie - může být nepříznivý. 

Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod 

Žádné jímací objekty pitné vody, které by mohly být ovlivněné těžbou kamene, se 
v blízkém okolí nenacházejí. Nejbližší ochranné pásmo vodního zdroje Dobkovičky (k.ú. 
Dobkovičky a Kletečná) leží v dostatečné vzdálenosti od lomu. Přítoky podzemní vody 
k jímacím zářezům pocházejí z vrcholové oblasti nad dobývacím prostorem, západně 
a jihozápadně od lomu, tj. z oblasti mimo ložisko kamene a jeho vliv. V případě 
alternativního zajištění zdroje vody pro těžebnu v blízkém okolí lomu však bude nutné 
uvažovat s možným vlivem těžby na nový jímací objekt. 

Způsob odvodnění lomu se v případě další těžby, včetně zahloubení, nezmění, neboť 
výskyt hladiny podzemní vody nebyl v průzkumných vrtech zjištěn. Hladina podzemní vody 
se v současné době nachází hluboko pod nynější těžební etáží a nebude těžbou kamene 
dotčena. To se týká i projektovaných úrovní těžebních etáží: I - 420 m n.m., II - 405 m n.m., 
III - 390 m n.m., IV - 375 m n.m., V - 360 m n.m. 

Vzhledem k nezastižení hladiny podzemní vody se vlivy na režim vod nepředpokládají, 
hodnoceny jsou jako nulové. 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 

Těžba v lomu v současné podobě doposud prakticky neznamenala žádné významné zásahy 
do vodního režimu území. Srážková voda, spadlá na těžební etáže, vsakuje bezprostředně do 
podzemí a neakumuluje se na povrchu. Tato skutečnost byla terénním šetřením, provedeným 
v období tání sněhové pokrývky v prosinci 2001, potvrzena. Srážkové vody pokud nevsáknou 
do podzemí, jsou eliminovány výparem. Pro snadný vsak povrchových vod nebude ani pro 
případ extrémních přívalových dešťů nutné přijímat specielní opatření, vyjma mírného 
vyspádování těžební etáže směrem k východu. 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě je nulový. 

5. Vlivy na půdu 

Zábory půd  (ZPF, PUPFL) 

V rámci pokračování těžby stavebního kamene v lomu Dobkovičky dojde k záborům půdy 
v ZPF o ploše 225 m2 (druh pozemku - pastvina). Vliv na zábor ZPF je nezvýznamný. 

Záměr znamená zábor PUPFL o ploše 800 m2. V rámci rekultivace podle Souhrnného 
plánu sanace a rekultivace (Dřevíkovský 2003) bude na ploše 1,4 ha v rámci lomu vysázen 
les. Vzhledem k dotčené výměře a možnosti kompenzace je vliv hodnocen jako nevýznamný. 

Vlivy na čistotu půd 

Použitá technologie těžby a úpravy stavebního kamene nepředstavuje žádné zvýšené 
nebezpečí na znečištění půdy. 

V současném roztěženém prostoru, ve kterém bude probíhat těžba i nadále, je půda skryta 
a nehrozí tedy žádné její znečištění. Skrývky nebudou prováděny odděleně, zemina bude 
z rubaniny odstraněna na úpravárenské lince. Hlinitý substrát bude ukládán na odval. Za 
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běžného provozu znečištění tohoto materiálu, který může následně být použit při 
rekultivacích, nehrozí.   

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

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

Vliv na čistotu půd je možno označit za nevýznamný až nulový. 

Svahové pohyby 

Lom náleží do území s příznivými podmínkami (zejm. geologické a morfologické) pro 
vznik sesuvů. Bylo zjištěno, že svahy podél úpatí vrchů Českého středohoří v údolí Labe byly 
v průběhu vývoje postihovány svahovými pohyby různého typu a rozsahu (Peták a kol. 1997). 

Těžba dle navrhovaných postupů by neměla ohrozit stabilitu okolních svahů. Pozůstatkem 
těžby prováděné v minulosti jsou západní svahy prvního těžebního řezu, které jsou z velké 
části tvořeny navětralou horninou. Další těžba stabilitu těchto svahů nesníží, ale je možné, že 
vznikne potřeba jejich stabilitu pro zabezpečení bezpečného provozu lomu řešit.  

Samotný vliv záměru na stabilitu svahů není významný. 

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje 

Těžba na ložisku stavebního kamene Dobkovičky bude mít vliv na horninové prostředí i 
na nerostné zdroje, což vyplývá z povahy hornické činnosti. 

Vytěženy by měly být zásoby na ložisku Dobkovičky a to v plánovaném rozsahu uvnitř 
hranic DP Litochovice a DP Dobkovičky. 

Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje není možné hodnotit nepříznivě 
z toho důvodu, že záměr zamýšlí zásoby nerostné suroviny ložiska využívat hospodárně 
v souladu s ustanoveními horního zákona. 

6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů 

V dotčeném území se vyskytuje jeden zvláště chráněný druh rostlin podle vyhlášky MŽP 
České republiky č.395/1992 Sb. - dub šípák (kategorie „ohrožený“) v počtu několika jedinců. 

Všechny nalezené vzácnější druhy (dle Červeného seznamu) se v prostoru lomu nachází 
díky předchozímu narušení vlivem těžby a vytvoření umělého prostředí (skalní biotopy, volné 
ruderální plochy). V náletu zde můžeme nalézt i některé druhy, které se v okolí lomu 
vyskytují přirozeně. 

Způsob těžby umožňuje vzácnějším druhům, které se do prostoru lomu spontánně rozšířily 
díky vytvoření umělého skalního prostředí a aby dále osidlovaly nově narušované prostory. 
Existence žádného z nalezených vzácnějších či ohrožených druhů rostlin (dle Červeného 
seznamu) nebude záměrem pokračování hornické činnosti ohrožena (Faltys, Zajíček, 2001).  

V lomu byli nalezeni jedinci několika zvláště chráněných druhů živočichů (viz kapitola 
Fauna a flóra). Na základě biologického hodnocení lze říci, že bude-li zachována část 
dnešních stepních biotopů, především v horním patře lomu, nebude mít obnovení těžby v 
rozsahu, v jakém je navrhováno, negativní dopad na zdejší druhy zvláště chráněných 
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živočichů (Faltys, Zajíček, 2001, 2002). „Naopak dojde k dalšímu vytvoření ploch pro 
následnou sukcesi, bez kterých by se postupem času a vývojem společenstev změnil charakter 
těchto ploch natolik, že by ztratil svůj současný fenomenální charakter. Zásadní prioritou je 
proto ochránit část současných cenných ploch především v horním patře lomu, odkud bude 
docházet k postupnému šíření zdejších druhů na nová stanoviště, vzniklá další těžbou“ 
(tamtéž). Z navržených těžebních postupů vyplývá, že tyto plochy narušeny nebudou. 

Vliv záměru na vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin je nevýznamný. 

Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les 

Na většině ploch v rámci dobývacích prostorů Dobkovičky a Litochovice (o celkové 
výměře 27,53 ha) byla již v minulosti hornická činnost prováděna. Plochou, na které dosud 
hornická činnosti neprobíhala je prudký svah v severovýchodní části DP Dobkovičky. Tato 
část území určeného k těžbě surovina je porostlá z části stromovými porosty - především 
v dolní části svahu. Převážnou plochu pokrývají porosty keřů, které jsou místy neprostupné. 

Výměra plochy s porosty dřevin rostoucích mimo les 3,73 ha.  

Vlivu záměru na porosty rostoucí mimo les je dle kritéria velikosti nepříznivý. Z hlediska 
časového je tento vliv trvalý. Celkově je uvedený vliv hodnocen jako   

Likvidace, poškození lesních porostů 

Záměrem budou dotčeny pouze části pozemků určených k plnění funkcí lesa. Dotčené 
části těchto pozemků mají celkovou výměru cca 800 m2. Dotčené části leží při kraji 
dobývacích prostorů. Ostatní pozemky, které leží ve stanovených dobývacích prostorech 
Dobkovičky a Litochovice a pozemky, které budou užívány v souvislosti se záměrem nejsou 
určeny k plnění funkcí lesa. 

