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Prohlášení

Posudek o vlivech záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ na životní
prostředí jsem zpracoval jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na
životní prostředí č.j.: 13237/2567/OPVI/04 vydaného dne 23. 4. 2004 Ministerstvem
životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 10 § 21 písm. g)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., prodlouženého rozhodnutím č.j.: 75854/ENV/08 ze dne 31. 10. 2008.
Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že na zpracování posudku o vlivech
záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ na životní prostředí se podílel RNDr. Ivo
Staněk jako přizvaný expert na posuzování vlivu záměru na podzemní a povrchové vody.

Datum: 20. listopadu 2009

Ing. Pavel Varga, Osečná

Ing. Pavel Varga
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Stanovení dobývacího prostoru Skalná V

ÚVOD
Dosavadní průběh procesu EIA je možné popsat následujícím způsobem. Předkládaný záměr
„Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ byl v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon), v platném znění předložen
Ministerstvu životního prostředí (MŽP), jakožto příslušnému úřadu.
Na základě oznámení záměru (Licková, 2006), zpracovaného s obsahem a rozsahem dle
přílohy č. 4 zákona, bylo dne 18. 10. 2006 zahájeno zjišťovací řízení.
V závěru zjišťovacího řízení ze dne 29.11.2006 dospěl příslušný úřad k závěru,
že dokumentaci dle přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na následující oblasti:
· průkazně zhodnotit ovlivnění hladiny podzemní vody (režimu podzemní vody) při
otvírce a těžbě ložiska v hranicích dobývacího prostoru, včetně provedení
hydrogeologického průzkumu;
· zhodnotit možnost vybudování ochranného pohledového valu u obce Velký Luh;
· zhodnotit realizaci varianty s vnitřní výsypkou s ohledem na možnost menšího záboru
ZPF;
· dopracovat komplexní popis charakteristik krajinného rázu a vyhodnotit vlivy záměru
na hodnoty krajinného rázu;
· vypracovat studii dopadu hluku z činnosti v dobývacím prostoru, z úpravy suroviny
a související dopravy na okolní prostředí, je třeba srovnat stávající stav
s předpokládanou hlukovou zátěží;
· v dokumentaci zohlednit a přehledně vypořádat všechny relevantní požadavky
na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny v došlých vyjádřeních.
Dne 10.7.2007 byla MŽP předložena dokumentace EIA, zpracovaná dle přílohy č. 4
zákona. Dokumentace byla dne 24.7.2007 rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům a dopisem ze dne 4.9.2007
byla dokumentace EIA zaslána zpracovateli posudku. Na základě doporučení zpracovatele
posudku následně MŽP dopisem ze dne 16.10.2007 (č.j. 78188/ENV/07) vrátilo dle § 9
odst. 5 zákona dokumentaci k přepracování. V citovaném dopise bylo uvedeno, že
dokumentaci je třeba dopracovat důsledně dle závěru zjišťovacího řízení a na základě dalších
připomínek obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci EIA k tomuto záměru. Důvodem pro
vrácení dokumentace byly natolik zásadní nedostatky dokumentace, že ji bylo třeba
přepracovat a doplnit tak, aby bylo možné dokončit proces posuzování vlivů záměru na
životní prostředí.
Na základě výše uvedeného byla předložena přepracovaná dokumentace (tento posudek
hodnotí tuto přepracovanou dokumentaci z července 2009 – odpovědný řešitel Ing. Daniel
Bubák, Ph.D., GET, s. r. o.). Zásadní odlišností od původní dokumentace je jednoznačná
specifikace záměru. Na základě všech obdržených připomínek k oznámení záměru
i k původní dokumentaci oznamovatel společně se zpracovatelem přepracované dokumentace
specifikoval záměr tak, že se v podstatě stal jednovariantním. K redukci variantního řešení
došlo při snaze minimalizovat veškeré vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Základní parametry záměru nyní jsou:
1.

Plocha DP zmenšena z původních 73 ha na 56,94 ha, DP zmenšen o plochu jižně
od silnice II/213.

2.

Plocha těžby činí 28,89 ha.

3.

Doba těžby bude cca 20 let.

4.

Součástí je areál úpravny umístěný západně od silnice III/2136 s plochou cca 6 ha.

5.

Roční výše těžby surového kaolinu bude 375 000 t tedy cca 187 500 m3 .
Při výplavu cca 12 % bude roční produkce upraveného kaolinu činit 45 000 t.

6.

Expedice do 4. roku bude silniční dopravou, od 5. roku potom železniční dopravou
po nově vybudované vlečce.

7.

Převoz suroviny do úpravny bude prováděn silniční dopravou s využitím silnice
II/213 a III/2136 mimo zastavěné území obcí.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM BYLA PŘEDÁNA ZPRACOVATELI
POSUDKU NÁSLEDUJÍCÍ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI:
1.

Vyjádření Karlovarského kraje
(Výpis z usnesení Rady Karlovarského kraje konané dne 24. 9. 2009, usnesení
č. RK 995/09/09)

2.

Vyjádření obce Velký Luh
(ze dne 29. 9. 2009)

3.

Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství
(č.j.: 3648/ZZ/09 ze dne 2. 10. 2009)

4.

Vyjádření Městského úřadu Cheb, odboru životního prostředí
(č.j.: ŽP/55101/2009 ze dne 15. 9. 2009)

5.

Vyjádření Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem
v Karlových Varech
(č.j.: H555K2CH3064S/140909 ze dne 14. 9. 2009)

6.

Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Plzeň
(č.j.: ČIŽP/43/IPP/0900183.011/ZMK ze dne 18. 9. 2009)

7.

Vyjádření MZ Českého inspektorátu lázní a zřídel
(č.j.: ČIL-21.08.2009/37432-P ze dne 11. 9. 2009)

8.

Vyjádření Obvodního báňského úřadu Sokolov
(č.j.: 1943/2009/08 ze dne 9. 9. 2009)

9.

Vyjádření MŽP Odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Chomutov
(č.j.: 73173/ENV/09 ze dne 21. 9. 2009)

10. Vyjádření MZe Odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
(č.j.: 28133/09/08-16210 ze dne 5. 10. 2009)
11. Vyjádření MŽP odboru péče o krajinu
(č.j.: 4186/610/09, 64417/ENV/09 ze dne 2. 9. 2009)
12. Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 2129/740/09 ze dne 1. 9. 2009)
13. Vyjádření MŽP odboru ochrany horninového a půdního prostředí
(č.j.: 2267/660/09, 64417/ENV/09 ze dne 31. 8. 2009)
14. Vyjádření MŽP odboru odpadů
(č.j.: 5278/720/09 ze dne 15. 9. 2009)
15. Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 3056/820/09 ze dne 25. 9. 2009)

Ing. Pavel Varga, Osečná
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VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
· Oznámení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“, zpracované dle § 6
a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
· Původní dokumentace záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“, zpracovaná
dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
· Přepracovaná dokumentace záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“,
zpracovaná dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
· Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků k původní
dokumentaci, včetně závěru zjišťovacího řízení ze dne 29. 11. 2006.
· Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků
k přepracované dokumentaci.
· Korespondence příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC) v rámci procesu posuzování vlivů
záměru na životní prostředí.
· Podklady vyžádané od oznamovatele.
· Místní šetření v místě posuzovaného záměru včetně prohlídky širšího okolí.
· Diskuse se zástupcem oznamovatele.
· Platná legislativa, normy, metodiky a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému
záměru.
· Mapové a jiné podklady.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název záměru
Stanovení dobývacího prostoru Skalná V
Kapacita (rozsah) záměru
Plocha v dokumentaci navrhovaného dobývacího prostoru (DP) Skalná V je
569 382 m2.
Plocha těžby činí 288 895 m2, zbylou výměru pokrývají vnější výsypky a deponie
skrývkových hmot, lomové cesty, odkalovací čistící nádrže apod. Hloubkové omezení
exploatace ložiska (těžební bázi) je stanoveno na úrovni 420 m n. m.
Roční výše těžby surového kaolinu bude maximálně 375 000 t tedy cca 187 500 m3.
Při výplavu cca 12 % bude roční produkce upraveného kaolinu činit 45 000 t. Skrývka
nadložních vrstev zemin, včetně slévárenských písků, bude mít vzrůstající tendenci
v rozmezí 135 – 335 tis. tun ročně. Doba těžby bude cca 20 let.
Součástí je areál úpravny na pozemku č. p. 1043/1 k. ú. Skalná. Plocha areálu úpravny
bude činit necelých 60 000 m2.
Umístění záměru
kraj:

Karlovarský (Kód NUTS: CZ 041)

obec:
k.ú.:

Velký Luh (ID obce:7665, IČZÚJ 578 002)
Velký Luh (kód k. ú.: 676659)

obec:
k.ú.:

Křižovatka (ID obce: 7663, IČZÚJ 554596)
Křižovatka (kód k. ú.: 676632)

obec:
k.ú.:

Skalná (ID obce:14810, IČZÚJ 554812)
Skalná (Číslo k. ú.: 748102)

Obchodní firma oznamovatele
Sedlecký kaolin, a. s.
IČ oznamovatele
635 09 911
Sídlo (bydliště) oznamovatele
Božičany 167, 362 26 Božičany

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Stanovení dobývacího prostoru Skalná V

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1.

Úplnost dokumentace

Hodnocení zpracovatele posudku
Dokumentace vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ na životní
prostředí (dále jen „dokumentace“) je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb. a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.
Rozsah a obsah dokumentace je vyvážený, dokumentace je přehledná. Dokumentaci
hodnotící vlivy stanovení DP Skalná V a následné těžby včetně úpravy lze hodnotit
z hlediska jejího obsahu a kvality jako solidně a korektně zpracovanou a tudíž
akceptovatelnou k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel.
V rámci zveřejnění dokumentace byla obdržena vyjádření dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů hájících zájmy ochrany životního
prostředí a zdraví obyvatelstva s tím, že vyjádření v některých případech obsahují požadavky
na minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí. Tyto požadavky jsou řešeny v rámci
tohoto posudku, a to především vhodně zvoleným návrhem doporučení, která jsou zahrnuta
do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
Ostatní záležitosti, které byly předmětem vyjádření, jsou podle názoru zpracovatele
posudku standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných následných
správních řízeních týkajících se povolení předmětného záměru.
Poznámka: Vlastní náplň příslušných částí dokumentace, včetně vypořádání
vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů hájících
zájmy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva k dokumentaci, je komentována
zpracovatelem posudku v následujících částech posudku.
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Stanovení dobývacího prostoru
Skalná V“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku v této etapě přípravy záměru
za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí, formulovat návrh stanoviska
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro
příslušný úřad - Ministerstvo životního prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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II.2

Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

ČÁST B dokumentace
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
Kromě příslušných identifikačních údajů týkajících se záměru je uveden charakter
záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry, zdůvodnění potřeby záměru a jeho
umístění, popis technického a technologického řešení záměru, předpokládaný termín zahájení
realizace záměru a jeho dokončení, výčty dotčených územně samosprávných celků
a navazujících rozhodnutí.
V části B.I.4 charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
dokumentace uvádí, že v okolí dobývacích prostorů, kde těžba zasahuje pod úroveň hladiny
podzemních vod, dochází k čerpání těchto důlních vod a tvorbě depresních kuželů.
V souvislosti s novou otvírkou lomu v navrhovaném DP Skalná V pod hladinou podzemní
vody bylo podezření na možnost propojení jednotlivých depresních kuželů a vzniku tzv.
„megadeprese“, která by ovlivňovala hydrogeologické poměry v území řádu několika stovek
metrů až kilometrů.
Kumulativní vlivy těžby v DP Skalná V je možné hodnotit s těžebnou (DP) Nová Ves
u Křižovatky. Vlivy těžebny Nová Ves a lomu v DP Skalná V se však nepřekrývají. Dosah
deprese na Nové Vsi byl definován cca 500-600 m od lomu (Štěříková, 2005). Dosah
měřitelných vlivů čerpání důlních vod na Skalné V vychází cca do 230 m, v krajním případě
523 m od lomu. Možné vlivy obou těžeben na hydrogeologický režim blízkého okolí jsou
schematicky vyznačené v příloze č. B6 závěrečné zprávy Hydrogeologického průzkumu
(Koroš 2009), příloha č. 6.
Hodnocení zpracovatele posudku
Všechny výše uvedené skutečnosti detailně popsané v dokumentaci považuje
zpracovatel posudku za dostačující k možnosti posoudit vlivy záměru na životní prostředí.
Zpracovatel posudku při posuzování dokumentace přihlížel ke skutečnosti, že vlivy záměru
je reálné podrobně vyhodnotit pro období ne delší než cca 20 let (poté je nutné provést nové
posouzení).
Zpracovatel posudku pouze podotýká, že dle jeho názoru je vliv odvodnění
povrchových lomů na režim podzemních vod v centrální části Chebské pánve v každém
případě velmi markantní. Hydrogeologické poměry jsou natolik složité, že podrobný
průzkum, který by umožnil jednoznačné sledování vlivu odvodnění na režim svrchní zvodně
kvartér-vildštejn, by byl velmi nákladný a v praxi by prakticky znemožnil těžbu realizovat,
přičemž není pravděpodobné, že by byl prokázán vliv výrazně významnější než
předpokládaný. Zásadním problémem je často vůbec možnost technicky realizovat
pozorovací objekty, které by dostatečně dlouhou dobu zůstaly plně funkční. Také situování
průzkumných vrtů je nesnadné. To souvisí především s litologickými poměry, kdy na
krátkých vzdálenostech se mění mocnosti a hydraulické vlastnosti zvodní a také s výskytem
jílových částic, způsobujících kolmataci výstroje.
Sledování hlubších zvodní je pak ještě náročnější a přináší podstatně vyšší riziko
nezdaru. Kolektor není vyvinutý v celé ploše pánve a vodítko, kam by měly být monitorovací
vrty umístěny v podstatě žádné není. Počet vrtů, které v hlubších částech pánve dosáhly
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povrchu břidlic nebo granitů je velmi nízký (řádově nižší desítky na plochu celé Chebské
pánve). Výsledky geofyzikálních měření, zejména gravimetrie, jsou ve vztahu k potřebě
velmi generelní. Průběh podloží pánve, tak jak byl interpretován počátkem 60. let minulého
století Ambrožem, Laboutkou a Kolářovou, dodnes zůstává jako základní dokument,
přestože je zjevné, že se jedná o velmi schematické zjednodušení. Také 3D model
zpracovaný Mlčochem, který sice pracuje s větším počtem strukturních vrtů, zůstává
u zjednodušení, které nezahrnuje skokové změny tektonického původu. Realizace
a vystrojení pozorovacího vrtu pod cyprisové souvrství je technicky i finančně ještě
podstatně náročnější.
Všechny tyto důvody vedou ve výsledku k tomu, že údajů o hydraulických
parametrech zvodní, jejich rozšíření a vzájemné komunikaci ať již ve svrchních partiích
mělkého oběhu kvartér-vildštejn, či zejména pak ve zvodních hlubších, je poměrně málo
a mají velice heterogenní charakter. Pokud prostudujeme zprávy o hydrogeologických
průzkumech ložisek jílů v Chebské pánvi, pak všechny obsahují výpočty dosahů depresí
a přítoků do lomů s velkým rozptylem hodnot v rámci jedné práce. Závěry, že dosah depresí
ve svrchním souvrství se očekává max. cca do 500 m a k překryvu nedojde, je možné
považovat za pravděpodobné, avšak budou muset být ověřeny a potvrzeny režimním
měřením po celou dobu otvírky a těžby ložiska. Protože se jedná o zásadní vliv, což autoři
dokumentace připouští, doporučuje se osadit pozorovací vrty automatizovaným měřením,
stejně jako čerpací sanici důlních vod. Podrobnosti jsou uvedeny v podmínkách realizace
záměru a v návrhu stanoviska.
Na str. 29 dokumentace je uvedeno konstatování, že těžba bude probíhat za sucha
nad hladinou podzemní vody. Dle názoru zpracovatele posudku je toto konstatování
formálně chybné, protože těžba sice bude probíhat za sucha, ale po snížení hladiny podzemí
vody čerpáním. Tedy de fakto pod hladinou podzemní vody.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Plocha dotčená návrhem na stanovení dobývacího prostoru Skalná V je z převážné části
tvořená pozemky zemědělského půdního fondu, a to ornou půdou a trvalými travními porosty.
Sporadicky jsou zde zastoupeny rovněž pozemky evidované katastrem nemovitostí jako
plochy ostatní či zastavěná plocha a nádvoří, koryto Velkolužského potoka a jeho přítoky jsou
plochami vodními, resp. koryty vodních toků. Pozemky určené k plnění funkcí lesa se
v předmětném území nenacházejí.
Dokumentace uvádí, že pro realizaci hornické činnosti v navrhovaném DP Skalná V bude
nutné provést vynětí 535 773 m2 pozemků evidovaných jako orná půda a trvalé travní porosty
ze ZPF, většinou bude postačovat vynětí dočasné, a to po etapách. Po ukončení hornické
činnosti bude možné s ohledem na plánovaný způsob provádění sanace a rekultivace
převážnou část dotčených pozemků zemědělskému půdnímu fondu navrátit. Pouze v prostoru
vzniklé vodní plochy a přilehlých břehových partiích o výměře 78 220 m2 budou dotčené
pozemky ze ZPF odnímány trvale.
Dle dokumentace zemědělské půdy náležejí do několika bonitovaných půdních
ekologických jednotek (BPEJ), které dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy
MŽP ČR ze dne 1.10.1996. č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. náležejí do II. - V. třídy
ochrany půd. Z plochy navrhovaného DP náleží do II. třídy ochrany půd cca 1,7 ha tj. 3,2%
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z celkového vynětí, zbývající plocha navrhovaného DP náleží do III. – V. třídy ochrany půd,
tedy půdy se středním a nižším stupněm ochrany. Další zábor zemědělské půdy bude
představovat výstavba areálu plavírny kaolinů na pozemku č. p. 1043/1 k. ú. Skalná.
Z celkové výměry 210 023 m2 tohoto pozemku dojde umístěním plavírny, přístupové cesty
a vlečky k této plavírně k záboru necelých 6 ha. Z této plochy náleží do II. třídy ochrany půd
cca 3,6 ha tj. 60% z celkového vynětí, zbývající plocha náleží do III. třídy ochrany půd.
Hodnocení zpracovatele posudku
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí vystihují údaje uvedené v této části
dokumentace podstatu vstupů spojených s posuzovaným záměrem.
Zpracovatel posudku dále považuje za nutné formulovat následující doporučení,
které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku:
· Před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru
vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle
bonit a kultur, který bude mimo jiné obsahovat i návrh a zdůvodnění
takového řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, projednat
ho s příslušným orgánem ochrany ZPF a získat jeho souhlas.
B.II.2. Voda
Pitná voda
Pitná voda bude dopravována do těžebny jako balená. Celkově bude spotřeba vody k pití
za rok činit cca 20 000 litrů. Pitná voda využívána v sociálním zařízení (WC + sprchy)
a v denní místnosti zaměstnanců s kuchyňkou. Tyto objekty jsou vybaveny vlastním
odběrným místem vody – studnou. Výhledově budou objekty sociálně administrativního
zázemí těžebny napojeny na vodovodní řad. Odhad spotřeby této vody v sociálně
administrativním zázemí těžebny byl orientačním výpočtem stanoven na 1200 m3 ročně.
Skutečná spotřeba vody však s velkou pravděpodobností bude podstatně nižší.
Technologická voda
V areálu plavírny bude spotřebovávaná technologická voda, její potřebný objem bude
čerpán z lomu jako důlní vody. V úpravárenské lince bude cirkulovat cca 500 m3 vody
v uzavřeném systému. Ztráty vody v systému budou průběžně doplňovány přičerpáváním
z lomu. Pro doplňování technologické vody bude zřízeno potrubní vedení z prostoru lomu do
areálu plavírny.
Důlní vody
Důlní vody akumulované v prostoru těžební jámy v retenční jímce budou v množství cca
50 m3 denně čerpány do plavírny, kde budou využívány jako vody technologické, resp. budou
přičerpávány do uzavřeného vodního cyklu k pokrytí ztrát vody vazbou v surovině a odparem.
V případě extrémního sucha mohou být důlní vody využity ke skrápění ploch a komunikací
v těžebně a případně i v plavírně kropícím vozem. Dle potřeby budou důlní vody využívány
i k oplachu kol nákladních automobilů a čištění účelových a veřejných komunikací. Spotřeba
technologické vody za účelem snižování prašnosti bude záviset na klimatické situaci v tom
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kterém roce. Na základě zkušenosti z obdobných provozů lze spotřebu vody pro protiprašná
opatření odhadovat v řádu nižších stovek m3 ročně.
Hodnocení zpracovatele posudku
Odběr pitné vody pro sociální zázemí bude pokrytý z vlastního vybudovaného zdroje,
ve kterém bude docházet k jímání podzemních vod. Navržené řešení je přijatelné a odpovídá
potřebě záměru a místní hydrologické a hydrogeologické situaci. Objem čerpané vody
odpovídá potřebě a nepředstavuje významné množství. Maximální spotřeba 1200 m3 ročně
je nízká a ve srovnání s čerpáním objemu podzemních vod z těžebny zcela zanedbatelná.
Důlní vody budou částečně využity v plavírně a uvažuje se také s možností jejich
využití k omezení prašnosti. Denní průměrné čerpané množství do plavírny bylo stanoveno
na 50 m3, což je při ročním provozu cca 11 000 m3. Z předpokládaného objemu důlních
vod, které bude třeba ročně odčerpat činí toto množství nižší procenta.
Pro účely posouzení je kapitola zpracována v dostatečném rozsahu a kvalitě.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V dokumentaci je uvedeno, že těžená surovina - kaolin z ložiska Plesná (Velký Luh Křižovatka) je vyhodnocený jako kaolin pro papírenský průmysl. Jedná se o kaolin používaný
při výrobě papíru, slouží pro docílení vysoké bělosti papírů. Používá se jako plnivo do masy,
přidává se do hmoty papíroviny v množství asi 30% hmot. Přídavkem kaolinu se zvyšuje
pevnost papíru, jeho bělost a retence vůči potiskovacím barvám. Slévárenské písky na ložisku
Velký Luh-1 jsou vyhodnoceny jako slévárenské, vhodné k výrobě slévárenských jader
a forem.
Z ostatních surovinových zdrojů bude při realizaci záměru, resp. při úpravě těžených
kaolinů spotřebovávané vápno, a to v množství zhruba spotřeba 27 tun/rok. Vápno se
v procesu úpravy přidává do kaolinové suspenze v usazovacích bazénech za účelem jejího
zahuštění. Vápenaté ionty podporují shlukování částic kaolinitu a jejich sedimentace se tím
usnadňuje. V areálu plavírny bude vápno skladováno v pytlích na paletách ve skladu.
Při skrývkových pracích, při těžbě, při úpravě a manipulaci se surovinou a dalšími
materiály bude využívána mechanizace vybavená spalovacími motory, tudíž budou
spotřebovávány pohonné hmoty, jejichž bilanci dokumentace uvádí.
V samotné ploše navrhovaného DP Skalná V bude elektrická energie spotřebovávaná
jako pohon pro čerpadlo důlních vod o příkonu 20 kW. V severní části dobývacího prostoru
proto bude vystavěna nová trafostanice, napojení odběrného místa bude určeno příslušným
pracovištěm ČEZ Distribuce a. s. Při průměrném výkonu čerpadla 60 l/s a při započítání
účinnosti okolo 90 % je hodinový výkon čerpadla přibližně 200 m3. Podle objemu
předpokládaných přítoků do lomu (viz hydrogeologická zpráva) je průměrný denní přítok při
deštivém období až cca 26 m3. Tomu odpovídá průměrná měsíční potřeba čerpání 4 hodiny
a odhadovaná roční spotřeba el. energie v lomu tedy cca 1 MWh.
Další trafostanice bude zřízena v prostoru plavírny, neboť k pohonu technologické linky
na zpracování kaolinů bude využívána rovněž elektrická energie, jejíž spotřeba je predikována
v úrovni cca 1500 MWh/rok.
Elektrická energie bude spotřebovávaná i v sociálně – administrativním zázemí těžebny
zřízeném ve dvou objektech severně od těžební jámy (osvětlení, kuchyňka apod.). Tyto
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objekty jsou již v současné době elektrifikovány, budou provedeny pouze nové rozvody
v rámci budov a osazení nových elektroměrů.
V sociálně – administrativních budovách těžebny bude v zimních měsících využíván
zemní plyn jako topné médium. Zásobování plynem je v obci Velký Luh vysokotlakým
plynovodem DN 150 PN 40, který je veden v trase Skalná-Plesná-Luby po západním okraji
obce. Na požadovanou úroveň středotlakého plynovodu je tlak redukován ve stanici na jižním
okraji obce. Sociálně administrativní zázemí těžebny bude napojeno na páteřní plynovod,
který vede západně od silnice III/2136. Roční spotřeba plynu se bude pohybovat v úrovni
kolem 4 000 m3.
Hodnocení zpracovatele posudku
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí vystihují údaje uvedené v této části
dokumentace podstatu vstupů spojených s posuzovaným záměrem.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí, že realizace posuzovaného záměru bude znamenat výstavbu nových
účelových cest, a to cesty lomové v navrhovaném DP Skalná V a její napojení na komunikaci
č. II/213 a cesty areálové v areálu plavírny a její napojení na komunikaci č. III/2136.
Vyvolanou dopravu související s hornickou činností v navrhovaném DP Skalná V lze
rozdělit na přepravu skrývek v rámci dobývacího prostoru, dopravu suroviny z prostoru lomu
do prostoru úpravy a zpětnou dopravu druhotných surovin a dopravu upravených kaolinů
z areálu úpravny k dalšímu zpracování do závodů oznamovatele v Božičanech, Sadově či
Poštorné.
K dopravě skrývek při skrývkových pracích se budou používat převážně kloubové
dumpry CAT, VOLVO, popřípadě přepravníky podobných parametrů, které nejsou určeny
k dopravě na veřejných komunikacích.
K přepravě těžené suroviny z těžební jámy do prostoru úpravny bude v rámci
navrhovaného DP Skalná V zřízena účelová lomová zpevněná cesta, a to od těžební jámy
směrem jižním, kde bude výjezdem ústit na komunikaci II/213. Odtud bude dopravní trasa
směrována vpravo, kde se na křižovatce s komunikací III/2136 za přejezdem železniční trati
stočí opět doprava na sever. Z komunikace III/2136 bude vybudován po cca 350 m sjezd do
areálu plavírny kaolinů. K přepravě těžené suroviny do areálu plavírny budou využívány
nákladní automobily s průměrnou nosností 24 t. Tyto automobily budou jezdit oboustranně
vytížené, z prostoru plavírny do těžebny budou převážet druhotné suroviny z úpravy kaolinů
(plavené písky). Celková délka této přepravní trasy od těžiště těžby do prostoru úpravny je 1,4
km, z toho úsek v délce 670 m zahrnuje silnice II. a III. třídy, které však neprochází kolem
žádné zástavby.
Expedice polotovarů kaolinů k dalšímu využití bude v prvních 4 letech hornické činnosti
prováděna výhradně nákladní automobilovou dopravou po síti veřejných komunikací,
konkrétně po komunikaci III/2136 směrem jižním ke křižovatce II/213, odtud dál po II/213
přes Skalnou k silnici I/21 a po ní k rychlostní komunikaci R6.
Po dobu prvních čtyř let hornické činnosti v navrhovaném DP Skalná V bude budována
přípojka železniční vlečky, na kterou se 5. rokem přesune převážná část expediční dopravy.
K expediční dopravě bude nadále využívána přednostně nákladní železniční doprava po trati
č. 146 Třšnice – Luby u Chebu.
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V následující tabulce je shrnuta intenzita vyvolané silniční a železniční dopravy dle
množství expedované suroviny v tom kterém roce.
Počet denních jízd silniční a železniční dopravy vyvolané realizací záměru

