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V Praze dne 4. 5. 2021 
 
 

Věc: Vyjádření k oznámení záměru „Pokračování těžby v lomu Prachovice“ v rámci procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 
 
 
K oznámení záměru „Pokračování těžby v lomu Prachovice“ (dále jen „Oznámení“), 
zveřejněnému v informačním systému EIA 31. 3. 2021, máme připomínky a požadavky na 
doplnění shrnuté v následujícím vyjádření. 
 
Na str. 7 Oznámení se předpokládá „v rámci záměru navýšení objemu těžby 1 700 000 t/rok“ , 
ale není úplně jasné, proč musí dojít k navýšení ročního objemu těžby. Tedy záměr 
nepovažujeme za dostatečně zdůvodněný. Současně postrádáme jasné zdůvodnění, jak je 
možné, že v navazující výrobě cementu nedojde k vynucenému navýšení kapacity. Žádáme 
jasnější doplnění těchto vazeb. Pokud bude muset dojít i jen k navýšení ročního objemu 
provozu v cementárně, bude to mít další vyvolané dopady na životní prostředí již vzhledem 
k obtěžování okolí emisemi z jejího provozu. Žádáme doplnění těchto vazeb do úplné 
dokumentace EIA. 
V Oznámení zcela chybí stanovení a posouzení dalších variant řešení. Vysvětlení, že „s 
ohledem na existující a dlouhodobě probíhající hornickou činnost v území a samozřejmě také 
existující ložisko a stanovený dobývací prostor je záměr předkládán v jedné variantě“ (str. 8 
Oznámení), podle nás není v tomto ohledu relevantní. Oznámení podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí by mělo předkládat více než pouze jednu variantu řešení, jinak 
nemůže dojít ke komplexnímu srovnání a posouzení možných dopadů. Požadujeme 
proto dokumentaci doplnit o více variant řešení, např. variantu menšího navýšení objemu 
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těžby, ale také variantu, kdy k navýšení těžby vůbec nedojde. Nesouhlasíme s argumentem, 
že varianta zachování stávajícího stavu nemá smysl, protože „by znamenala ukončení hornické 
činnosti a tedy také nemožnost hospodárného dotěžení zásob“ (str. 8 Oznámení). Hledisko 
takzvané hospodárnosti by z pohledu procesu posuzování vlivů na životní prostředí rozhodně 
nemělo být určující. Tím by naopak mělo být hledisko možných dopadů, které může záměr 
mít na životní prostředí a život a zdraví místních obyvatel, které jsou podle nás v Oznámení 
podceňovány. 
 
Na str. 26 Oznámení si oznamovatel stanovuje pokračovat během fáze přípravy záměru „v 
systematickém monitoringu povrchových a podzemních vod minimálně v rozsahu, ve kterém 
je prováděn v současnosti“ a „monitoring stejně jako v současné době vyhodnocovat v 
pravidelných ročních zprávách“. Monitoring by se přitom měl týkat hladiny podzemních vod 
pouze ve východní části Prachovic a teprve v případě, že bude zaznamenán pokles hladiny 
v této lokalitě, dojde podle Oznámení k zařazení „dalších objektů, které by mohly být 
poklesem postiženy“. Vzhledem k tomu, že autorka Oznámení zároveň na str. 33 připouští, že 
„nelze zcela vyloučit riziko negativního vlivu záměru na kvantitu povrchových nebo 
podzemních vod (…)“, podle přiloženého „Posouzení vlivu hornické činnosti v období let 2020 
– 2040 na hydrogeologické a hydrologické poměry okolí lomu“ (dále jen „Posouzení“) je 
pokles hladiny podzemních vod ve východní čísti obce Prachovice dokonce pravděpodobný 
(str. 12 Posouzení) a podle Oznámení dojde dokonce k tomu, že „potok „od Boukalky“ (…) 
bude lomem přetnut a jeho střední část prakticky likvidována“ (str. 91 Oznámení), 
považujeme navrhovaný postup za výraz hrubého podcenění možného dopadu na hladiny 
podpovrchových vod a na stav vody v oblasti obecně. Současně postrádáme vyhodnocení 
ztráty části potoka v přírodovědném hodnocení. Žádáme proto doplnění informací, jaké 
živočichy a rostliny může ztráta části potoka ovlivnit. 
Záměr může podle našeho názoru významně ovlivnit nejen hladinu podzemních vod ve 
východní části obce Prachovice, ale také v dalších částech Prachovic, v obci Vápenný Podol 
a dokonce i v části Heřmanova Městce, což může mít významný vliv na život a zdraví 
obyvatel těchto obcí. Stručné konstatování, že „přímé ovlivnění vodních zdrojů v obci Vápenný 
Podol je prakticky vyloučené“, protože „šíření depresní kotliny by se mělo zastavit v blízkosti 
rozvodí mezi Habřinkou a Podolským potokem“ (str. 91 Oznámení), považujeme za málo 
průkazné. Podle našich poznatků jazyk ložiska vápence dosahuje až do lokality Ježkovka v 
Heřmanově Městci. Vrstva šedého vápence začíná v hloubce 21m a je 9m silná. Požadujeme 
proto výrazně rozšířit oblast, pro kterou bude monitoring stavu povrchových a podzemních 
vod prováděn (na celou obec Prachovice a obec Vápenný Podol), zvýšit frekvenci jeho 
vyhodnocování (minimálně jednou za čtyři měsíce) a prodloužit dobu, po kterou bude 
pravidelně prováděn, také na fázi provozu. Dále požadujeme v dokumentaci detailněji 
popsat, jakým způsobem bude společnost postupovat, pokud bude zhoršení stavu 
povrchových a podzemních vod monitoringem zjištěno. Konstatování, že „je nutno v 
dostatečném předstihu zpracovat plán řešení uvedené situace včetně ekonomické rozvahy“ 
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(str. 26 Oznámení), je podle našeho názoru vzhledem k rozsahu možných negativních vlivů na 
životní prostředí a život a zdraví místních obyvatel nedostatečné. Požadujeme proto 
rozpracovat plán řešení takové situace v rámci dokumentace. 
 