Vliv záměru na lesní porosty lze považovat za nevýznamný. 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP 

Záměr nevyžaduje zásah do skladebných prvků územního systému ekologické stability. 
Vliv na prvky ekologické stability, nacházející se v okolí lomu nebude takového rozsahu, aby 
byla narušena funkčnost těchto prvků. Vliv lze klasifikovat jako nevýznamný.  

Pozn.: Od varianty přepravy kameniva po nové účelové komunikaci do lomu Prackovice, 
kde by došlo ke kolizi s osou nadregionálního biokoridoru, bylo ustoupeno. 

Vlivy na další významná společenstva 

Stepní charakter suťových svahů  v pokročilých sukcesních stádiích tvoří ideální prostředí 
pro mnoho teplomilných druhů živočichů, které jsou vázáni na tato vývojová stádia sukcese, 
vznikající na obnažených skalních sutích. Je nežádoucí do těchto svahů zasahovat v rozsahu, 
který by je na lokalitě zcela eliminoval a sukcese po ukončení těžby by se na celé ploše lomu  
dostala do stejného stádia. Naopak, dojde -li k zachování části těchto biotopů v horní etáží a 
další těžbou v nižších etážích bude postupně připravován podklad pro další šíření druhů za 
stávajících biotopů na nově vznikající, dá se tento stav nazvat optimálním managementem 
tohoto území. Důležité je, aby po ukončení těžby nebyla provedena necitlivá rekultivace 
těchto cenných ploch např. překrytím suťových ploch ornicí, jak je to známo z mnoha jiných 
lokalit, které tak byly z pohledu ochrany přírody zcela zničeny a druhová diverzita na takto 
upravených plochách výrazně klesla k výskytu pouze ruderálních druhů rostlin, což s sebou 
nese výrazný pokles výskytu např. bezobratlých, vázaných svými vývojovými stadii na určité 
stepní rostlinné druhy. 
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Plocha báze současného prvního i druhého těžebního řezu je prakticky bez vegetace. 
K narušení rostlinných společenstev dojde v.době postupu těžby za hranici současného 
roztěžení v severním směru. 

Za předpokladu citlivě provedené sanace a rekultivace území a zachování stávajících 
svahů prvního těžebního řezu je vliv na další významná společenstva nevýznamný. 

BIOLOGICKÉ VLIVY 

Se záměrem není spojeno riziko zavlečení populací nepůvodních druhů rostlin a 
živočichů. Skrývkové materiály nebudou vznikat, výklizové materiály budou vznikat v malém 
množství. Nebudou vznikat nové plochy významné pro potencionální šíření ruderálních 
rostlin a rostlin nepůvodních. 

Dosavadní vývoj na lokalitě nezadává důvod pro přílišné obavy před nepříznivým vlivem 
těžby z hlediska šíření ruderálních a invazních rostlin.  

Výskyt synantropních a ruderálních druhů v prostoru těžebny a v okolí je závislý na 
intenzitě údržby rizikových ploch (odvaly, dočasné deponie materiálu z odhlinění apod). 
V rámci sanací a rekultivací je dle Souhrnného plánu navrženo navezení zeminy na místa 
lesnické rekultivace. Výsadbu dřevin je zapotřebí uskutečnit v krátké době po technické 
rekultivaci a zároveň dalšími pěstebními zásahy bránit případnému zvýšenému výskytu 
ruderálních druhů na těchto plochách. 

Při průběžné péči o zmiňované plochy jsou uvedené vlivy nevýznamné. 

7. Vlivy na krajinu (změny reliéfu krajiny, vlivy na krajinný ráz) 

V rámci záměru dojde ze změně reliéfu - lom bude zahlouben ze současné úrovně báze 
spodní etáže 390 m na úroveň 360 m. Zároveň dojde k plošnému rozšíření lomu v severním a 
severovýchodním směru. Změny jsou lépe patrné z modelových obrázků zařazených v příloze 
č.4. 

V rámci zpracování dokumentace EIA bylo zpracováno „Hodnocení vlivu hornické 
činnosti podle souhrnného plánu sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene Dobkovičky 
na krajinný ráz.“ (Hendrych, 2003), které je přílohou č. 4 této dokumentace.  

Metody hodnocení vycházejí ze zákona č. 114/92 Sb. a metodických návodů uznávaných 
autorit v tomto oboru (Vorel, Míchal, Löw) a obecně zavedeným způsobem analyzují 
přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu. 

Identifikace, analýzy, rozbory a testy, provedené v rámci hodnocení vlivu záměru na 
krajinný ráz, prokázaly tyto následující skutečnosti: 

1) V porovnání se současným stavem těžebny bude navrhovaná hornická činnost slabým 
až středně silným zásahem do přírodní charakteristiky krajinného rázu, přírodní hodnoty 
krajinného rázu nebudou již výrazně silněji narušeny nepřijatelným způsobem. 

2) V porovnání se současným stavem těžebny bude navrhovaná činnost slabě až středně  
silným zásahem do kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu. kulturně historické 
hodnoty krajinného rázu nebudou navrhovanou činností již výrazně silněji sníženy. 

3) V porovnání se současným stavem bude navrhovaná hornická činnost ještě přijatelně 
ovlivňovat typičnost, jedinečnost a nezaměnitelnost současné prostorové scény a jejích prvků. 

4) Navrhovaná činnost v porovnání se současným stavem již významněji neovlivní 
pohledové vazby na dominanty a nesníží tím silněji jejich význam a charakter. 
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5) Navrhovaná činnost se v porovnání se současným stavem těžebny nebude natolik 
výrazně rušivěji uplatňovat v krajinné scéně a nenaruší tak již výrazně silnějším způsobem 
přítomné harmonické vztahy a měřítko v krajiny v dotčeném krajinném prostoru. 

6) Navrhovaná hornická činnost je tedy ještě přijatelná ve výše uvedených hodnotících 
kategoriích, s tím, že hodnocení vlivu na krajinný ráz vzalo v potaz i potenciální budoucí 
pozitivní vlivy na krajinný ráz, vyplývající z opatření navrhovaných v rámci souhrnného 
plánu sanace a rekultivace.  

Bez realizace opatření navržených v rámci sanace a rekultivace by byl z hlediska celkové 
významnosti vliv na krajinný ráz hodnocen jako nepříznivý a to ve všech variantách. Ze 
závěru expertního posudku vyplývá, že po dotěžení ložiska v rámci dobývacích prostorů 
Dobkovičky a Litochovice a následné sanaci a rekultivaci bude vliv na krajinný ráz 
(v kontextu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) přijatelný. 

8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Likvidace, narušení budov a kulturních památek 

S ohledem na výsledky měření vibrací a tlakovzdušných účinků při trhacích pracích lze 
konstatovat, že záměr v tomto směru nemá nepříznivé vlivy na architektonické a 
archeologické památky, ani na jiné kulturní památky. 

Z hlediska seismických účinků posuzovaných dle DIN 4150 a v plném souladu s ČSN 
730040 bylo při komorovém v obcích Kletečná, Prackovice a Litochovice odstřelu dodrženo 
grafické rozhraní L3, které vymezuje možnost poškození chatrných a památkově chráněných 
staveb.  

Při přechodu z komorových odstřelů na clonové dojde k několikanásobnému snížení dílčí 
nálože v časovém stupni a zároveň ke zmenšení celkové nálože. 

Vlivy na budovy a kulturní památky nejsou významné. Navrženo je další měření 
seismických a tlakovzdušných účinků při přechodu na clonové odstřely. 