rok HČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

těžebna
↔
plavírna
0
40
80
120
125
125
125
125
125
125

expedice
silniční
železniční
0
5,8
11,5
17,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

0
0
0
0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

rok HČ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

těžebna
↔
plavírna
125
152
125
125
125
125
125
125
125
125

expedice
silniční
železniční
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Hodnocení zpracovatele posudku
S ohledem na charakter záměru nemá zpracovatel posudku k této části dokumentace
připomínky.
Opatření týkající se dopravy jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Dokumentace uvádí, že Pro výpočet produkce emisí do ovzduší a pro vyhodnocení míry
znečištění ovzduší v okolí těžebny štěrkopísku a vyčíslení imisního příspěvku byla
zpracována rozptylová studie – příloha č. 2 dokumentace (Závodský, 2009). Tato rozptylová
studie byla zpracována jako příspěvková. Hodnotí příspěvek nových zdrojů znečištění ke
stávající imisní situaci. Studie byla zpracována ve dvou variantních výpočtech pro dvě etapy
dobývání ložiska.
Varianta I - 4. rok:
Popisuje stav těžby v 4. roce hornické činnosti. Těžba kaolinu je
na úrovni 96 % cílové výše, těžba probíhá v severní části ložiska a veškerá expedice
upraveného kaolinu je realizována nákladní automobilovou dopravou.
Varianta II - 5. rok:
Popisuje stav těžby od 5. roku hornické činnosti prakticky až po
ukončení těžby ve 20. roce. Těžba kaolinu je na úrovni 100 % cílové výše, těžba probíhá
v jižní části ložiska a převážná část expedice (cca 60 %) upraveného kaolinu je realizována
železniční dopravou. Doprava nákladními auty bude nadále využívána v omezené míře
k expedici písků či expedici kaolinu pro maloodběratele.
Posuzovaný záměr je dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů ostatním stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Z důvodu výstavby
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a provozování nové úpravny (plavírny) lze záměr zařadit jako střední zdroj znečišťování
ovzduší.
Jako vstupní podklad pro zpracování rozptylové studie byla provedena podrobná analýza
všech zdrojů znečišťování spojených s provozem lomu a úpravny. Celkem byly do výpočtu
zahrnuty zdroje emisí:
· vytápění sociálně – administrativního zázemí (bodové zdroje),
· skrývkové práce (plošný zdroj),
· těžba (plošný zdroj),
· plavírna (plošný zdroj),
· doprava mezi těžebnou a úpravnou a expediční doprava (liniové zdroje),
· prašnost vznikající reemisí prachových částic z lomu a z areálu úpravny působením
větru.
Rozptylová studie je zpracována pro typické škodliviny produkované při těžbě a úpravě
kaolinu a pro nejvýznamnější škodliviny z výfukových plynů spalovacích motorů. Hodnoceny
byly polutanty oxid dusičitý - NO2, suspendované částice frakce - PM10 (prach), benzen,
benzo(a)pyren a oxid uhelnatý - CO.
Pro těžební a skrývkové práce je uvažována produkce škodlivin jednak ze spalovacích
motorů strojní mechanizace a jednak z primární produkce prachu přímo při manipulaci se
surovinou, skrývkami a druhotnými surovinami. Pro výpočet byly použity emisní faktory
z vyhlášky č. 356/2002 Sb. a dále ze zdrojů US EPA a MŽP ČR.
V plavírně lze z pohledu vzniku emisí za významné zdroje považovat skládání suroviny
z nákladních automobilů do zásobních boxů, nakládání druhotných surovin na nákladní auta
a provoz kolového nakladače. Ostatní zdroje jsou z pohledu vzniku emisí nevýznamné,
protože celý zušlechťovací proces probíhá mokrou cestou v uzavřené hale a skladovací sila na
kaolinové granule, které jsou poměrně vlhké, jsou vybaveny účinnými filtry. Plocha úpravny,
ze které dochází k emisím byla uvažována 40 000 m2.
Liniovými zdroji emisí je doprava vyvolaná přepravou vytěžené suroviny do plavírny
a druhotných surovin zpět a expedicí upraveného kaolinu. Ve výpočtu je zohledněno
množství přepravovaného materiálu a skutečná intenzita a trasy vyvolané dopravy.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody typu městských odpadních vod (splaškové vody)
Odpadní vody z WC a umýváren budou odváděny do bezodtoké nepropustné jímky
umístěné u budov, které budou využity jako sociální a administrativní zázemí. Jímky budou
průběžně dle potřeby vyváženy externí firmou s cílovým místem na ČOV.