V Oznámení se píše, že „primární rozpojování horniny ze skalního masívu bude prováděno 
trhacími pracemi velkého rozsahu - clonovými nebo plošnými odstřely“, a dále, že „v 
generálním projektu trhacích prací velkého rozsahu jsou a budou mimo jiné stanoveny mezní 
hodnoty jednotlivých a celkové nálože, způsob roznětu a jeho časování s ohledem na co 
největší snížení negativních účinků seismických a tlakových vln na objekty a okolí“ (str. 16 
Oznámení). Zároveň však není v Oznámení nijak konkrétněji specifikováno, jakým způsobem 
(jakými konkrétními prostředky a opatřeními) bude onoho „co největšího snížení negativních 
účinků na objekty a okolí“ docíleno. Z hlediska povahy popisované aktivity jde přitom o zcela 
zásadní informace, které je potřeba zhodnotit, a to nejen z hlediska životního prostředí, ale 
také života a zdraví místních obyvatel. Obytná zástavba se z obou stran (jak ze směru od obce 
Prachovice, tak v trochu větším odstupu ze směru od obce Vápenný Podol) nachází téměř 
v bezprostřední blízkosti lomu (od okraje lomu je to k okraji obce Vápenný Podol jen necelý 
kilometr). Požadujeme proto informace týkající se plánovaných trhacích prací velkého 
rozsahu do dokumentace doplnit, ideálně včetně návrhu zmiňovaného generálního projektu 
trhacích prací velkého rozsahu.  
 
Na str. 33 Oznámení se píše, že „intenzita produkovaného hluku z těžby, úpravy a dopravy 
nebude vzrůstat“. Součástí přípravných prací předkládaného záměru však podle Oznámení 
budou mimo jiné také trhací práce velkého rozsahu (clonové nebo plošné odstřely) a trhací 
práce malého rozsahu, které intenzitu hluku v oblasti jistě zvýší. Požadujeme proto, aby byl 
tento protimluv odstraněn a aby byly informace uváděné v Oznámení v rámci dokumentace 
sladěny tak, aby si navzájem neodporovaly. Podle str. 26 Oznámení se společnost zavazuje „v 
případě potřeby zajistit realizaci případných protihlukových opatření“. Požadujeme v rámci 
dokumentace doplnit informace o povaze a rozsahu těchto opatření.  
 
Společnost se na str. 25 Oznámení zavazuje k tomu, že bude ve fázi přípravy záměru 
„respektovat i nadále platná rozhodnutí a dohody vztahující se k ochraně jeskynního 
komplexu Páterovy a Podolské jeskyně“. V Oznámení však postrádáme komplexní zhodnocení 
toho, jaké případné negativní vlivy mohou mít aktivity se záměrem spojené na život ve 
zmiňovaném komplexu jeskyní, zvláště pak na kolonie netopýra brvitého a vrápence 
malého, kteří zde zimují a jsou zde předmětem ochrany. V případě netopýra brvitého je 
přitom v Oznámení samém zmiňováno, že Páterova a Podolská jeskyně je jeho vůbec 
nejvýznamnějším zimovištěm ve východních Čechách (str. 77 Oznámení). Jak bude těmto 
negativním vlivům předcházeno? Jak budou monitorovány? V Oznámení na str. 45 se píše, že 
„trhacími pracemi nedojde k ohrožení jeskynního systému“. Platí však totéž pro kolonie 
netopýra brvitého a vrápence malého, případně další život v obou jeskyních? Požadujeme 
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tyto informace v rámci dokumentace doplnit a všechny případné negativní vlivy patřičně 
zhodnotit. Výsledky sčítání počtů obou druhů provedených v letech 2015 – 2018 
nepovažujeme z hlediska možných budoucích negativních dopadů záměru za relevantní. 
 