Vlivy na geologické a paleontologické památky 

Jak je výše uvedeno, nelze dopředu vyloučit případný geologický nebo paleontologický 
nález. Jejich výskyt se však na ploše roztěženého lomu, jakožto i na zbytku území 
uvažovaného k těžbě nepředpokládá. Proto vlivy na geologické a paleontologické památky 
hodnotíme jako nevýznamné.  
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II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA 
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení velikosti jednotlivých vlivů a jejich celkové 
významnosti 
Tabulka č. 36: Vyhodnocení velikosti a celkové významnosti vlivů 

VELIKOST VLIVU CELKOVÁ VÝZNAMNOST  
(kritérium 

významnosti - 
velikost vlivu) 

(výsledný koeficient 
významnosti) 

POZNÁMKA 
SPECIFIKACE VLIVU 

Varianta 
B 

Varianta 
C 

Varianta B Varianta C   

VLIVY NA OBYVATELSTVO 
Vlivy na zdraví -1 -2 -6 

(nepříznivý) 
-8 

(významně 
nepříznivý) 

hodnocení bez započtení 
ochranných opatření, platí i 
pro variantu 0 

Sociální a ekonomické vlivy 1 1 1 
(příznivý) 

1 
(příznivý) 

 uvažována zvýšená 
zaměstnanost 

VLIVY NA OVZDUŠÍ 
Změny v čistotě ovzduší 0 0 -3 

(nevýznamný) 
-3 

(nevýznamný) 
- 

Změna mikroklimatu 0 0 -1 
(nevýznamný) 

-1 
(nevýznamný) 

plošně omezeno na vlastní 
těžebnu a bezprostřední 
okolí 

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A DALŠÍ FYZIK. A BIOLOG. CHARAKTERISTIKY 
Vlivy na hlukovou situaci -1 -2 -6 

(nepříznivý) 
-8 

(významně 
nepříznivý) 

hodnocení bez započtení 
ochranných opatření, platí i 
pro variantu 0 

Biologické vlivy 0 0 0 0 - 
Vlivy spojené s havarijními 
stavy 

0 0 0 0 - 

VLIVY NA VODY 
Změna kvality podzemních a 
povrchových vod 

0 0 0 0 - 

Vliv na povrchový odtok a 
změnu říční sítě 

0 0 0 0 - 

Ovlivnění režimu podzemních 
vod, změny ve vydatnosti 
zdrojů a změny hladina 
podzemní vody 

0 0 0 0 - 

VLIVY NA PŮDU 
Zábor ZPF 0 0 0 0 - 
Zábor PUPFL 0 0 0 0 - 
Vlivy na čistotu půd 0 0 0 0 - 
Svahové pohyby 0 0 0 0 - 
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
Vliv na horninové prostředí - - - - z hlediska hospodárného 

využití suroviny se jedná o 
vliv příznivý 

Vliv na další přírodní zdroje 0 0 0 0 - 
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VLIVY NA EKOSYSTÉMY, JEJICH SLOŽKY A FUNKCE 
Likvidace, poškození 
populací vzácných a zvláště 
chráněných druhů rostlin a 
živočichů 

-1 0 -3 
(nevýznamný) 

-3 
(nevýznamný) 

možnost ochranných 
opatření je částečná  

Likvidace, poškození stromů 
a porostů dřevin rostoucích 
mimo les 

-1 -1 -3 
(nevýznamný) 

-3 
(nevýznamný) 

kompenzace v rámci sanací 
a rekultivací 

Likvidace, poškození lesních 
porostů 

-1 -1 -3 
(nevýznamný) 

-3 
(nevýznamný) 

  

Likvidace, zásah do prvků 
ÚSES a VKP 

0 0 0 0 - 

Vlivy na další významná 
společenstva 

0 0 0 0 - 

VLIVY NA KRAJINU 
Změny reliéfu krajiny -1 -1 0 0 - 
Vlivy na krajinný ráz -1 -1 -4 

(nepříznivý) 
-4 

(nepříznivý) 
platí pro všechny varianty 

v případě nerealizace 
opatření navrhovaných v 
rámci souhrnného plánu 

sanace a rekultivace 
VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
Likvidace, narušení budov a 
kulturních památek 

0 0 0 0 - 

VLIVY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Vlivy spojené se změnou v 
dopravní obslužnosti 

 -1 -2  -5  
(nepříznivý) 

-7  
(nepříznivý) 

- 

Vlivy spojené se změnou 
funkčního využití krajiny 

0 0 0 0 - 

Vlivy na rekreační využití 
území 

-1 -1 -3 
(nevýznamný) 

-3 
(nevýznamný) 

- 

  
 

 POUŽITÁ STUPNICE PRO HODNOCENÍ 

Velikost vlivu   Celková významnost vlivu (číselný rozsah) 
významný nepříznivý vliv -2  významný nepříznivý vliv -8 až -13 
nepříznivý vliv -1  nepříznivý vliv -4 až -7 
nevýznamný až nulový vliv  0 nevýznamný až nulový vliv  0 až -3 
příznivý vliv  1  příznivý vliv  1 až 3 

 
 

Z hlediska výsledné významnosti byly jako NEPŘÍZNIVÉ vyhodnoceny následující vlivy: 

Varianta 0 - bez záměru 

 Vlivy na zdraví 

 Vlivy na hlukovou situaci 

Varianta B 
 Vlivy na zdraví 

 Vlivy na hlukovou situaci 
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 Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

Varianta C 
 Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

 

Z hlediska výsledné významnosti byly jako VÝZNAMNĚ NEPŘÍZNIVÉ vyhodnoceny 
následující vlivy: 

Varianta 0 - bez záměru 
Významně nepříznivé vlivy nebyly vyhodnoceny. 

Varianta B 
Významně nepříznivé vlivy nebyly vyhodnoceny. 

Varianta C 
 Vlivy na zdraví 

 Vlivy na hlukovou situaci 
 
 
Z hlediska výsledné významnosti byly jako PŘÍZNIVÉ vyhodnoceny následující vlivy: 

Varianta 0 - bez záměru 
Příznivé vlivy nebyly vyhodnoceny. 

Varianta B 
 vlivy sociální a ekonomické 

Varianta C 
 vlivy sociální a ekonomické 

 

Jako potencionálně nepříznivé byly identifikovány následující vlivy: 

Varianta 0 - bez záměru 
 Vlivy na krajinný ráz 

Ve variantě referenční - bez záměru - je reálné riziko, že nebudou v důsledku 
nedostatečné finanční rezervy (doposud tvořené) odstraněny tzv. důlní škody na 
krajině vzniklé dosavadní hornickou činností. 

Varianta B, C 
 biologické vlivy 

Tyto vlivy jsou nevýznamné za předpokladu dodržení navržených opatření, která 
spočívají v péči o rizikové plochy (odval, plochy lesnické rekultivace). 

 likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů 

Vzhledem k tomu, že v lomu byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů, je 
nutné zažádat orgán ochrany přírody o výjimku ze základních podmínek ochrany 
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dotčených zvláště chráněných druhů (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny).  

 vliv na krajinný ráz 

Podmínkou výše uvedeného hodnocení vlivu na krajinný ráz je provedení sanace a 
rekultivace území postiženého těžbou dle Souhrnného plánu sanace a rekultivace. 
Podle ustanovení §12 zák. č. 114/1992 Sb. je k hornické činnosti v lomu 
Dobkovičky nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody z hlediska zásahu do 
krajinného rázu. 

 

Přeshraniční vlivy se vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru a kapacitě 
nepředpokládají. 

 

III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A 
NESTANDARDNÍCH STAVECH 

Těžba stavebního kamene na ložisku Dobkovičky neznamená významné riziko vzniku 
havárií s následnými dopady na složky životního prostředí. 

Problematika možnosti vzniku havárií v lomu Dobkovičky je řešena Havarijním plánem 
(2001), který se skládá z části všeobecné, pohotovostní, operativní. 