Odpadní vody technologické

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Technologické odpadní vody nebudou vznikat. V úpravárenské lince bude cirkulovat
voda v uzavřeném systému. Ztráty vody v systému budou doplňovány přičerpáváním vody
z lomu.
Dešťové vody
Dešťové vody, které budou vnikat do prostoru lomu, budou dle definice horního zákona
přispívat k produkci důlních vod. Dešťové vody ze zpevněných ploch a ze střech v areálu
úpravny budou odváděny areálovou kanalizací. U ploch, kde je možná kontaminace ropnými
látkami (parkoviště, pojezd nakladače, plocha u čerpací stanice, účelové komunikace) budou
instalovány lapoly. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku, za tímto
účelem budou vybudovány vsakovací objekty - podzemní jímky, případně suché poldry.
Přepad z těchto objektů bude zaústěn do nejbližšího recipientu, jímž je Velkolužský potok.
Důlní vody
Důlní vody budou akumulované v retenční jímce na dně těžební jámy, odkud budou
podle potřeby odčerpávány. Malý podíl bude využit jako voda technologická, zatímco
podstatný objem důlních vod bude přes systém odkalovacích nádrží vypouštěn do přeložky
Velkolužského potoka. Celková kubatura čerpaných důlních vod by v dlouhodobém průměru
mohla dosáhnout 11,7 až 20,3 l.s-1, při deštivém období max. 17,5 až 26,1 l.s-1.
Nejzávažnějším problémem důlních vod bude obsah nerozpuštěných látek, který bude
dostatečně eliminován systémem odkalovacích nádrží před výpustí. Předpokládá se,
že maximální hodnoty emisního znečištění vypouštěných důlních vod nepřesáhnou
v ukazateli NL 40 mg.l-1.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace má zpracovatel posudku následující připomínky.
Objem dešťové vody ze střech a zpevněných ploch není na tomto místě dokumentace
uveden. Z popisu záměru je však zřejmé, že odvodněné plochy budou poměrně velké,
v součtu řádově cca 25 000 m2. To představuje maximální okamžitý odtok dešťových vod
z areálu pro intenzitu přívalového deště 158 l.s-1.ha-1 cca 395 l.s-1. Při 15 min. přívalovém
dešti by tak objem srážkových vod ze střech a zpevněných ploch dosáhl cca 356 m3.
Uvažované systémy zasakování nemusí v místních hydrogeologických podmínkách plnit
funkci v předpokládaném rozsahu. Propustnosti, uváděné v dokumentaci v pasážích
o hydrogeologických poměrech a v hydrogeologické studii v rozmezí 1,5.10-6 m.s-1 až
1,5.10-4 m.s-1 vykazují značnou variabilitu. Proto v dalších fázích přípravy záměru bude
vhodné ověřit, že zasakovací systémy budou schopné plnit svoji funkci. Z hlediska vlivu na
životní prostředí se nejedná o podstatný vliv. Z hlediska zamokření v okolí staveb by však
mohlo jít o problém stavebně - technický.
Důlní vody budou vznikat v důsledku spadu srážkových vod na plochu těžebny
a v důsledku přítoku podzemních vod z okolí a podloží lomu do otvírky lomu. Uváděn je
předpokládaný přítok cca 11,7 až 20,3 l.s-1 tj. 369 000 – 640 000 m3 ročně. Výpočet byl
proveden na základě výsledků vlastního hydrogeologického průzkumu a na základě
excerpce výsledků z dříve realizovaných hydrogeologických průzkumů v zájmovém území.
Poměrně značný rozptyl je podmíněn skutečností, že v území se na krátkých vzdálenostech
laterálně i vertikálně mění litologické poměry, podmiňující propustnost zvodnělého
prostředí. Na základě analogie s jinými, již provozovanými lomy v centrální části Chebské
pánve, je možné postup považovat za vcelku spolehlivý, spíše na straně bezpečnosti. Přítoky
do lomu budou záviset do značné míry na klimatických podmínkách jednotlivých let.
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Jak v hydrogeologické studii, tak následně v kapitole D jsou uvedeny údaje poněkud
odlišně. Zatímco na tomto místě se hovoří o celkovém objemu důlních vod, tedy podzemních
i srážkových, v kapitole D je uváděný takovýto objem pouze pro přítok vod podzemních.
Přítok srážkových vod byl stanoven v průměru na 1 až 2 l.s-1. Při značném rozptylu hodnot
je odchylka nepodstatná a z hlediska popisu i hodnocení vlivu na životní prostředí nehraje
roli.
Vypouštění důlních vod je plánováno přes systém odkalovacích sedimentačních
nádrží, které budou periodicky čištěny, do přeložky Velkolužského potoka. Protože
nepodstatná část (řádově 2 – 3 %) důlní vody bude využita beze zbytku v technologii,
lze konstatovat, že prakticky celý objem bude vypouštěn. Navržený systém nakládání
s důlními vodami je účinný a zajistí zejména ochranu lomu před zatopením.
Zkušenosti z těžeben v centrální části Chebské pánve dokumentují, že obsah
nerozpuštěných látek v důlní vodě představuje jediný problém. Ostatní složky, jako obsah
sulfátů, pH, nepolárních extrahovatelných látek, nejsou v důlních vodách buďto vůbec,
nebo v obsazích a hodnotách, které odpovídají běžným vodám podzemním či povrchovým.
Ložiska jílů a kaolinů v aktivní těžbě, při které do lomu přitéká značné množství
srážkových a podzemních vod, mají v retenci na dně lomu důlní vody s obsahem několika
set mg.l-1 NL. Obsahy jsou velice rozkolísané a v největší míře je ovlivňují prudké, nebo
dlouhotrvající deště.
Důlní voda, čerpaná do sedimentačních nádrží, ve kterých dochází k odsazování
nerozpuštěných látek, tak často nesplňuje limity pro vypouštění. Sedimentační nádrže plní
svoji funkci s vysokou účinností u částic, které mají rozměry nad 5 mikronů. Menší částice
často zůstávají dlouhou dobu ve vznosu. Uváděné údaje o koncentraci NL v důlních vodách
na výusti se zdají být podhodnocené, protože praxe ukazuje, že dosažení stabilizovaných
hodnot okolo 40 mg.l-1 NL je obtížné. Proto v dalších fázích realizace záměru zpracovatel
posudku doporučuje provádět opakovaná měření kvality čerpaných vod a v závislosti na
výsledcích optimalizovat systém nakládání s důlní vodou. Podrobnosti jsou uvedeny
v pasážích, které se týkají hodnocení vlivu záměru na vody.
Zpracovatel posudku konstatuje, že tato kapitola je zpracována odpovídajícím
způsobem a v dostatečném rozsahu.
B.III.3. Odpady
Dokumentace uvádí, že při výstavbě úpravny budou dočasně vznikat odpady z použitých
stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, plasty
apod. Při stavbě budou také vznikat odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze
sociálních zařízení. Nepředpokládá se vznik významného množství výkopové zeminy.
Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které mohou vznikat během realizace stavby,
je uveden v následující tabulce. Půjde zejména o odpady ze skupiny 15 – Odpadní obaly,
17 – Stavební a demoliční odpady, případně 20 – Komunální odpady.
Odpady vznikající při těžbě a zpracování suroviny budou odstraňovány v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního
prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Pokud by došlo
k znečištění zeminy, bude okamžitě odtěžena a odvezena k vyčištění na dekontaminační
plochu.
Ing. Pavel Varga, Osečná
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Hodnocení zpracovatele posudku
S ohledem na charakter záměru nemá zpracovatel posudku k této části dokumentace
připomínky.
B.III.4. Ostatní výstupy (hluk, vibrace, záření, zápach)
Dokumentace uvádí, že hluk z provozu lomu i úpravny a z navazující dopravy po
veřejných komunikacích byl hodnocen v rámci akustické studie, která tvoří přílohu č. 1
posuzované dokumentace (Bubák, Moravec, 2009).
Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové a bodové.
Liniové (dopravní) zdroje hluku budou u hodnoceného záměru tvořeny vnitroareálovou
a mimoareálovou dopravou. V rámci vnitroareálové dopravy bude převážen materiál mezi
lomem a areálem úpravny po účelových komunikacích. Část trasy bude vedena i po veřejných
komunikacích, stejně jako doprava expediční. Tato mimoareálová doprava se bude odehrávat
po silnici III/2136 a II/213. Bodové zdroje budou představovat jednotlivé stroje
a technologická strojní zařízení případně jejich pohonné jednotky. V rámci lomu se tyto
zdroje mohou přemisťovat, akustické posouzení je však zpravidla provedeno pro polohu,
ve které setrvávají dostatečně dlouho, a která je z hlediska vlivu na okolí nejnepříznivější.
V rámci úpravny je poloha zdrojů stabilní, kromě pojezdů mechanizace.
Vibrace spojené s provozem mechanizačních prostředků budou nevýznamné. Vibrace
budou působit pouze na obsluhu pracovních strojů a budou řešeny společně s ostatními
negativními vlivy, tj. hlavně hlukem, používáním ochranných pracovních pomůcek v rámci
dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
Otřesy spojené s pojezdy těžkých nákladních automobilů se uplatňují pouze na velmi
krátké vzdálenosti. Vzhledem k umístění hlavních dopravních tras mimo zástavbu budou tyto
otřesy nevýznamné.
V těžebně nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani významnější
zdroje záření elektromagnetického.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nemá zpracovatel posudku připomínky.
B.III.5. Doplňující údaje
Dokumentace uvádí, že vlivem těžby zásob surovin v DP Skalná V a zejména vlivem
skrývkového hospodářství dojde ke změně reliéfu terénu a dočasně též ke vzniku deponií
ornice, skrývek a druhotných surovin. Výšky hlavních deponií A a B bude dosahovat
maximální výšky 12 m. Po dotěžení a provedení sanace a rekultivace vznikne v území pouze
nepříliš hluboká terénní deprese, která bude zatopena vodou z protékajícího Velkolužského
potoka. Trvalé i dočasné změny reliéfu budou mít vliv na krajinný ráz, velikost a významnost
tohoto vlivu je posouzena v samostatné studii (Trojánková 2009, příloha č. 5) a v kapitole D
posuzované dokumentace.
Hodnocení zpracovatele posudku
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S ohledem na charakter záměru nemá zpracovatel posudku k této části dokumentace
připomínky.
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ČÁST C dokumentace
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších charakteristik dotčeného území
Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území, charakteristiku současného stavu životního prostředí v dotčeném území
a celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení. Dokumentace popisuje územní systémy ekologické stability (ÚSES), místní ÚSES,
chráněná území a přírodní rezervace, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jiná
chráněná území, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo
archeologického významu, území hustě zalidněná, zatěžovaná nad míru únosného zatížení
a staré ekologické zátěže.
V části staré ekologické zátěže (SEZ) dokumentace uvádí, že v území se SEZ nenachází.
Nejbližší stará ekologická zátěž Šneky (ID: 12162001) se nachází cca 2,5 km SZ. Další starou
ekologickou zátěží je cca 2,9 km JZ umístěná zátěž s názvem KEMAT spol. s r.o.
(ID: 14810001) s kvalitativním rizikem 1-extrémní a kvantitativním rizikem 3-lokální.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nemá zpracovatel posudku zásadní připomínky, pouze
podotýká, že v pasáži o starých ekologických zátěžích je uvedena jako druhá v pořadí SEZ,
kterou představovala skládka dehtofenolových vod, produkovaných jako odpad z výroby
generátorového plynu. Skládka vznikla ve třicátých letech minulého století. Firma
Soletanche v roce 1998 provedla částečné odtěžení dehtových kalů a enkapsulaci v ceně cca
40 mil. Kč a eliminovala tak rizika, plynoucí z její existence. Uváděná rizika tak již v dnešní
době nejsou aktuální.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
Ovzduší a klima
Posuzovaný materiál konstatuje, že podnebí Chebska je ovlivňováno vlhkými západními
větry od Atlantiku, které jsou vertikálně přeskupovány vlivem hraničního hřebene Českého
lesa, Smrčin a Krušných hor. Nejvíce zastoupeným směrem větru je jihozápadní (25,4 %),
dále západní (15,1 %) a jižní (13,1 %). Odborný odhad větrné růžice je uveden v rozptylové
studii. Řešené území se dle Quitta (1973) nachází v klimatické oblasti mírně teplé MT4,
oblast je charakteristická krátkým, suchým až mírně suchým létem, krátkým přechodným
obdobím s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá
s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Území stavebního úřadu Luby, pod které zájmové území spadá, nepatří do oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší.
V rozptylové studii (Závodský 2009, příloha č. 2 dokumentace) je uveden odhad
stávajícího imisního pozadí v zájmové lokalitě. V zájmové lokalitě lze tedy s jistou mírou
pravděpodobnosti očekávat:
· maximální hodinovou koncentraci NO2 max. 75,0 µg.m-3 (na základě měření na stanici
KCHM Cheb),
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· 19. nejvyšší hodinovou koncentraci NO2 63,5 µg.m-3 (na základě měření na stanici
KCHM Cheb),