Na str. 44 Oznámení se píše, že „při provádění odstřelů rovněž nelze zcela vyloučit rozlet 
kamene za hranici dobývacího prostoru, s následkem zranění osob nebo s následkem 
poškození majetku jiných subjektů nebo obyvatel“. V Oznámení už však není popsáno, zda a 
jakým způsobem bude tomuto nebezpečí předcházeno. Požadujeme tyto informace doplnit 
v rámci dokumentace. 
 
Podle str. 33 Oznámení může v důsledku těžby a v případě dlouhodobých nepříznivých 
povětrnostních podmínek dojít „k sesuvu závěrného svahu nebo k sesuvu svahu vlivem 
chybně provedeného odstřelu“. V Oznámení však chybí informace o tom, zda takto vyvolané 
sesuvy mohou ovlivnit životní prostředí nebo život a zdraví lidí v oblasti, a jakými opatřeními 
tomu případně bude zabráněno. Navrhujeme tyto informace v rámci dokumentace doplnit. 
 
Na str. 25 Oznámení je velmi stručně popsáno, jakým způsobem bude po ukončení těžby 
postupováno v případě sanace objektů technologie, budov, zbytkových ploch a svahů. 
V dokumentaci navrhujeme doplnění podrobností o této činnosti, protože ačkoli „tyto práce 
budou probíhat až po vytěžení lomu“, měly by být podle nás podrobnosti o všech 
plánovaných činnostech dobře známy už v rámci dokumentace k záměru, aby mohlo dojít 
k jejich komplexnímu posouzení. 
 
Na str. 33 Oznámení se píše: „Záměr nebude zdrojem pachových látek ani přízemního ozónu 
nad stávající úroveň a nebude významně nad stávající úroveň přispívat k emisím skleníkových 
plynů (…).“ Musíme však podotknout, že oznamovatel, tedy společnost Cemex, má v okolí 
svého zařízení, které vytěžený materiál zpracovává, se zápachem podle přesvědčení místních 
obyvatel zásadní problémy. Protože není podle nás jednoznačné, zda nedojde k navýšení 
kapacity či četnosti provozu ve zmíněné cementárně, není ani jednoznačné hodnocení 
možného dopadu na obtěžování zápachem. Žádáme, aby se této problematice věnovala 
dokumentace podrobněji, než prostým vyloučením. 
 
Ke kapitole „rekultivace deponie“ (str. 23 – 24 Oznámení): Projekt, kterým se má řídit 
rekultivace, je podle všeho z roku 1988. Je to skutečně jediný projekt pro rekultivaci, který byl 
schválen? Pokud ano, myslíme si, že je třeba aby byl zpracován nový projekt, protože 
poznatky z rekultivací za dobu více jak třiceti let nepochybně postoupily dál a způsob 
rekultivace je třeba jim upravit. Žádáme proto zpracování nového plánu na rekultivaci 
deponie.  
 
Str. 96 – 99: Vyhodnocení vlivů na populace živočichů a rostlin považujeme za nedostatečné, 
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omezené jen na přímé zásahy. Chybí vyhodnocení nepřímého ovlivnění zásahy do vodního 
režimu území. Z přiloženého přírodovědného hodnocení není úplně patrné, kdy a za jaké 
období se uskutečnil biologický průzkum území. Žádáme doplnění celoročního průzkumu 
aktuálního stavu a vyhodnocení nepřímých vlivů rozšíření těžby na flóru a faunu. 
 
Z výše uvedených důvodů záměr podle našeho názoru může mít významný vliv na životní 
prostředí a život a zdraví místních obyvatel, a proto žádáme o jeho posouzení na základě 
kompletní dokumentace doplněné o výše zmiňované informace a materiály, jež v 
Oznámení chybí. Současně doporučujeme přehodnocení míry zásahů těžbou především do 
vodního režimu okolního území. 
 
 
S pozdravem za Arniku – program Toxické látky a odpady 
                                                                                              
RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika 
 
 

 