V souvislosti s provozem lomu může dojít k havarijním situacím vyjmenovaným v tabulce 
č. 37, v které jsou uvedeny i příslušné dokumenty řešící jejich prevenci, odstranění a 
likvidaci.  
Tabulka č. 37: Předvídatelné druhy havárií v lomu  Dobkovičky 

Předvídatelné druhy havárií Související dokumenty zpracované pro lom Dobkovičky 
pracovní úrazy Plán  I. pomoci 
požáry Pokyny pro případ požáru 
úniky ropných produktů Plán opatření pro případ ropné havárie 

Provozní řád skladu ropných produktů 
skluz a sesuv materiálu Pokyny k odstranění a likvidaci mimořádné události (havárie) při sesuvu 

materiálu nebo zasypání mechanismů 
poruchy strojního a elektro 
zařízení 

Pokyny k likvidaci havárie technického zařízení 

vyhlášení výstražné stávky, 
předem ohlášené stávky, živelné 
stávky a stávky okupační 

Pokyny pro případ vyhlášení výstražné stávky, předem ohlášené stávky, 
živelné stávky a stávky okupační 

 

Nafta, minerální oleje a jiné ropné látky jsou skladovány v mobilním skladu ropných 
produktů (typ. označení: MSP 311, výrobce UNIKOM a. s. Kutná Hora). Sklad je 
konstruován na skladování hořlavých kapalin do maximálního objemu 2000 l. Látky mohou 
být skladovány v sudech, kanystrech, plechovkách, popř. lahvích (dle druhu hořlavé 
kapaliny). Rozměry skladu jsou 3420 x 4 350 mm, výška 2000 mm. Havarijní jímka má obsah 
1 580 l. 

Nafta je ve skladu umístěna v nádrži o objemu 1000 l s připojeným čerpacím zařízením. 

Ve skladu je dále umístěno 5 sudů na oleje o objemu 200 l. V nich jsou skladovány nové i 
použité oleje. 



Dokumentace dle zák.č. 100/2001 Sb. - Pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky ČÁST D 

 

 - 67 - GET s. r. o. 

Dopady na okolí 

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

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

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

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

Preventivní opatření 

Jak je výše uvedeno, ropné látky jsou skladovány v typovém skladu a jsou zabezpečené 
proti úniku. Případný únik látek lze kontrolovat vizuelně - přítomnost ropné látky v záchytné 
vaně. Navíc pod výpustnými ventily nádrží na oleje jsou umístěny odkapové nádoby. 

Pravděpodobnost úniku látek ze zabezpečeného prostoru skladu (ze záchytné vany) je 
malá. Zaměstnanci během stáčení skladovaných látek sledují zda nedochází k úniku ropných 
látek do okolního prostředí. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni a seznámeni s příslušným 
provozním řádem. Pravidelně jsou prováděny kontroly zařízení skladu PHM.  

Komunikace uvnitř lomu jsou z části penetrované, úklonné a z části zpevněné, prašné. 

Odstavná plocha pro mechanizaci používanou v provozu (nákladní automobily, nakladače 
apod.) se nachází v blízkosti buňky expedice. Zjištěné úkapy ropných látek jsou okamžitě 
likvidovány posypem materiálů sajících nebo vázajících ropné látky (např. Vapex, písek, 
piliny) a technická závada na stroji odstraněna, popř. po dobu nezbytnou před opravou je pod 
místo úkapu umístěna záchytná vana. 

Dle dopravního řádu je prováděna denní kontrola technického stavu vozidla. Mezi závady, 
jež vylučují bezpečný provoz patří i únik paliva nebo olejů.  

Parkoviště pro osobní dopravní prostředky zaměstnanců je umístěno před a za sociálním 
zařízením. 

Následná opatření 

K úniku motorové nafty může dojít při stáčení cisternového vozu, ze skladovací nádrží a 
při výdeji. Dojde–li k úniku těchto látek, zahájí pracovník okamžitou likvidaci unikající látky 
posypem absorpční látkou a únik nahlásí. Použitá absorpční látka je uklizena do PE pytlů a 
uložena do určeného kontejneru na separovaný odpad. Zajištěn je odběr kontrolních vzorků 
vody a zeminy z místa havárie a pořízeny jsou situační nákresy a fotodokumentace. Následně 
jsou zahájeny nezbytné sanační práce (např. odtěžení znečištěné horniny). 
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Případné úkapy nebo rozlité oleje a jiné kapaliny při výdeji ze skladu olejů a mazadel jsou 
ihned odstraněny a znečištěné textilie, piliny nebo absorpční materiál odklizen do určených 
nádob a následně uložen v PE pytlích do určeného kontejneru na separovaný odpad. 

Všechna uvedená zařízení jsou vybavena prostředky (hasící přístroje, absorpční materiály 
ad.) k zahájení okamžité likvidace případných havárií a drobných provozních nehod (např. 
úkapů, rozlití apod.). 

V případě úkapů ropných látek z mechanizace je použita absorpční látka, která  je 
likvidována stejně jako ve výše uvedených případech. Pro případ havárie většího rozsahu 
pracovníci okamžitě zahájí práce na likvidaci havárie a postupují dle havarijního plánu. 

Předloženy byly následující dokumenty: 

 Havarijní plán 
 Plán pro případ havarijního zhoršení jakosti vody 
 Provozní řád skladu olejů a čerpací stanice 
 Dopravní řád 
 Technologický postup pro těžbu a zpracování kamene v lomu Dobkovičky 
 Provozní řád mobilní úpravárenské, drtící a třídící linky 

Jejich obsah je v souladu s platnou legislativou a oborovými předpisy. Na základě jejich 
prostudování a seznámení se s technologií těžby současnou i plánovanou můžeme 
konstatovat, že bezpečnost provozu je přiměřeně zabezpečena jak po stránce technické, tak i 
organizační.  

 

V případě vzniku některých druhů havárií by velikost těchto vlivů mohla být nepříznivá 
(např. selhání lidského činitele a únik ropných látek do povrchových vod). Případné vlivy by 
však byly krátkodobé a vratné popř. kompenzovatelné. Zkušenosti z podobných provozů nám 
umožňují konstatovat, že četnost výskytu havarijních situací je minimální.  

IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

VLIVY DOPRAVY 

Automobilová doprava 

Za významné jsou hodnoceny zejména vlivy, které souvisí s automobilovou dopravou, tj. 
vlivy na hlukovou situaci a s nimi spojené vlivy na zdraví. Jako nepříznivé byly tyto vlivy 
vyhodnoceny ve variantě 0 (referenční, bez záměru) a ve variantě B, která se svými důsledky 
od současného stavu neliší. Ve variantě C nabývají tyto vlivy významné nepříznivosti. 

Uskutečnění záměru ve variantě B nepřinese významné zhoršení stávající 
(nepříznivé) hlukové situace v dotčených obcích. Pokud mají být současné nepříznivé 
vlivy dopravy sníženy, musí být níže popsaná opatření uskutečněna v případě 
obou variant: jak ve variantě bez záměru, tak i ve variantě aktivní - B. 

Ke snížení vlivů dopravy z hlediska hlukového zatížení je možné přijmout tato ochranná 
opatření: 

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

 U malého počtu objektů je možné uplatnit akustickou zástěnu umístěnou mezi 
komunikací a fasádu domu. Návrh tohoto opatření však přesahuje rámec daného stupně 
dokumentace. Nejprve bude nutné z podrobného průzkumu na místě určit možný rozsah a 
také získat potřebný souhlas majitelů dotčených objektů. 

 Regulace dopravy ve vztahu k hlukové situaci: 
- Snížení přepravní rychlosti (až na cca 20 km.hod-1) 

 Zlepšení kvality povrchu komunikací v obcích 

Náklady na uvedená opatření by měl nést vlastník nebo provozovatel komunikace. 
Provozovateli záměru, jakožto jednomu z mnoha uživatelů dotčených komunikací, 
zákonná povinnost finanční spoluúčasti nevzniká a proto výše popsaná opatření nelze 
provozovateli přímo předepsat. Finanční podíl provozovatele při realizaci opatření je 
přirozeně možný a je záležitostí dobrovolných dohod.  