· průměrnou roční koncentraci NO2 16,2 µg.m-3 (na základě měření na stanici KCHM
Cheb),
· 36. nejvyšší denní koncentraci PM10 na úrovni 25 µg.m-3, (střed intervalu z grafické
ročenky ČHMÚ). Pro tuto imisní charakteristiku není údaj naměřený na stanici
KCHM Cheb příliš vhodný, protože stanice je umístěna na jihozápadním okraji města
na okraji sídliště a je ovlivněna emisemi PM10 z dopravy a průmyslových zdrojů ve
městě. Toto konstatování potvrzuje i fakt, že na zobrazení pole 36. nejvyšší denní
koncentrace PM10 je oblast s 36. nejvyššími koncentracemi PM10 v intervalu 30 µg.m-3
až 50 µg.m-3 omezena na město Cheb a nejbližší okolí.),
· průměrnou roční koncentraci PM10 na úrovni 20,5 µg.m-3 (na základě měření na
stanici KCHM Cheb),
· maximální osmihodinovou koncentraci CO max. 2 428,6 µg.m-3 (maximum naměřené
v roce 2007 na území Karlovarského kraje, konkrétně na stanici KKVM Karlovy
Vary. Oproti situaci v zájmové lokalitě je měření na této stanici nadhodnoceno.),
· průměrnou roční koncentraci benzenu na úrovni 1,3 µg.m-3 (údaj ze stanice KKVM
Karlovy Vary. Stanice je sice značně vzdálena od zájmové lokality, ale naměřené
údaje korespondují s údajem z grafické ročenky ČHMÚ),
· průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu na úrovni max. 0,4 ng.m-3 (horní hranice
intervalu z grafické ročenky ČHMÚ. V Karlovarském kraji se měří BaP pouze na
stanici KSOM Sokolov. Stanice je umístěna ve městě a je silně ovlivněna
automobilovou dopravou a lokálním vytápěním, což není případ zájmové lokality.).
Voda
Povrchové vody
Vlastní ložisko spadá do povodí Velkolužského potoka, ústícího pod obcí Křižovatka do
Lužního potoka. Velkolužský potok protéká plánovaným dobývacím prostorem a přibírá
zprava i zleva občasný drobný bezejmenný tok. Jižně od DP patří území do povodí potoka
Sázek, s bezejmenným levobřežním přítokem. Odtoky povrchových vod z příslušného povodí
byly pro plochu dobývacího prostoru stanoveny na 41-51 l.s-1, v extrémech 249-467 l.s-1.
Hydrogeologická charakteristika území
Hydrogeologická charakteristika je obsáhle řešená v příloze 6 dokumentace, kterou je
zpráva o provedeném hydrogeologickém průzkumu (Koroš 2009). Posuzované území leží
v hydrogeologickém rajónu číslo 211 – Chebská pánev. Širší okolí spadá do chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV) Chebská pánev a Slavkovský les. V podloží sedimentů
se vyskytují puklinově propustné vyvřelé žuly Smrčinského žulového masivu. Při okrajích
pánve a v podloží terciéru je žula kaolinicky zvětralá v hrubý slídnatý jíl, často mocný desítky
metrů.
Sedimentární výplň pánve vytváří tři základní hydrogeologické struktury:
· spodní kolektor, tvořený především spodní částí sokolovského souvrství (spodní
jílovitopísčité souvrství), jež vyplňuje deprese krystalinického podloží, a částečně
slojovým pásmem v písčitém vývoji.
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· relativně izolační vrstva, tvořená střední částí sokolovského souvrství (slojové pásmo)
a svrchní částí sokolovského souvrství (cyprisové vrstvy).
· svrchní kolektor, tvořený vildštejnským souvrstvím a kvartérními uloženinami.
Spodní kolektor je charakteristický střídáním jílů a písků s nepravidelnou mocností.
Zvodnění je nestejnoměrné. V místech styku bazální sedimentární výplně se zvětralinami žul
a břidlic dochází, zejména na tektonických poruchách, k dobré komunikaci kolektoru
s krystalinickým podložím. Hydrogeologickou spojitost spodního kolektoru s podložím pánve
dokazuje časté proplynění vod bazálního kolektoru juvenilním CO2. Zvodnění je roztříštěno
na řadu dílčích obzorů s vodou různého stupně proplynění, mineralizace a výtlačné úrovně.
Střední hydrogeologická jednotka je obecně považována za izolátor, který tvoří cyprisové
a lokálně také slojové souvrství. Slojové souvrství nemá samostatný zvodnělý horizont
a charakter jeho zvodnění je určován nadložní nebo podložní jednotkou. Tektonické pohyby
způsobily jeho rozpukání, které umožňuje vertikální cirkulaci podzemních vod celým
profilem. Dalším faktorem je existence pestrých písčitých a karbonátových poloh, na které je
vázané lokální zvodnění vytvářející místy artézské obzory. V okrajových partiích pánve, kde
cyprisové souvrství buď vyznívá, nebo je nepravidelně nebo netypicky vyvinuté, nemusí
fungovat jako izolátor. To je případ prostoru ložiska. Vody jsou často proplyněné. Celková
mineralizace vod izolátoru je závislá na množství volného CO2, rozpukanosti, minerálním
složení výplně puklin a na přítomnosti karbonátových vložek a obsahu pyritu. U prostých vod
je mineralizace většinou nízká, kolem 300 mg.l-1. Při vysokém obsahu CO2 dosahuje celková
mineralizace více než 2 g.l-1.
Svrchní kolektor tvoří sedimenty vildstějnského souvrství a kvartérní uloženiny. Spodní
část vildštejnského souvrství (vonšovské vrstvy) má vzhledem ke svému jílovitému vývoji,
hlavně v centrální části pánve, izolační charakter. Svrchní novoveské vrstvy, vzhledem ke
svému proměnlivému faciálnímu vývoji, ve kterém místy a hlavně ve svrchní části převažují
psefitické a psamitické sedimenty, tak představují hlavní obzor pro oběh podzemní vody. Ve
svrchním kolektoru je vytvořena jedna zvodeň o dosti proměnlivé mocnosti, která je závislá
na nerovnosti povrchu cyprisových jílů a litofaciálním vývoji sedimentární výplně.
Koeficienty propustnosti v písčitých horizontech dosahují hodnot v řádech až 10-5 m.s-2,
v jílovitých naopak jen 10-8 m.s-2. Svrchní kolektor je doplňován srážkovou infiltrací do
kvartéru, nebo do výchozů vildštejnského souvrství. Proplynění vod tohoto kolektoru je
ojedinělé (hlavně vody v rezervaci Soos).
Zvodnění terciérních sedimentů a kaolinizovaného horizontu smrčinské žuly v zájmovém
území je dáno hlavně srážkovou infiltrací a připovrchovým přítokem vody od západu
z výchozových partií masivu. Lze předpokládat, že menší množství vody podílející se na
zvodnění horninového prostředí v této oblasti pochází rovněž z puklinového prostředí
smrčinské žuly. Směr proudění podzemní vody je dán generelně směrem sklonu podloží
kaolinizovaného horizontu. Množství podzemní vody je omezeno velikostí podílu kaolinové,
respektive jílové frakce, jak v sedimentech, tak v kaolinizovaném granitu. Lokálně může být
hladina podzemní vody mírně napjatá. Výsledky hydrodynamických zkoušek na archivních
vrtech ukazují, že propustnost se může pohybovat až v rozmezí 1,5.10-6 m.s-2 až 1,5.10-4 m.s-2,
což jsou hodnoty poměrně vysoké.
Generelní směr proudění podzemní vody první mělké zvodně je zhruba k JV. K dotaci
podzemních vod dochází infiltrací srážek do podzemí na vlastní ploše zájmového území
a v jeho širším okolí zejména S, SZ a Z. Hlubší zvodně, vázané na bazální terciérní polohy
a krystalinikum, jsou zčásti nebo zcela napájené na okrajích pánve, a odvodňují se směrem
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k JV až JJV. JV od území DP Skalná V není vyloučeno, že odtok bazálních zvodní směřuje
lokálně k jihu.
Ke zjištění hydrogeologické pozice ložiskového prostoru vůči struktuře Chebské pánve
a oblasti výskytu minerálních vod byl proveden hydrogeologický průzkum (Koroš 2009,
příloha č. 6 dokumentace).
Půda
V dokumentaci je uvedeno, že podrobný přehled o půdách v ploše zájmového území je
uveden v kapitole B.II Údaje o vstupech – 1. Půda.
Geofaktory území
V dokumentaci je uvedeno, že zájmové území pro navrhovaný DP leží na
severozápadním okraji Chebské pánve. V jejím podloží jsou částečně vyvřelé horniny
Smrčinského žulového masivu (tvoří podklad v celém zájmovém území). Centrální, JZ., a V.
okraj pánve má v podloží fylitické metamorfované horniny ordoviku a arzberské skupiny
oháreckého synklinoria. JV. a J. okraj pánve má v podloží algonkické horniny tepelskožlutického antiklinoria.
Při okrajích pánve a v podloží terciéru je žula kaolinicky zvětralá v hrubý slídnatý jíl,
často mocný desítky metrů. V geologických popisech se uvádí jako kaolin, lišící se podílem
vyplavitelné složky (tzv. „výplav“). Petrograficky se jedná o kaolinicky zvětralou žulu,
většinou bez znatelné původní struktury, s jílovitou mezizrnnou hmotou, větším nebo
menším podílem křemene a různým stavem rozložení živců.
Zdrojovou horninou ložiska primárního kaolinu jsou granitoidy smrčinského masivu.
Kaolinizace podloží dosahuje na žulách mocnosti i 40-60 m. V některých částech ložiska
dosahuje mocnost technologicky kvalitních kaolinů (s výplavem nad 12 %) mocnosti až 49 m.
Mocnost vrstvy kaolinů se směrem do centra pánve snižuje vlivem změny charakteru
podložních hornin (změna krystalinického podloží pánve na ruly, svory, fylity, kde
kaolinizace dosahuje obvykle do 30-50 m).
Fauna a flóra
V území navrženého DP Skalná V bylo provedeno Biologické posouzení (Véle 2009,
příloha č. 4 dokumentace).
V rámci botanického průzkumu zájmového území byla zjištěna přítomnost 141
rostlinných druhů. Ze 141 rostlinných druhů byl nalezen jediný zvláště chráněný druh
z kategorie ohrožený druh (§O) dle přílohy č. 2 k vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Jde o prhu arniku (Arnica montana).
V rámci zoologického průzkumu ZÚ byla zjištěna ze zvláště chráněných druhů živočichů
dle přílohy č. 3 k vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění, přítomnost tří ZCH
bezobratlých živočichů: čmeláka rodu Bombus §O, mravence rodu Formica §O a střevlíka
(Carabus problematicus) §O. Z obratlovců průzkum potvrdil výskyt osmi zvláště chráněných
druhů živočichů v kategorii ohrožený druh (§O) a silně ohrožený druh (§SO): ropucha obecná
(Bufo bufo) §O, slepýš křehký (Anguis fragilit) §SO, bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
§O, čáp černý (Ciconia nigra) §SO, krkavec velký (Corvus corax) §O, rorýs obecný (Apus
apus) §O, ťuhýk obecný (Lanius collurio) §O a veverka obecná (Sciurus vulgaris) §O
a rosnička zelená (Hyla arborea) §SO.
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Někteří z výše uvedených živočichů však nebudou záměrem vůbec ovlivněni. Míra vlivu
a návrhy ochranných a kompenzačních opatření jsou uvedeny v kapitole D dokumentace.
Ekosystémy
Vegetační kryt zájmového území pro navrhovaný DP a úpravnu suroviny je tvořen
zejména agrocenózou, kde jsou v převážné ploše intenzivně pěstovány kulturní plodiny.
V centrální části navrhovaného DP se nachází zatravněná plocha. V severozápadním cípu DP
(zemědělský areál) se taktéž vyskytuje neobhospodařovaná travní plocha.
Dle biologického posouzení je celé území silně antropogenně ovlivněno, nachází se zde
pouze biotopy X (silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem). Hodnota území je navíc snížena
výskytem bolševníku velkolepého.
Navrhovaná rekultivace plochy DP po těžbě v převážné části představuje navrácení ploch
zemědělskému využití (orná půda, TTP). Partie v blízkosti vodní plochy budou zatravněny
s předpokladem výsadby dřevin (skupiny dřevin stromového a keřového patra, solitery).
Vodní plocha po těžbě bude ponechána sukcesi. Svahy jezera budou zpevněny travinami a
dřevinami (liniové výsadby, solitery). Přeložený vodní tok bude obnoven přibližně v původní
trase, kolem toku bude ponechán pás travin s výsadbou vhodných dřevin.
Navržené druhové složení travin i dřevin odpovídá dané oblasti. Souhrnný plán sanace
a rekultivace (Charouzek, 2009, příloha č. 7) byl zpracován nejen s ohledem na navracení
převážné části území zpět do ZPF, ale i s ohledem na posílení ekologické stability
a biodiverzity v území.
Krajina
Pro posouzení vlivu těžby v DP Skalná V na krajinný ráz bylo zpracováno vyhodnocení
míry vlivu navrhované stavby a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu
(Trojánková 2007, příloha č. 6 dokumentace).
Krajina v dotčeném krajinném prostoru vykazuje znaky dlouhodobého využívání území –
zemědělského, přetrvávajícího již po staletí a přítomnosti hornické činnosti v území. Zatímco
samotné těžební jámy nejsou v širší krajině příliš patrné, což je dáno relativním malým
převýšením terénu, doprovodné projevy těžební činnosti – výsypky a objekty úpraven jsou
v krajině zřetelné a to i díky své barevnosti (v závislosti na ročním období: světle hnědá barva
v kontrastu s pozadím lesa, či se zelenými plochami trvalých travních porostů).
Tyto jevy snižují estetické hodnoty krajiny a nezanedbatelně se podílejí na celkově
nepříliš vysoké estetické atraktivitě krajiny a to i přes její lokálně zvýšené estetické hodnoty.
Obyvatelstvo
V tabulce jsou uvedeny statistické údaje ze tří nejbližších sídel. Nejbližší obcí od
navrhovaného DP Skalná V je obec Velký Luh. Západně od ZÚ se nachází Křižovatka a jižně
Skalná.
Statistické údaje o obyvatelstvu v dotčených katastrech (dle ČSÚ)

