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Ministerstvo životního prostředí 
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DATOVOU SCHRÁNKOU 

 

V Čelákovicích dne 28. ledna 2022 

Vaše č.j. MZP/2021/710/6080 

 

Věc: Připomínky do řízení „Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících 
dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VČS – východ (III. Etapa)“, kód záměru 
MZP510 

 

Okrašlovací spolek čelákovický (dále jen „podatel”) se tímto obrací na Ministerstvo 
životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) s připomínky do řízení „Pokračování těžby výhradního 
ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VČS – 
východ (III. Etapa)“. 

 

I. 

Ačkoli oceňujeme pečlivě provedené biologické průzkumy, na některých plochách dle 
úvahy mapovatelů nebyly prozkoumány všechny plochy a nebyla učiněna odborná úvaha, jací a 
kolik zejména jedinců zvláště chráněných druhů (dále jen „ZCHD“) a kolik procent jejich biotopů 
bude zničeno na oněch asi 50 ha záboru. Absence této úvahy je fatální pro vyhodnocení vlivu 
záměru na zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen 
„ZOPK“) a de facto je vyžadována k udělení výjimky dle § 56 ZOPK. Pochopitelně by to mělo být 
předloženo i v rámci tohoto řízení. 

 

II. 

Z předloženého materiálu je velmi obtížné získat konkrétní představu, kolik jedinců ZCHD 
a kolik % z plochy jejich biotopů v CHKO Český kras bude záměrem zničeno nebo přemístěno 
(budou vůbec nějaké exempláře přemisťovány a kam?). Je zcela evidentní, že může nastat 
situace, kdy bude zničena třeba polovina nějaké například rostlinné populace, jejíž druhá polovina 
například téměř vymře do té doby, než bude činnost v nově otevíraném lomu po třeba 20 letech 
ukončena a kdy by tento zdecimovaný (či lokálně již vyhubený) druh teprve mohl začít hypoteticky 
někam expandovat. Úvaha, že za 20 let zde může jednou vzniknout něco jiného a nového, není 
ničím přesvědčivá. 

 

III. 

Domníváme se, že navržený rozsah záměru zasahuje neodůvodněně do Červeného lomu 
a tudíž, i zdrojová lokalita, ze které by se měly např. po asi 20 letech druhy začít šířit nazpět, bude 
zničena již na počátku záměru a zdecimovaná populace, jak již bylo naznačeno, vymře možná 
sama o sobě na zbylé, malé ploše (posouzení nekvantifikuje, kolik % ploch daného biotopu a počtu 
jedinců bude zničeno nárazově, kolik může vymřít změnou místního klimatu včetně prašnosti). 
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IV. 

Postrádáme hlubší úvahu o tom, jak jsou ovlivněni letouni hlukem a otřesy během důlní 
činnosti, zejména při jejich pobytu v podzemních úkrytech. Akustická studie se tomu nevěnuje. Byť 
dokážeme připustit, že je populace již nyní ovlivněna, vůbec však není zřejmé o kolik je zde např. 
méně letounů, zda a o kolik mají třeba vyšší úmrtnost, menší množství dostupné potravy atd. 

 

V. 

Řešení navržené dopravní situace nepovažujeme za dostatečné. K dopravě materiálu by 
mělo být vypracováno vícer variant a alespoň jedna by měla umožňovat transport materiálu přes 
nynější důlní plochu na místa dalšího zpracování ale i nakládky a transporty na delší vzdálenost 
(mimo ČR?). 

 

VI. 

Domníváme se, že těžba je silně pro-exportně orientovaná, což ovšem neodůvodňuje, aby 
se zde hornina vůbec těžila, přinejmenším v takovém rozsahu. Hornina má vysokou čistotu a např. 
v Dolomitech lze říci, že je materiálu dost. Vápenec a zejména v této jakosti je v České republice 
dosti vzácným a nejsme přesvědčeni, že s ním lze plýtvat. 

 

VII. 

Navrhujeme, aby bylo vypracováno více variant rozsahu těžby. 

 

VIII. 

Navrhujeme, aby bylo vypracováno více variant dopravy materiálu, resp. i řešení 
přechodných dopravních úprav. 

 

IX. 

Navrhujeme, aby hranice zasažené plochy byla posunuta jižnějším směrem dle podrobnější 
analýzy výskytu ZCHD živočichů a rostlin včetně těch, které jsou uvedeny na Červeném seznamu 
ČR. Především dále od Červeného lomu a dále od plochy EVL (nyní místy jen 10 m od hranice 
EVL). 

 

X. 

Celkově, požadujeme, aby byl záměr hodnocen v plném rozsahu dle zákona 100/2001 Sb. 

 

S pozdravem 

 

RNDr. Petr Petřík, PhD., předseda spolku 

Informace o podateli: 
Okrašlovací spolek čelákovický 
náměstí 5. května 2055, 250 88 Čelákovice 
IČ: 022 06 820 
E-mail: okraslovaci.spolek.celakovicky@gmail.com  
ID datové schránky: jugarip  
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