Totéž platí o možné spoluúčasti provozovatele záměru při realizaci opatření 
souvisejících s bezpečností provozu v intravilánu (opatření jsou vyznačena v grafické 
příloze Bezpečnostního auditu): 

 Vybudování chodníků zejména na nejfrekventovanějších přístupových trasách, tj. na trase 
ke škole, k autobusové zastávce, k restauraci, případně k obecnímu úřadu. Na větší části 
obcí může postačovat jednostranný chodník s ohledem na nedostatek prostoru i vzhledem 
k relativně nízké intenzitě chodců i vozidel.  

Navržené opatření – Hrušovka:  

 Nízkonákladové opatření - vodorovným dopravním značením (nejlépe asymetrickým 
uspořádáním) vyznačit užší vozovku a pro pěší vyznačit VDZ zpevněnou krajnici, která 
umožní chodcům relativně bezpečnou chůzi  (viz. poznámka 2 v příloze 3) 

 Ve směru na Radejčín asi 120 m před koncem obce Hrušovka doporučujeme rozšířit 
vozovku v místě, kde to okolní zástavba umožňuje. V těchto místech začíná stoupání asi 
9 % a rozšířená vozovka (výhybna) by zvýšila bezpečnost při míjení zejména nákladních 
vozidel. Zároveň tak bude vytvořen prostor pro snadnější předjíždění pomalých vozidel 
v tomto úseku.  Spolu s výhybnou doporučujeme zřízení chodníku v šířce minimálně 1,50 
m - v úseku, kde to stavební uspořádání bez záborů pozemků umožňuje  

 Otevřený rigol vpravo mezi vozovkou a objektem (cca 60m před koncem obce Hrušovka 
ve směru na Radejčín) doporučujeme nahradit kanalizací a zúžený prostor stavebně 
upravit s důrazem na viditelnost a ochranu chodců. 

 Stavební uspořádání autobusových zastávek s dostatečnou nástupní plochou pro čekající 
cestující (stejné doporučení také v Bílém Újezdě a Radejčíně) 

 Zlepšení systému veřejného osvětlení – doplnění VO na souvislé osvětlení v obcích 

 Na nejfrekventovanějším místě obce vybudovat místo pro usnadnění přecházení chodců 
s ochrannými fyzickými ostrůvky uprostřed vozovky – dle potřeby možno doplnit 
přechod pro chodce 

 

 V Bílém Újezdě a Radejčíně doporučujeme realizovat přiměřeně obdobná opatření jako 
výše doporučená opatření ve Hrušovce. 
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Pozn.: Bezpečnostní audit pro obec Litochovice nad Labem bude na náklady 
oznamovatele zpracován do 30.10.2003. 

 Organizačním opatřením je rozložení dopravy související s provozem lomu do co nejdelší 
denní (pracovní) doby. V principu jde o snížení počtu průjezdů nákladních aut v jedné 
hodině. 

Železniční doprava - nakládka 

 Instalace protihlukové zástěny mezi zdroj hluku - místo nakládky - a nejbližší obytné 
objekty se středem v ose pásového dopravníku přepravujícího kámen do vagónu. Délka 
zástěny je 30 m, výška 4 m.  

VLIVY NA ZMĚNU ČISTOTY OVZDUŠÍ 

 Opatřením ke snížení prašnosti z lomu je použití mlžení na technologické lince. Jeho 
provoz musí být nepřerušovaný. V případě přerušení mlžení z důvodů závady na zařízení, 
přerušit úpravu suroviny. 

 Kropením předcházet vzniku sekundární prašnosti na lomových a příjezdových 
komunikacích. 

 Zabezpečit čistotu nákladních automobilů expedujících kamenivo a to údržbou lomových 
komunikací.  

 Jedním z opatření ke snížení prašnosti související s dopravou na místních komunikacích  
je pravidelná údržba dotčených komunikací. Na údržbě místních komunikací se chce 
investor v rámci dobrovolných dohod  podílet. 

VLIVY NA VODU 

 Základním technickým opatřením k prevenci, eliminaci a minimalizaci možných vlivů na 
kvalitu podzemních vod je zajištění zachycení a včasné sanace případného znečištění. 
Nebezpečí případného znečištění lze eliminovat důslednou kontrolou mechanismů před 
zahájením pracovní směny a zajištěním prostředků pro případnou okamžitou likvidaci 
případné havárie rozlití ropných látek na terén. Pro tento případ by měl být k dispozici 
sorpční prostředek (např. Vapex atp.) a určen způsob jeho použití a umístění znečištěného 
materiálu před jeho bezpečnou likvidací. Způsob manipulace s ropnými látkami se řídí 
manipulačním řádem, zpracovaným v souladu s platnými předpisy.  

 Likvidace případné ropné havárie je popsána v havarijním řádu provozovny 
kamenolomu. Četnost havarijních situací nelze, s výjimkou ustanovení havarijního řádu, 
v této fázi nijak zásadně preventivně ovlivnit. V případě vzniku havarijní situace je nutné 
ji neprodleně řešit. Havarijní postup pro možné eventuality havárií s následným únikem 
zdravotně nebezpečných látek musí vycházet z možnosti bezodkladného zachycení těchto 
látek přímo v místě úniku. 

VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ 

 Průběžně realizovat sanační a rekultivační práce v souladu s ukončením těžby na 
jednotlivých místech v lomu. 

 Realizovat sanační a rekultivační práce v souladu se Souhrnným plánem sanace a 
rekultivace. 
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 V souladu s ustanovením §12 zák. č. 114/1992 Sb. zažádat o souhlas orgánu ochrany 
přírody z hlediska zásahu do krajinného rázu. 

VLIVY NA PŘÍRODU 

 Hornickou činností nesmí být plošně dotčeny suťové plochy při bázi první etáže (horní 
patro lomu) s výskytem xerotermní vegetace. 

 Rekultivovat v souladu se Souhrnným plánem sanace a rekultivace 

 Rozpojování hornin v SV předpolí provádět mimo vegetační dobu, tzn. od října do února. 

 Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je další těžební postup možný 
na základě výjimky z ochranných podmínek těchto druhů udělené orgánem ochrany 
přírody 

ÚČINKY ODSTŘELŮ 

 V případě komorových odstřelů provádět pravidelné měření v obci Dobkovičky. 

 V případě významné změny parametru komorových odstřelů (celková nálož, maximální 
nálož na čas) provést měření v obcích Hrušovka, Prackovice nad Labem, Kletečná. 

 Při použití clonových odstřelů ověřit seismické a tlakovzdušné účinky Pokud budou 
zjištěné hodnoty vyhovující není nezbytné nadále monitoring provádět při každém 
odstřelu. Dostačující frekvence je každoroční ověření. 

JINÁ 

Po ukončení hornické činnosti bude demontováno a odvezeno veškeré technologické a 
technické zařízení. 

V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ 
PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

Dokumentace hodnocení vlivů hornické činnosti v lomu Dobkovičky na životní prostředí 
je zpracována v souladu s § 8 zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí.  

Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území byly získány:  

 rešerší dostupných podkladů (viz použité podklady a literatura) 

 ze zpracovaných samostatných studií (viz přílohy) 

 terénním průzkumem 

 z údajů od provozovatele těžebny 

 z údajů poskytnutých orgány státní správy 

 z údajů poskytnutých obcemi 

 

Predikce a hodnocení vlivů hornické činnosti na životní prostředí bylo prováděno: 

  na základě exaktní predikce (výpočtů) 
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  na základě expertního odhadu 

 metodou analogie 

 za použití “Metodiky k vyhodnocování vlivů dobývání nerostů na životní prostředí“ 
(Bajer a kol. 2001)  

 pomocí platných právních předpisů 

VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE 
VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Při posuzování vlivů záměru byly využity všechny dostupné podstatné informace o 
současném stavu životního prostředí na lokalitě, další informace a podklady byly 
shromážděny pomocí vlastních průzkumů. provedených v rámci zpracování dokumentace. 

Výše uvedené hodnocení a závěry posouzení obsahují některé nejistoty. Ty se týkají 
vyhodnocení změn v čistotě ovzduší a souvisejících zdravotních vlivů. 