Obec
Velký Luh
Křižovatka
Skalná
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Počet obyvatel
144
295
1930

Počet mužů
83
145
961

Počet žen
61
150
969
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Hmotný majetek
Jako sociálně – administrativní zázemí těžebny budou sloužit tři nemovitosti nacházející
se na stavebních parcelách č. 20/1, 20/2 a 21/2 v katastrálním území Velký Luh. Jedná se
o budovy Velký Luh č. p. 16, 18 a sousední zemědělský objekt bez čísla popisného.
V současné době vede oznamovatel s vlastníky těchto objektů jednání o odkoupení.
Žádné další nemovitosti nebudou záměrem dotčeny.
Kulturní památky
Přímo v zájmovém území se nenacházejí žádné architektonické ani historické památky.
V okolí zájmové jsou Národním památkovým ústavem (NPÚ) evidovány následující
nemovité památky:
Velký Luh

- Sousoší Nejsvětější Trojice.

Křižovatka

- Kostel sv. Kateřiny.

Skalná

- Kostel sv. Jana Křtitele
- Kostel sv. Šebestiána
- Hrad Wildstein

Bližší údaje o nemovitých památkách jsou uvedeny ve studii vyhodnocení míry vlivu
navrhované stavby a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu (Trojánková 2007,
příloha č. 6 dokumentace).
Ochranná pásma
Navržený dobývací prostor leží mezi silnicemi II/213, III/2136 a III/2137. Silniční
ochranné pásmo je u těchto komunikací vymezeno do vzdálenosti 15 m od osy vozovky. Toto
ochranné pásmo bylo při návrhu plochy DP respektováno.
Západně od navrženého DP leží železniční trať č. 146 Tršnice – Luby u Chebu, ochranné
pásmo u dráhy regionální činí 60 m od osy krajní koleje. Toto ochranné pásmo bylo při
návrhu plochy DP respektováno.
Nařízením vlády ČR č. 152/1992 Sb. ze dne 29. ledna 1992 o ochranných pásmech
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně jsou vymezeny hranice
ochranných pásem a stanoveny podmínky pro ochranná pásma, které musí být splněny.
Navržený DP leží v ochranném pásmu 3. stupně (IIb). V prostoru OP 3. stupně (IIb) je bez
závazného posudku Inspektorátu (ČIL) m.j. zakázáno:
· těžit keramické a sklářské suroviny pod bází, která je dána cyprisovým souvrstvím,
· provádět vrty pod bází cyprisového souvrství,
· provádět úpravy povrchových toků bez opatření zabraňujících zvýšenému odtoku
podzemních vod oproti stávajícímu stavu,
· provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem,
· čerpat podzemní vody v množství přesahujícím 120 litrů za minutu mimo stávajících
zdrojů podzemních vod,
· využívat, popř. čerpat minerální proplyněné vody s obsahem oxidu uhličitého vyšším
než 1000 miligramů na jeden litr.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Dle hydrogeologického průzkumu (Koroš 2009, příloha č. 6 dokumentace) v SZ. části
chebské pánve nejsou cyprisové jíly (jílovce) v klasickém vývoji vyvinuty. Ekvivalentem zde
bývají zelené monmorillonitické jíly, prachovitopísčité jíly a jíly s polohami písků,
přiřazované k sedimentům vildštejnského souvrství. Tuto skutečnost potvrdila i studie
v příloze č. B9 citovaného průzkumu. Záměr těžby není s uvedenými podmínkami v rozporu.
Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví, odboru Českého inspektorátu lázní a zřídel
k oznámení záměru ze dne 25.10.2006 předložený záměr podmínky prevence ochrany
františkolázeňské zřídelní struktury zohledňuje, ministerstvo s jeho obsahem souhlasí
a neklade si další podmínky k doplnění. Podmínkou je zachování úrovně báze těžby 420 m
n.m.
Celá plocha navrhovaného DP a úpravny suroviny leží také v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les). Dle nařízení vlády
č. 85/1991 Sb. ze dne 24. června 1981 o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev,
Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy, kterým byla CHOPAV vyhlášena, se v tomto území
zakazuje mj. těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by
vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod. Zákaz se však nevztahuje na těžbu:
· štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny
možnostem následného vodohospodářského využití prostoru ložiska,
· v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě a nedojde-li
k většímu plošnému odkrytí než 10 ha,
· všech druhů uhlí, nedojde-li k narušení důležitých funkcí území z hlediska ochrany
životního prostředí,
· ostatních vyhrazených nerostů, nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha.
Podmínka dle bodu 4 bude respektována. Maximální plocha těžebny činí cca 29 ha, avšak
po cca 1/3 období těžby, začne být budována vnitřní výsypka, tj. těžební jáma bude průběžně
zasypávána a větší plocha než 10 ha tedy nebude otevřena.
V ZÚ nejsou žádná další ochranná pásma.
Situování záměru vzhledem k územněplánovací dokumentaci
Dle vyjádření Městského úřadu Cheb, odboru stavebního č.j. IN737/2009/MAŘ ze dne
1.7.2009 k DP Skalná V z hlediska územního plánu, uvedený záměr stanovení DP:
·

není v centrální části řešen žádnou územně plánovací dokumentací

·

severní část náležející do správního území obce Velký Luh částečně není v souladu s ÚPO
Velký Luh (částečně konflikt s plochou smíšenou komerční)

·

východní část náležející do správního území obce Křižovatka je v souladu s ÚPO
Křižovatka

·

jižní část náležející do správního území obce Skalná je v souladu s dosud platným ÚPN SÚ
Skalná a zároveň je brán zřetel v připravovaném ÚP Skalná
Plocha pro úpravnu je zahrnuta do připravovaného ÚP Skalná, který je ve fázi schváleného
zadání.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku konstatuje, že kapitola C.II. Charakteristika současného stavu
životního prostředí v dotčeném území je dle jeho názoru z hlediska formálního a grafického
zpracována přehledně a liteře zákona vyhovujícím způsobem.
Z hlediska doložených informací o dotčeném území má zpracovatel posudku
následující připomínky.
U povrchových vod nejsou uvedeny průtoky na recipientu – přeložce Velkolužského
potoka. Údaje, uvedené v tabulce na str. 66 dokumentace uvádí souhrnný povrchový odtok
z plochy dobývacího prostoru. Průměrné odtoky byly vyčísleny na 41 – 51 l.s-1. Takovéto
číslo však nemá prakticky žádný vztah k průtokům v cílovém recipientu, do kterého budou
vypouštěny důlní vody. Q364 na Lužním potoce cca 5 km po toku od soutoku s Velkolužksým
potokem činí dle údajů ČHMÚ 7,5 l.s-1 což dokládá, že tok není příliš vodný. Průtoky na
Velkolužském potoce budou ještě podstatně nižší. Tomu odpovídá také výsledek měření,
který na str. 26 uvádí příloha 6 dokumentace – tj. 18,4 l.s-1, nebo na str. 29 tj. 3,55 l.s-1
a 19,9 l.s-1.
Nesprávně je však touto přílohou patrně odhadnut průtok maximální: uváděných
50 l.s je velmi výrazně podceněno. Přeložka musí být dimenzována nejméně na 50 lépe
100 letou vodu. Očekávat je možné průtoky okolo 10 m3.s-1. V dalších fázích přípravy
záměru proto doporučujeme získat údaje o M-denních a N-letých průtocích na přeložce
v úseku, na kterém dojde k vypouštění důlních vod. Tyto údaje budou podstatné pro výpočet
potřebné kapacity přeložky Velkolužského potoka a pro stanovení ovlivnění kvality vodního
toku v důsledku vypouštěných důlních vod. Podrobnosti uvádí pasáž o hodnocení vlivu
záměru na povrchové vody.
-1

Za povšimnutí nicméně stojí v nařízení vlády 152/1992 Sb. poměrně nízce nastavená
limitní hodnota čerpání podzemní vody 2 l.s-1, která již vyžaduje povolení MZ ČR ČIL.
Z otevřeného lomu je předpokládáno průměrné čerpané množství až 26 l.s-1, v praxi však
bude čerpání patrně diskontinuální a okamžitý průtok bude pravděpodobně vyšší. Odběr tak
bude řádově vyšší, než limit NV, který je považován za hranici, od které je třeba odběry
odsouhlasit dozorujícím úřadem. Pokud si uvědomíme, že odvodňovaných lomů v této části
pánve je již pět, pak suma odčerpávaných podzemních vod se pohybuje okolo 200 l.s-1 (při
přerušovaném čerpání sumárně okolo 2 mil m3 ročně). Kumulativní efekt odvodnění
těžeben by tak bylo možné označit jako velmi významný, zvláště v ochranných pásmech PLZ
a CHOPAV.
Proto je třeba za velmi důležité považovat měření objemu čerpaných důlních vod
a úrovní hladiny podzemních vod v okolí lomu. Tyto informace jsou velmi podstatné nejen
ve vztahu k potenciálnímu vlivu na chráněnou oblast přirozené akumulace vod, sooskou
rezervaci, františkolázeňskou zřídelní strukturu, ale také ve vztahu k lokálnímu ovlivnění
soukromých vodních zdrojů. Bez realizace relevantního měření nelze vlivy ani vyloučit, ani
jednoznačně specifikovat. Proto je v dalších fázích přípravy záměru přípravě systému
měření věnovat zvýšenou pozornost, což reflektuje návrh stanoviska.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
V této části dokumentace uvádí celkové zhodnocení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení pomocí koeficientu ekologické stability,

Ing. Pavel Varga, Osečná

28

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb.

Stanovení dobývacího prostoru Skalná V

který pro k.ú. Velký Luh převažuje podíl stabilních ploch nad plochami labilními (Kes = 6,26),
v k.ú. Křižovatka převažuje podíl labilních ploch nad plochami stabilními (Kes = 0,43) a v k.ú.
Skalná je poměr přibližně vyrovnaný (Kes = 1,36).
Hodnocení zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k této části dokumentace připomínky.
ČÁST D dokumentace
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I.

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na veřejné zdraví
Pro zhodnocení vlivu na veřejné zdraví byla zpracována samostatná studie (Zemancová
2009, příloha č. 3 dokumentace). Hodnocení vychází z výsledků hlukové a rozptylové studie.
Charakterizace rizika byla provedena pro nekarcinogenní (NO2, PM10,) i karcinogenní
(benzen, benzo(a)pyren) polutanty v ovzduší a pro hluk z dopravy i z provozu těžebny.
Souhrnně lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z pohledu možného ovlivnění
veřejného zdraví dobře přijatelný, neboť neúnosně nezhorší zátěž dotčené populace hlukem
ani šířením polutantů ovzduší. Hornická činnost v navrhovaném dobývacím prostoru
Skalná V nezpůsobí v obytném území překračování zdravotně přijatelných hodnot hlukové
zátěže ani škodlivin v ovzduší.
Závěrem studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví je konstatováno, že realizace záměru
s názvem „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ přináší prakticky nezměněný expoziční
scénář imisím hluku a polutantů ovzduší a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající
úroveň rizika poškození veřejného zdraví nezmění. Vliv na veřejné zdraví lze tedy označit
jako nevýznamný.
Sociální a ekonomické vlivy
V souvislosti s hornickou činností a úpravou kaolinu na lokalitě bude celkem zaměstnáno
cca 30 pracovníků. Půjde o nově vytvořená pracovní místa. V rámci subdodávek (servisní
činnost, rekultivace aj.) budou najati další dodavatelé služeb a při související přepravě
suroviny vzniknou další pracovní příležitosti.
Vzhledem k velikosti záměru, nevyvolá jeho realizace změnu životní úrovně obyvatelstva
ani nebude měnit jejich dosavadní návyky. Záměr významně neovlivní strukturování
obyvatelstva v daném území - např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání,
odvětví ekonomické činnosti atd.
Vliv je z hlediska velikosti i celkové významnosti hodnocen jako příznivý.

Ing. Pavel Varga, Osečná

29

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb.