Ovzduší 
Rozptylová studie vychází z údajů o intenzitě dopravy pořízených zpracovateli 

Rozptylové studie (Tomášek, Bajer 2003) místním šetřením na křižovatkách dotčených 
komunikací dne 28.1.2003. V pozdějším období byly získány nové podklady o intenzitě 
dopravy na základě sčítání dopravy Centrem dopravního výzkumu. Tyto podklady byly 
použity pro zadání hlukové studie. Vzhledem k tomu, že rozptylová studie byla zpracována na 
základě dostatečně konzervativních předpokladů a nebyly proto předpokládány změny 
v negativním smyslu, byl pro vyhodnocení vlivů záměru na znečištění ovzduší a zdravotních 
rizik použit v plném rozsahu původní materiál. 

Na celé technologické lince bude prováděno mlžení, což podle citované vyhlášky má 
účinnost 30 %. Provozovatel má k dispozici autorizované měření (VŠCHMT, 2002), které 
bylo prováděné na třech lomech včetně Dobkoviček. Podle těchto měření je záchyt kolem 90 
%. S ohledem na možné nejistoty měření je pro účely rozptylové studie uvažována účinnost 
záchytu u dané technologie konzervativně 70 %. Tato úvaha je použita řešených variant B a 
C, ve kterých je předpokládána těžba. 

Zdravotní rizika 
Analýza nejistot tvoří samostatnou kapitolu přílohy č. 3 - Hodnocení zdravotních rizik. 

 

Míra nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při hodnocení vlivů záměru 
Pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky a z toho plynoucí rizika spojená 
s akceptování vyvozených závěrů se jeví jako přijatelná.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

Posuzována je projektová varianta - dotěžení zásob suroviny na ložisku v dobývacím 
prostoru Dobkovičky a Litochovice. Projektová varianta je dále řešena ve dvou variantách dle 
roční výše těžby:  

Varianta B s roční výší těžby max. 250 tis. tun ročně  
Varianta B představuje běžný, dlouhodobý provoz, přičemž projektované množství se jeví 

jako maximální vzhledem k odbytovým možnostem.  

Varianta C s roční výší těžby max. 400 tis. tun.  
Varianta C je posuzována zejména v souvislosti s možností dodávky kameniva na 

výstavbu dálnice D8. Tato varianta je časově omezena na dobu výstavby.   

Varianta nulová (pasivní) není variantou záměru. Je variantou referenční, sloužící k 
vyhodnocení příspěvků projektových variant B a C z hlediska dopadů na životní prostředí a 
stanovení jejich celkové významnosti. 

 

VÝZNAMNÉ VLIVY POSUZOVANÝCH VARIANT 

Varianta B 
Vlivy nepříznivé: 

 Vlivy na zdraví 

 Vlivy na hlukovou situaci 

 Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

Vlivy příznivé: 

 Vlivy sociální a ekonomické 

Varianta C 
Vlivy nepříznivé: 

 Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

Vlivy významně nepříznivé: 

 Vlivy na zdraví 

 Vlivy na hlukovou situaci 

Varianta 0 
Vlivy nepříznivé:  

 Vlivy na zdraví 

 Vlivy na hlukovou situaci 

 Vlivy na krajinný ráz (podmíněno nedostatečnou finanční rezervou vzhledem 
k celkovým nákladům na sanace a rekultivace). 
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Z uvedeného hodnocení vyplývá, že při realizaci varianty B nedojde k významnému 
zhoršení současného stavu životního prostředí v daném území. 

Ve variantě C dochází k významnému ovlivnění stavu životního prostředí, zejména 
s ohledem na zdravotní stav obyvatel.  

Podstatný rozdíl při porovnání projektových variant a varianty nulové spočívá ve velikosti 
a rozsahu vlivů, které vyplývají z exploatace území těžbou - vlivy na půdu, horninové 
prostředí, vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce. Je zřejmé, že v tomto ohledu bude 
varianta aktivní (hornická činnost) vždy méně příznivá než srovnávací varianta nulová.  

 

Z porovnání variant řešení záměru vyplývá, že varianta B je vzhledem k celkovému 
rozsahu vlivů s ní spojených a za předpokladu splnění výše definovaných podmínek 
(opatření) přijatelná.  

Z porovnání variant řešení záměru vyplývá, že varianta C je vzhledem k celkovému 
významu vlivů s ní spojených významně nepříznivá. V rámci této dokumentace nejsou 
navrhována taková opatření, jejichž realizace by umožnila označit tuto variantu z hlediska 
dopadů na životní prostředí za přijatelnou. Realizace této varianty je závislá na případných 
dobrovolných dohodách mezi dotčenými stranami, tj. provozovatelem těžebny, obcemi a 
investorem dálniční stavby. Dodávka kameniva na výstavbu dálnice by měla být řešena 
v rámci posouzení vlivů fáze výstavby dálniční komunikace. 
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F. ZÁVĚR 

Předkládaným záměrem je pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky. 
Předkladatelem záměru je společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., která je současným 
držitelem práv k dobývání.  

Na základě posouzení projektových variant: varianty B a varianty C a jejich porovnáním 
s referenční variantou nulovou byl učiněn následující závěr: 

Varianta B s roční výší těžby max. 250 tis. tun ročně  
Varianta B představuje běžný, dlouhodobý provoz. Vlivy spojené s touto variantou 

významně nezhorší stávající zatížení území. Variantu lze z hlediska jejích dopadů považovat 
za přijatelnou za následujících podmínek: 

Pro fázi přípravy 

 V souladu s ustanovením §12 zák. č. 114/1992 Sb. zažádat o souhlas orgánu ochrany 
přírody z hlediska zásahu do krajinného rázu. 

 Zažádat orgán  ochrany přírody o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů. 

 Bude zpracován bezpečnostní audit pro obec Litochovice nad Labem v rozsahu již 
zpracovaného auditu. 

Pro fázi provozu 

 Používat mlžící zařízení na technologické lince. Jeho provoz musí být nepřerušovaný. 
V případě přerušení mlžení z důvodů závady na zařízení, přerušit úpravu suroviny. 

 Kropením předcházet vzniku sekundární prašnosti na lomových a příjezdových 
komunikacích. 

 Zabezpečit čistotu nákladních automobilů expedujících kamenivo a to údržbou lomových 
komunikací.  

 Důsledně kontrolovat stav strojových mechanismů, zajišťovat prostředky pro okamžitou 
likvidaci havárie ropných látek.  

 Průběžně realizovat sanační a rekultivační práce v souladu s ukončením těžby na 
jednotlivých místech v lomu. 

 Hornickou činností nesmí být plošně dotčeny suťové plochy při bázi první etáže (horní 
patro lomu) s výskytem xerotermní vegetace. 

 Rozpojování hornin v SV předpolí provádět mimo vegetační dobu, tzn. od října do února. 

 V případě komorových odstřelů provádět pravidelné měření v obci Dobkovičky. 

 V případě významné změny parametru komorových odstřelů (celková nálož, maximální 
nálož na čas) provést měření v obcích Hrušovka, Prackovice nad Labem, Kletečná. 

 Při použití clonových odstřelů ověřit seismické a tlakovzdušné účinky Pokud budou 
zjištěné hodnoty vyhovující není nezbytné nadále monitoring provádět při každém 
odstřelu. Dostačující frekvence je každoroční ověření. 
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Pro fázi ukončení 

 Po ukončení hornické činnosti bude demontováno a odvezeno veškeré technologické a 
technické zařízení. 

 Realizovat sanační a rekultivační práce v souladu se Souhrnným plánem sanace a 
rekultivace. 

 

Varianta C s roční výší těžby max. 400 tis. tun.  
Varianta C je spojena s dodávkou kameniva na výstavbu dálnice D8. Z hlediska vlivů na 

hlukovou situaci a zdravotní stav obyvatel by se v případě dlouhodobého působení jednalo o 
stav nepřijatelný. Vzhledem k tomu, že uvedené nepříznivé vlivy budou působit po omezené 
období, je případné navýšení těžby po tuto dobu realizovatelné za předpokladu vzájemné 
dohody mezi dotčenými stranami, tj. provozovatelem těžebny, obcemi (jakožto zástupci 
veřejnosti) a investorem dálniční stavby. Pokud k takové dohodě nedojde a nebudou 
uskutečněna dostatečná opatření ke zmenšení nepříznivých vlivů, bude tato varianta 
z hlediska vlivů na životní prostředí nepřijatelná. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Předkládaným záměrem je pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky. 
Předkladatelem záměru je společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., která je současným 
držitelem práv k dobývání. 

Lom Dobkovičky leží v Ústeckém kraji ve vzdálenosti přibližně 500 m od stejnojmenné 
obce Dobkovičky. Poloha lomu je znázorněna na obrázku.  

 
Těžba v tomto lomu probíhala již od počátku minulého století. Nejvíce se v lomu těžilo 

v 80. letech. V roce 1997 byla těžba v lomu dočasně přerušena do roku 2002.  
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Prostor pro plánovanou těžbu je vymezen plochou dobývacích prostorů Dobkovičky 
a Litochovice. Těžba je navrhována uvnitř těchto dobývacích prostorů a jejich hranice nebude 
v žádném případě těžbou překročena. 

Hlavním důvodem pro pokračování v těžbě v lomu Dobkovičky jsou dostatečné zásoby 
suroviny (čedičová hornina), která je součástí tzv. výhradního ložiska. Horní zákon ukládá, 
aby výhradního ložisko bylo využito hospodárně. Dalším důvodem je značné roztěžení lomu. 
Převážná část plochy navrhované k těžbě je již bez půdního pokryvu a původní vegetace. 
Obnovená těžba bude probíhat zejména na stávající ploše lomu. Lom je v současnosti 
rozčleněn dvěmi etážemi. Budoucí těžba je navrhována v pěti etážích a v konečném stavu by 
byl lom oproti současnosti o 30 metrů hlubší. Plošně by se měl lom zvětšit jen o něco více než 
jednu desetinu jeho dnešní velikosti.  

Lom leží uvnitř chráněné krajinné oblasti České středohoří.  

 
POSUZOVANÉ VARIANTY 

 
Označení 
varianty Název varianty Popis 

Varianta B 
Varianta s roční 
výší těžby 250 

kt 

Varianta B je projektovou variantou.  
Při realizaci této varianty budou dotěženy zásoby suroviny na ložisku 
v dobývacím prostoru Dobkovičky a Litochovice.  

Varianta C 
Varianta s roční 

výší těžby 
400kt 

Varianta C se vztahuje k omezenému časovému úseku v období výstavby 
stavby přilehlého úseku dálnice D8 Lovosice - Řehlovice. Tato varianta je 
v současné době diskutabilní a nelze s jistotou říci zda k její  realizaci dojde. 
Přesto je tato varianta posuzována zejména s ohledem na vyvolanou dopravu a 
související vlivy na obyvatelstvo (hluk, znečištění ovzduší, vliv na zdravotní 
stav obyvatel).  

Varianta 0 Varianta nulová  

Varianta 0 je referenční variantou (nikoli variantou záměru). 
 popisuje stav po vytěžením zásob v rámci platného povolení OBÚ v Mostě. 
Ložisko by bylo převedeno do stavu zajištění.  
Varianta slouží pro porovnání zejména vlivů souvisejících s dopravou (vliv 
hluku, znečištění ovzduší) a na krajinný ráz, resp. pro stanovení kvalitativních 
a kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty B 
a varianty C. 

 

VLIVY Z DOPRAVY, DOPRAVNÍ PROBLEMATIKA 
Hluk 
Výchozí odborný podklad: Akustická studie, Ing. J. Konopa a kol., Ochrana 

životního prostředí, Ing. K. Šnajdr, AKON, 2003 

 Údaje o současné intenzitě dopravy vycházejí ze sčítání dopravy provedené Centrem 
dopravního výzkumu na základě metodiky Ředitelství silnic a dálnic. 

 V současnosti (bez započtení provozu lomu) dochází na některých místech v obcích 
k překročení limitů pro hluk. 

 Při přepravě max. 250 tis. tun kameniva ročně nedojde k výraznému nárůstu hluku 
v dotčených obcích.  
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 Při přepravě 400 tis. tun kameniva dojde k významnějšímu nárůstu intenzit dopravy v obci 
Dobkovičky a Litochovice, s tím souvisí i zvýšené hlukového zatížení. 

Znečišťující látky 
Výchozí odborný podklad: Rozptylová studie, RNDr. T. Bajer, CSc., ECO-ENVI-

CONSULT, Jičín, Ing. J. Tomášek, CSc., Středisko odpadů 
Mníšek s.r.o., 2003 

 Protokol o autorizovaném měření emisí - Emise 
technologické linky kamenolomu Dobkovičky, Ing. S. 
Vodrážka, Prof. Ing. B. Buryan, DrSc. a kol., Vysoká škola 
chemicko-technologická, Fakulta technologie ochrany 
prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany 
ovzduší, Laboratoř měření emisí a imisí, 2002 

 K výpočtu byl použit produkt SYMOS 97 verze, který zohledňuje platné imisní limity 
dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší.  

 Imisní příspěvek nepřesahuje 20 % hodnoty imisních limitů. Vlivy záměru na změny 
v čistotě ovzduší jsou v obou aktivních variantách B a C nevýznamné. 

Vlivy na zdraví 
Výchozí odborný podklad: Hodnocení zdravotních rizik, Ing. J. Tomášek, CSc., 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o., RNDr. T.Bajer, CSc., 
ECO-ENVI-CONSULT, Jičín, 2003 

 V případě realizace varianty těžby do 250 tis. tun za rok se významně nezmění současné 
zatížení obyvatel. Realizace varianty C je spojena s významnou hlukovou zátěží u 
obytných objektů při dotčených komunikacích. Riziko plynoucí ze změn v čistotě ovzduší 
je pro obyvatele nepatrné. 

Bezpečnost dopravy 
Výchozí odborný podklad: Bezpečnostní audit a vyhodnocení dopravy související s 

provozem lomu Dobkovičky, Ing. Z. Hrubý, Centrum 
dopravního výzkumu, Brno, 2003 

 Při expedici 250 tis. tun ročně nedojde k znatelnému nárůstu dopravní nehodovosti. 
Navýšení dopravy (vlivem těžby lomu) pravděpodobně nebude zásadním způsobem 
ovlivňovat bezpečnost účastníků silničního provozu na posuzovaném úseku. 

Přepravní trasy kameniva 
Výchozí odborný podklad: Studie účelové komunikace z lomu Dobkovičky do lomu 

Prackovice, Ing. J.Kejval, Projektová a konzultační 
kancelář pro dopravní stavby, 2003 

 Byla zvažována varianta přepravy kameniva z lomu Dobkovičky do lomu Prackovice 
s využitím existujících polních a lesních cest. Tato varianta byla na základě odborného 
posouzení správou CHKO České středohoří zamítnuta (kolize s prvky ekologické stability 
krajiny a potenciální kumulaci vlivů s výstavbou úseku dálnice D8). Z toho vyplývá 
nutnost vést dopravu z lomu po stávajících silnicích. Přepravní trasy jsou zakresleny na 
výše zařazeném obrázku. 
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VLIV NA KRAJINNÝ RÁZ 
Výchozí odborný podklad: Hodnocení vlivu hornické činnosti podle souhrnného 

plánu sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene 
Dobkovičky na krajinný ráz, J. Hendrych, Dipl. L.A., 
Atelier LANDART, Praha, Fakulta architektury ČVUT, 
Praha, VÚKOZ Průhonice, 2003 

 Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu Dobkovičky, 
Ing. J. Dřevíkovský, GET s.r.o., 2003 

 Posuzován byl vliv lomu na krajinný ráz po jeho dotěžení v rámci stanovených 
dobývacích prostorů a následné sanaci a rekultivaci. 