Stanovení dobývacího prostoru Skalná V

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
Realizace posuzovaného záměru nebude mít žádné požadavky na výstavbu veřejné
dopravní infrastruktury. Bude však vybudováno napojení lomu i úpravny účelovými
komunikacemi na stávající veřejné komunikace II/213 a III/2136.
Doprava mezi lomem a úpravnou bude využívat úseky těchto dvou veřejných komunikací
o celkové délce cca 670 m, avšak výhradně v extravilánu mimo jakoukoliv zástavbu.
Napojení účelových komunikací i organizace dopravy musí být provedeno i s ohledem na
technické a dopravně-bezpečnostní hledisko. Zároveň musí být zajištěno čištění dotčených
úseků veřejných komunikací.
Expedice polotovarů kaolinů k dalšímu využití bude v prvních 4 letech hornické činnosti
prováděna výhradně nákladní automobilovou dopravou po síti veřejných komunikací,
konkrétně po komunikaci III/2136 směrem jižním ke křižovatce II/213, odtud dál po II/213
přes Skalnou k silnici I/21 a po ní k rychlostní komunikaci R6. S náběhem těžby a úpravy
bude postupně vzrůstat i objem expedice, který v cílovém stavu bude činit cca 17 jízd denně.
Na komunikaci II/213 ve Skalné dojde k dočasnému nárůstu nákladní automobilové
dopravy ve 4. roce až o 7,5 % a nárůstu celkové dopravy o 1,2 %.
Po dobu prvních čtyř let hornické činnosti v navrhovaném DP Skalná V bude budována
přípojka železniční vlečky, na kterou se 5. rokem přesune převážná část expediční dopravy.
K expediční dopravě bude dále využívána přednostně nákladní železniční doprava po trati
č. 146 Tršnice – Luby u Chebu.
Určitá část expediční dopravy o intenzitě cca 7 jízd denně bude zachována po silnici i do
budoucna, především se může jednat o expedici druhotných surovin (sklářský písek, písek
z rozplavu kaolinu) a upravený kaolin pro maloodběratele.
Určité riziko bude představovat i přeprava natěžené suroviny po síti veřejných
komunikací z hlediska možného znečištění komunikací. Znečištění komunikace se může stát
závadou ve sjízdnosti a představuje riziko pro bezpečnost silničního provozu. Zároveň se
zemina na komunikaci stává po zaschnutí zdrojem resuspendovaného prachu. Dle § 28
zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez
průtahů odstranit a uvést pozemní komunikaci do původního stavu.
Aby nedocházelo ke znečištění komunikace při převozu natěžené suroviny z lomu do
úpravny a písku z výplavu zpět, bude třeba zajistit pravidelné čištění používaných úseků
komunikací II/213 a III/2136. Dále by bylo vhodné instalovat minimálně při výjezdu lomové
komunikace na silnici II/213 oklepové rošty pro očištění kol automobilů.
Vzhledem k tomu, že po 4. roce provozu záměru bude expediční doprava převážně
železniční a vzhledem k tomu, že převoz mezi lomem a úpravnou se bude odehrávat mimo
obytnou zástavbu je vliv na změnu dopravní obslužnosti hodnocen jako nevýznamný. To platí
za předpokladu realizace opatření proti znečišťování veřejných komunikací.
Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
Těžba v navrženém DP Skalná V představuje dočasnou změnu ve využití krajiny, změna
se bude postupně týkat celkové plochy 56,9 ha. Dále dojde ke změně funkčního využití
krajiny na ploše cca 6 ha pro úpravnu. Po dobu provádění hornické činnosti spočívá změna
stávajícího převážně zemědělského využití (pole, trvalý travní porost) na prostor lomu,
vnějších výsypek a úpravny. Z hlediska celkové výměry je velikost daného vlivu nepříznivá.
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Těžba však nebude probíhat nikdy na celé ploše navrženého DP současně. Charakter záměru
neznamená tedy trvalý zábor celého těženého území po celou dobu realizace záměru.
Změna funkčního využití krajiny bude postupná a dlouhodobá, avšak vratná.
Po provedení sanace a rekultivace se krajina vrátí ke svému původnímu (zemědělskému)
využití, které bude obohaceno o funkci ekostabilizační vytvořením nové vodní plochy
a výsadbou skupinové zeleně.
V okolí záměru je velké množství ploch s obdobným využitím jako na ploše záměru,
z tohoto hlediska nedojde ke změně funkčního využití krajiny v regionálním měřítku.
Vliv záměru je z hlediska celkové významnosti s uvážením výše uvedeného hodnocen
jako nevýznamný.
Vlivy na rekreační využití území
Zájmové území ani jeho okolí není v současné době využívané k rekreaci. V blízkosti
plochy posuzovaného záměru neleží žádný rekreační objekt, který by mohl být realizací
záměru jakkoli ovlivněn. Přes plochu navrhovaného DP nevede ani žádná turistická cesta.
Stanovením navrhovaného DP Skalná V ani těžbou v něm a související dopravou a úpravou
suroviny nedojde k žádné změně současného rekreačního využívání území. Po ukončení
rekultivace území se mírně posílí v krajině procento zatravněných či zalesněných ploch
a vznikne nová vodní plocha využitelná i ke koupání (předpokládaná hloubka až 18 m). Právě
tyto plochy mohou přispět k zatraktivnění oblasti, která je k individuální rekreaci využívána
již nyní (vodní plochy severně od obce Velký Luh).
Tento vliv je z hlediska celkové významnosti hodnocen v době realizace záměru jako
nulový, po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace jako příznivý.
Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k lokalizaci
a charakteru záměru v zásadě ztotožnit.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Změny v čistotě ovzduší
Rozptylová studie (Závodský 2009, příloha č. 2 dokumentace) hodnotí vliv těžby v DP
Skalná V a související úpravy suroviny a dopravy na kvalitu ovzduší.
Výpočty bylo zjištěno, že vliv hornické činnosti po celou dobu těžby v dobývacím
prostoru Skalná V na kvalitu ovzduší ve vyšetřované lokalitě bude akceptovatelný. Ani
u jedné hodnocené znečišťující látky se po celou dobu těžby neočekává u nejbližší obytné
zástavby či mimo hranice dobývacího prostoru překročení příslušných imisních limitů i se
zahrnutím stávajícího imisního pozadí.
Uvnitř dobývacího prostoru hlavně v oblasti provádění skrývkových prací může ojediněle
docházet k překročení limitní hodnoty denními koncentracemi PM10, ale četnost překročení
limitních hodnot bude kromě několika bodů ležících v bezprostředním okolí aktuálního místa
těžby a skrývky nižší než povolený počet překročení za rok. U PM10 se na překročení limitní
hodnoty nemalou měrou podílí sekundární prašnost, tj. zviřování prachových částic usazených
na zemském povrchu působením větru. Technologickou kázní, pravidelným úklidem
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komunikací a zkrápěním komunikací při suchém počasí lze sekundární prašnost snížit na
minimum.
Při posuzování vlivů na kvalitu ovzduší byly kromě rozptylové studie vzaty v úvahu
i výsledky dříve provedených měření. Z výsledků měření imisní situace PM10 bylo zjištěno,
že těžba, přeprava a zpracování kaolinu se výrazně neuplatňuje v měřených průměrných
denních koncentracích této škodliviny. Plyne to ze srovnání naměřených hodnot na okraji
lomu v blízkosti účelové komunikace a objektu autoparku (lom Osmosa - jih) na jedné straně
a v ostatních sídlech mimo těžbu na straně druhé. Nejvíce se na průběhu denních koncentrací
projevuje aktuální meteorologická situace, naměřené koncentrace výrazně korelují
s průběhem meteorologických charakteristik (zejména srážky). Dále se výrazně na znečištění
podílejí emise z malých zdrojů znečišťování ovzduší – lokálních topenišť v objektech pro
bydlení.
Vzhledem k tomu, že modelový výpočet předpokládá dodržení všech imisních limitů
i v součtu se stávajícím imisním pozadím a za předpokladu dodržování všech navržených
opatření je vliv záměru z hlediska celkové významnosti hodnocen jako nevýznamný.
Změna mikroklimatu
Celé území budoucího DP Skalná V je zemědělsky využívané. Plocha je orána
i využívána jako trvalý travní porost. V době těžby bude docházet k lokálním změnám
mikroklimatu vlivem roztěženosti území – existence plochy bez vegetačního krytu, který
zajišťuje vyšší tepelnou stálost území. Na druhou stranu však přítoky podzemní vody do
lomu, čerpání této vody a její dočasná akumulace v usazovacích nádržích přispějí
k zvlhčování vzduchu v lokálním měřítku
Po ukončení sanačních a rekultivačních prací bude výrazně zvýšen podíl vodních ploch.
Vzhledem k fyzikálním vlastnostem vody (vysoká tepelná kapacita a nízká tepelná vodivost)
dojde k určitému zvýšení teplotní stálosti v okolí vodních ploch, a tím i ke snížení výrazných
výkyvů teploty vzduchu. Druhým vlivem souvisejícím s vytvořením vodních ploch bude
zvýšení vlhkosti vzduchu v jejich okolí. Uvedené změny se však odehrají pouze na ploše
dobývacího prostoru a nebudou představovat výrazný dopad na okolní ekosystémy ani na
obyvatelstvo. Vliv lze charakterizovat jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k lokalizaci
a charakteru záměru ztotožnit. V návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku, jsou ve vztahu k problematice ovzduší
formulována následující doporučení:
· Hlavní lomové a vnitroareálové komunikace provést jako zpevněné.
· Veškeré zpevněné vnitroareálové komunikace a úseky využívaných veřejných
komunikací (II/213 a III/2136) pravidelně čistit a v suchém počasí zkrápět. Při riziku
zvýšené prašnosti zkrápět i nezpevněné lomové komunikace a trasu z lomové jámy na
vnější výsypku.
· Zajistit řádnou očistu automobilů opouštějících lom, při výjezdu z lomu na silnici II/213
instalovat oklepové rošty.
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· Všechna místa a operace, kde dochází k emisi tuhých znečišťujících látek, je nutno
s ohledem na technické možnosti vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním,
odprašováním nebo mlžícím zařízení, zejména expediční sila kaolinu osadit tkaninovými
filtry a mechanickým oklepem, veškeré dopravníkové pásy v prostoru úpravny mimo
samotnou halu úpravny a sesypy na dopravnících zakrytovat a na sesypech a skládkách
produktů instalovat zařízení pro mlžení či zkrápění. Navržené postupy ochrany ovzduší
dokladovat v další přípravě posuzovaného záměru.
· V období většího sucha nebo při manipulaci s materiálem déle odkrytým používat
zařízení pro mlžení či zkrápění instalované na sesypech a na skládkách.
· Před zahájením provozu úpravny vybudovat při severním okraji areálu úpravny mezi
obcí Velký Luh a areálem úpravny ochranný val ze skrývkových zemin a před valem
vysadit zelený pás ze stromů a keřů.
· Před zahájením skrývkových prací vysadit zelený pás ze stromů a keřů na
severovýchodním okraji DP směrem k obci Velký Luh a na západě směrem k obci
Křižovatka.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci
Vlivy na hlukovou situaci byly posuzovány v akustické studii (Bubák, Moravec, 2009),
která je přílohou dokumentace č. 1. Jsou posuzovány vlivy hluku z dopravy na veřejných
komunikacích, z provozu lomu, z úpravy a vnitroareálové dopravy.
Vliv hluku z dopravy na veřejných komunikacích je vzhledem k malému příspěvku hluku
a vzhledem k plánované expedici po železniční trati hodnocen jako nevýznamný.
Upravená surovina bude po 5. roce odvážena po železnici, avšak buď na stávajícím
manipulačním vlaku nebo samostatným vlakem vypravovaným cca 2 x týdně. Nedojde
k významnému nárůstu provozu na železniční trati a vliv na hluk z dopravy na železnici je
také hodnocen jako nevýznamný.
Z výsledků výpočtu je zřejmé, že při skrývání ornice bude nejméně příznivá situace
u objektů č. p. 16, 18 a 86, tedy nejbližších rodinných domů ve Velkém Luhu.
Hygienický limit pro hluk z provozu LAeq,8h = 50 dB je zde překročen až o 6.7 dB,
celkově se však překročení týká pouze 3 objektů, z nichž dva budou s největší
pravděpodobností v době provádění prací již neobydlené a budou sloužit jako administrativně
sociální zázemí. Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti LAeq,14h = 65 dB však bude
s velkou rezervou dodržen. Skrývka ornice a výstavba valů bude prováděna pouze krátkodobě
a stejnými mechanizmy jako běžné zemní práce ve stavebnictví. Tuto přípravnou činnost
proto je možno charakterizovat jako stavební činnost a uplatnit limity, které platí pro hluk ze
stavební činnosti. Tento postup je v souladu s faktem, že nejvyšší přípustná hladina hluku
LAeq,8h = 50 dB byla odvozena pro celoživotní nebo dlouhodobou expozici hluku. V případě