 Závěrem „Hodnocení“ bylo konstatováno, že navrhovaná hornická činnost neovlivní a 
nesníží nepřijatelnou měrou krajinný ráz v dotčeném krajinném prostoru Libochovanská 
kotlina. 

VLIVY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 
Výchozí odborný podklad: Biologické posouzení záměru rozšíření lomu 

Dobkovičky, RNDr. V. Faltys (botanická část), Ing. R. 
Zajíček (zoologická část) 

 Nalezeny byly 3  zvláště chráněné druhy živočichů dle zák. č. 114/92 Sb. (ještěrka 
obecná, ropucha obecná, skokan ostronosý). 

 Nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle zák. č. 114/92 Sb., nalezeny 
byly druhy zařazené do Červeného seznamu. 

 Všechny nalezené vzácnější druhy rostlin (uvedené v Červeném seznamu) se v prostoru 
lomu nachází díky předchozímu narušení vlivem těžby a vytvoření umělého prostředí 
(skalní biotopy, volné ruderální plochy). V náletu zde můžeme nalézt i některé druhy, 
které se v okolí lomu vyskytují přirozeně. 

 Plošně malý rozsah navržené těžby bude pokračovat do horního patra lomu. Plošina na 
horním patře lomu je prakticky bez vegetace a těžbou nebudou narušena žádná přirozená 
rostlinná společenstva. 

 Způsob těžby umožňuje vzácnějším druhům, které se do prostoru lomu spontánně 
rozšířily díky vytvoření umělého skalního prostředí, aby dále osidlovaly nově narušované 
prostory. Žádný z výše uvedených vzácnějších či ohrožených druhů rostlin nebude 
obnovenou těžbou omezen ve své existenci. 

 Způsob obnovení těžby v lomu Dobkovičky, tak jak je navržen, neohrozí existenci 
žádných vzácnějších či ohrožených druhů rostlin na lokalitě. 

 Bude - li zachována část dnešních stepních biotopů, především v horním patře lomu, 
nebude mít obnovení těžby v tomto lomu v rozsahu, v jakém je navrhováno, negativní 
dopad na zdejší druhy zvláště chráněných živočichů.  

Na základě posouzení projektových variant: varianty B a varianty C a jejich porovnáním 
s referenční variantou nulovou byl učiněn následující závěr: 
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Varianta B s roční výší těžby max. 250 tis. tun ročně  
Varianta B představuje běžný, dlouhodobý provoz. Vlivy spojené s touto variantou 

významně nezhorší stávající zatížení území. Variantu lze z hlediska jejích dopadů považovat 
za přijatelnou za následujících podmínek: 

Pro fázi přípravy 

 V souladu s ustanovením §12 zák. č. 114/1992 Sb. zažádat o souhlas orgánu ochrany 
přírody z hlediska zásahu do krajinného rázu. 

 Zažádat orgán  ochrany přírody o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů. 

 Bude zpracován bezpečnostní audit pro obec Litochovice nad Labem v rozsahu již 
zpracovaného auditu. 

Pro fázi provozu 

 Používat mlžící zařízení na technologické lince. Jeho provoz musí být nepřerušovaný. 
V případě přerušení mlžení z důvodů závady na zařízení, přerušit úpravu suroviny. 

 Kropením předcházet vzniku sekundární prašnosti na lomových a příjezdových 
komunikacích. 

 Zabezpečit čistotu nákladních automobilů expedujících kamenivo a to údržbou lomových 
komunikací.  

 Důsledně kontrolovat stav strojových mechanismů, zajišťovat prostředky pro okamžitou 
likvidaci havárie ropných látek.  

 Průběžně realizovat sanační a rekultivační práce v souladu s ukončením těžby na 
jednotlivých místech v lomu. 

 Hornickou činností nesmí být plošně dotčeny suťové plochy při bázi první etáže (horní 
patro lomu) s výskytem xerotermní vegetace. 

 Rozpojování hornin v SV předpolí provádět mimo vegetační dobu, tzn. od října do února. 

 V případě komorových odstřelů provádět pravidelné měření v obci Dobkovičky. 

 V případě významné změny parametru komorových odstřelů (celková nálož, maximální 
nálož na čas) provést měření v obcích Hrušovka, Prackovice nad Labem, Kletečná. 

 Při použití clonových odstřelů ověřit seismické a tlakovzdušné účinky Pokud budou 
zjištěné hodnoty vyhovující není nezbytné nadále monitoring provádět při každém 
odstřelu. Dostačující frekvence je každoroční ověření. 

Pro fázi ukončení 

 Po ukončení hornické činnosti bude demontováno a odvezeno veškeré technologické a 
technické zařízení. 

 Realizovat sanační a rekultivační práce v souladu se Souhrnným plánem sanace a 
rekultivace. 

 

Varianta C s roční výší těžby max. 400 tis. tun.  
Varianta C je spojena s dodávkou kameniva na výstavbu dálnice D8. Z hlediska vlivů na 

hlukovou situaci a zdravotní stav obyvatel by se v případě dlouhodobého působení jednalo o 
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stav nepřijatelný. Vzhledem k tomu, že uvedené nepříznivé vlivy budou působit po omezené 
období, je případné navýšení těžby po tuto dobu realizovatelné za předpokladu vzájemné 
dohody mezi dotčenými stranami, tj. provozovatelem těžebny, obcemi (jakožto zástupci 
veřejnosti) a investorem dálniční stavby. Pokud k takové dohodě nedojde a nebudou 
uskutečněna dostatečná opatření ke zmenšení nepříznivých vlivů, bude tato varianta 
z hlediska vlivů na životní prostředí nepřijatelná. 
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H. PŘÍLOHY 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace: 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Číslo 

přílohy Název přílohy Zpracovatel 

1 Hluk z vyvolané dopravy lom Dobkovičky 
Ing. Karel Šnajdr, AKON, 
Ing. Jiří Konopa a kol., 
Ochrana životního prostředí 

2 Hornická činnost v DP Dobkovičky a DP 
Litochovice - Rozptylová studie 

RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-
ENVI-CONSULT, Jičín, 
Ing. Josef Tomášek, CSc., 
Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

3 Hornická činnost v DP Dobkovičky a DP 
Litochovice - Hodnocení zdravotních rizik  

Ing. Josef Tomášek, CSc., 
Středisko odpadů Mníšek s.r.o.,  
RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-
ENVI-CONSULT, Jičín 

4* 
Hodnocení vlivu hornické činnosti podle 
souhrnného plánu sanace a rekultivace ložiska 
stavebního kamene Dobkovičky na krajinný ráz 

Jan Hendrych, Dipl. L.A., 
Atelier LANDART, Praha, 
Fakulta architektury ČVUT, Praha, 
VÚKOZ Průhonice 

5 Biologické posouzení záměru rozšíření 
lomu Dobkovičky 

RNDr. V. Faltys (botanická část), 
Ing. R. Zajíček (zoologická část) 

6 Bezpečnostní audit a vyhodnocení dopravy 
související s provozem lomu Dobkovičky 

Ing. Zdeněk Hrubý, 
Centrum dopravního výzkumu  

7 Studie účelové komunikace z lomu 
Dobkovičky do lomu Prackovice 

Ing. Jiří Kejval,  
Projektová a konzultační kancelář 
pro dopravní stavby 

8* Mapa plánovaných postupů těžby 1 : 2 000 Lubomír Starý 

9* 

Dobkovičky KO 126 - seismika. Zpráva o 
úředním měření seismických a tlakovzdušných 
účinků 126. komorového odstřelu odpáleného 
dne 12.9.2001 v kamenolomu Dobkovičky. 

Miloslav Žilák – SeDyn 

10 Technologické schéma Ing. František Jiránek 
11 Fotodokumentace GET s.r.o. 

12 Hluk z nakládky na železnici - lom 
Dobkovičky Ing. Karel Šnajdr, AKON   

* přílohy pouze v listinné podobě 
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