provádění skrývek v blízkosti jednotlivých objektů v obci Velký Luh půjde pouze o několik
týdnů.
Oznamovatel vede v současné době jednání o výkupu rodinných domů č. p. 16 a 18.
Pokud by k výkupu došlo, změní se funkční využití objektů, nebudou nadále využívány pro
bydlení, ale budou využity jako zázemí provozovny, a nebudou mít tedy chráněný venkovní
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prostor stavby. Hygienický limit by tak byl překročen pouze u jednoho objektu, č. p. 86
ve Velkém Luhu, a to o 4 dB po krátkou dobu několika dní. Hygienický limit pro hluk
ze stavební činnosti bude však s rezervou dodržen.
V dalším modelu byla hodnocena ostatní skrývka a budování deponie skrývkových
zemin.
Nejvyšší akustická imise LAeq,8h = 48.9 dB je spočítána v referenčním bodě č. 10, tedy na
hranici zastavitelného území dle územního plánu obce Křižovatka. Tento bod je nejblíže
k budované deponii. V nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby je vypočtena
hladina hluku LAeq,8h = 43.9 dB, tedy výrazně pod hygienickým limitem. Hygienický limit pro
hluk z provozu je dodržen u všech výpočtových bodů. Modelováno bylo nejnepříznivější
postavení skrývkové mechanizace, při dalším postupu skrývek a při budování deponie B bude
hladina hluku ještě nižší.
V posledním modelu byla posuzována těžba suroviny, doprava suroviny do plavírny
kaolinů a její úprava. V tomto modelu je hygienický limit pro hluk z provozu bezpečně
dodržen ve všech výpočtových bodech.
I v době třísměnného provozu v úpravně bude hygienický limit pro hluk z provozoven
pro noční dobu LAeq,8h = 40 dB dodržen s rezervou cca 20 dB. To platí za předpokladu,
že bude probíhat pouze rozplavování, třídění a lisování materiálu v uzavřené hale,
jak oznamovatel předpokládá.
Po komplexním zhodnocení akustické situace je možno konstatovat, že vliv záměru na
hlukovou situaci bude nevýznamný. K překročení hygienického limitu nedojde.
Seismické vlivy
K rozpojování horniny nebudou používány primární ani sekundární odstřely.
Vibrace spojené s provozem mechanizačních prostředků budou nevýznamné. Vibrace
budou působit pouze na obsluhu pracovních strojů a budou řešeny společně s ostatními
negativními vlivy, tj. hlavně hlukem, používáním ochranných pracovních pomůcek v rámci
dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
Otřesy vyvolané pojezdy těžkých nákladních automobilů působí na krátkou vzdálenost,
reálně pouze několik metrů. Vzhledem, že rozhodující přepravní trasa (mezi lomem
úpravnou) vede mimo jakoukoliv zástavbu bude i tento vliv nevýznamný.
Vlivy na další fyzikální charakteristiky
Realizací záměru nebude produkována žádná forma škodlivého záření. Tento vliv je
hodnocen z hlediska velikosti i významnosti jako nulový.
Biologické vlivy
Na jakýchkoliv skrývkových a výklizových deponiích je obecně předpoklad rozšíření
běžných ruderálních a plevelných druhů. Dalšími plochami se zvýšeným rizikem šíření
synantropních a ruderálních druhů bývají manipulační prostory s nezpevněným povrchem,
okraje cest apod. Záměr přitom předpokládá vybudování poměrně rozsáhlých deponií
skrývkového materiálu.
Na deponiích ornice musí být tyto rostliny na základě požadavku orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu pravidelně likvidovány.
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V okolí zájmového území se vyskytuje bolševník velkolepý. Tato silně invazní rostlina
osidluje jak ruderální stanoviště, tak i vlhké živinami bohaté stanoviště. S ohledem na výskyt
tohoto i jiných invazních a synantropních druhů bude vhodné klást důraz na zvýšenou péči
o deponie ornice i deponie ostatních materiálů a další plochy, kde by mohlo k šíření těchto
druhů docházet (např. okolí přeložky Velkolužského potoka).
Všechny plochy, kde je riziko šíření výše uvedených druhů musí být udržovány
pravidelným sekáním vegetace a případně i mechanickým nebo chemickým hubením
invazních druhů. Za předpokladu dodržování těchto opatření je tento biologický vliv možno
hodnotit jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k lokalizaci
a charakteru záměru v zásadě ztotožnit.
V návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku, jsou ve vztahu k problematice hluku formulována následující
doporučení:
· Před zahájením provozu úpravny vybudovat při severním okraji areálu úpravny mezi
obcí Velký Luh a areálem úpravny ochranný val ze skrývkových zemin a před valem
vysadit zelený pás ze stromů a keřů.
· Před zahájením skrývkových prací vysadit zelený pás ze stromů a keřů na
severovýchodním okraji DP směrem k obci Velký Luh a na západě směrem k obci
Křižovatka.
· Před zahájením vlastní těžby vybudovat ochranný val ze skrývkových zemin na
severozápadním okraji DP směrem k obci Velký Luh (mezi těžebnou a č.p. 16, 18 a 86).
· Po zahájení skrývkových prací a zahájení provozu úpravny ověřit závěry hlukové studie
měřením v obci Velký Luh. Dle výsledku měření případně doplnit ochranné valy,
případně přizpůsobit provoz zdrojů hluku v lomu (optimalizace časoprostorového
rozložení mechanizace – souběh činností, poloha strojů, tonáž použitých nákladních
automobilů, kapacita použitých mechanismů při skrývkách atd.).
· Dodržovat navrženou trasu mezi lomem a úpravnou. Neprojíždět při cestách mezi lomem
a úpravnou v blízkosti obytné zástavby.
· V úpravně v noční době provozovat pouze zařízení uvnitř úpravny, neprovozovat
kladivový drtič, nakladač navážející surovinu ani expedici suroviny.
· Vybudovat železniční vlečku. Od 5. roku těžby přednostně expedovat upravený kaolin
a dle možností i druhotné suroviny pomocí železniční dopravy.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Přítoky podzemních vod lomu se budou při hloubce lomu 30 m pohybovat kolem
11,7 l.s-1. Při zahloubení o 45 m by přítoky mohly dosáhnout max. 20,3 l.s-1. Přítok
srážkových vod na plochu 10 ha bude ve srážkově průměrném období v průměru kolem
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1 – 2 l.s-1 vody. Při deštích bude denní množství srážek v těžebně cca 500 m3, tj. průměrné
denní přítoky budou 5,8 l.s-1, v případě přívalových dešťů je třeba počítat s okamžitým
přítokem v řádu desítek litrů za vteřinu. Celková kubatura čerpaných vod (podzemní
+ povrchové vody) by v dlouhodobém průměru mohla dosáhnout 11,7 až 20,3 l.s-1, při
deštivém období max. 17,5 až 26,1 l.s-1. Tomu bude třeba přizpůsobit dimenzování čerpadel.
Změna kvality povrchových a podzemních vod
Těžba kaolinů nebude znamenat změnu kvality podzemních vod. Změny kvality
povrchových vod budou záviset na míře úpravy vypouštěných důlních vod. Hlavním
problémem bude minimalizace obsahů nerozpuštěných látek (NL). Za tím účelem bude
vybudováno v řadě 3 - 5 nádrží o objemu 800 m3. Po průchodu těmito nádržemi by jakost
vody ve sledovaných ukazatelích měla vyhovovat povoleným limitům (předpoklad NL
40 mg.l-1). Velikost vlivu i celková významnost je při realizaci navržených opatření
a dodržování technologické kázně hodnocena jako nevýznamná.
Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod
Těžba bude mít vliv na okolní režim podzemních vod. K ovlivňování dojde především ve
svrchních polohách, v nižších partiích budou vlivy menší. Nejpropustnější partie
vildštejnského souvrství bude v prostoru lomu a v jeho blízkém okolí odvodněná úplně. To se
projeví snížením hladin podzemní vody do vzdálenosti až 349 m od okraje těžebny. Účinný
vliv se bude projevovat do 1/3 až 2/3 této vzdálenosti, tj. do 116-233 m od lomu. Při
zahloubení o 45 m může deprese teoreticky dosahovat až do vzdálenosti 523 m. (účinný
dosah 174-349 m). Vliv na vodní režim se projeví především v obci Velký Luh, kde je třeba
očekávat podstatné snížení hladin ve studnách.
V obci Křižovatka by se měl vliv těžby projevit méně. Při zahloubení o 30 m se projeví
snížení hladin podzemní vody do vzdálenosti až 103 m od okraje těžebny. Účinný vliv se
bude projevovat do 1/3 až 2/3 této vzdálenosti, tj. cca do 50-80 m od lomu. Při zahloubení
o 45 m může deprese teoreticky dosahovat až do vzdálenosti 154 m, s účinnou částí v rozmezí
do 100 m. Teoreticky by se na okraji obce Křižovatka neměl vliv těžby projevit úplnou
ztrátou vody ve studnách.
Možnost komunikace zájmového území s oblastí Soosu a s františkolázeňskou oblastí
prostřednictvím regionálních zlomových linií nepředpokládáme. Pro ochranu před výskytem
proplyněných minerálních vod v těžebně bylo navrženo omezit rozsah těžby kaolinů
v místech, kde by nárůst mocnosti jílovitých poloh umožnil vznik akumulace tlakových vod.
S využitím výsledků matematického modelu bylo konstatováno, že vlivy těžebny Nová
Ves a plánovaného lomu v DP Skalná V na vodní režim se nepřekrývají. Vliv záměru na
změnu ve vydatnosti zdrojů a změnu hladiny podzemních vod hodnocen z hlediska celkové
významnosti jako nepříznivý.
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Podmínkou možné těžby je odvedení povrchových vod mimo otevřený lom - přeložení
Velkolužského potoka. Předpokládá se, že potok bude přeložen do upraveného koryta podél
s. a sv. okraje lomu.
Čerpání důlních vod přinese zvýšení průtoků v povrchovém toku Velkolužského potoka,
v sušším období mohou přítoky důlních vod převažovat nad množstvím vody v toku, průtoky
tedy budou nadlepšovány. V období srážek bude situace obdobná, kubatury čerpaných vod
z lomu budou v poměru k vysokým průtokům nižší.
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Po skončení těžební činnosti a sanaci území se před a za těžební jámou obnoví
Velkolužský potok do svého původního koryta, v prostoru zbytkové těžební jámy vznikne
vodní plocha zprůtočněná potokem. Koryto přeloženého potoka bude ponecháno i po
ukončení těžby a úpravy suroviny a poslouží jako přirozená drenáž okolních pozemků.
Další povrchové vody by mohly do ložiska přitékat ze s. předpolí, kde je v současné době
mělká drenážní strouha, odvádějící povrchové vody z přívalových dešťů a tání sněhu.
Záměr vyvolává změnu odtokových poměrů na ploše záměru, narušuje bilanci vod ve
vymezeném dílčím povodí a zároveň vyžaduje přeložku vodoteče v lokalitě záměru.
Vzhledem k použité metodice je velikost záměru nepříznivá. Vliv je však 100 % vratný,
přičemž po rekultivaci navíc vznikne nová vodní plocha, což je chápáno jako vliv pozitivní.
Z hlediska celkové významnosti je tedy možno vliv hodnotit jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku
K uvedenému hodnocení má zpracovatel posudku následující připomínky.
Údaje o předpokládaném objemu čerpání důlních vod nejsou v dokumentaci zcela
jednotné. Mírná disproporce je mezi kapitolou B a D dokumentace. Zatímco kapitola D
uvažuje s celkovým kumulativním množstvím, za které ovšem označuje objem výlučně
podzemních vod přitékajících do lomu, kapitola D správně počítá s přítokem podzemních
i srážkových vod, který je o něco vyšší. Ve výsledku by se jednalo o roční vypouštěné
množství cca 430 000 – 700 000 m3. Vzhledem k nejistotě výpočtu přítoku podzemních vod,
která je odůvodněna vysokou nehomogenitou zvodnělého prostředí, což přesný výpočet
výrazně komplikuje, je odchylka nevýznamná.
Podceněn je vliv přívalových dešťů: přítok do lomu o rozloze 10 000 m 2 by nebyl
několik desítek l.s-1, ale přibližně 1650 l.s-1 tj. po dobu 15 minutového deště by srážky
v lomu dosáhly objemu cca 1460 m3. Protože množství čerpaných důlních vod musí na
jedné straně zajistit, že nedojde k zatopení dna lomu a na druhé straně, že vypouštěný
objem důlních vod nezpůsobí v obdobích s malou vodností recipientu nepříznivé ovlivnění
jeho kvality, je třeba dimenzovat kapacitu retence na dně lomu s dostatečnou rezervou.
V této souvislosti se uváděné čerpané množství jeví jako podhodnocené - v první řadě je
opět uveden objem pouze podzemních vod, nikoliv kumulativní objem vod podzemních
a srážkových, průměrné čerpané množství by tedy mělo být poněkud vyšší (13,7 – 22,3 l.s-1).
Údaje pro běžné deštivé období jsou již uvedeny správně. Pro nastavení výkonů čerpadel
nelze vycházet z dlouhodobých průměrů, které by v praxi znamenaly, že čerpadla budou
v provozu stále. Dimenze čerpadel musí zajistit převod vod i v době přívalových dešťů nebo
jarního tání, kdy jsou přítoky do těžebny extrémní. Z pohledu bezpečnosti práce je tak
nezbytně nutné, aby v dalších fázích přípravy záměru byl proveden výpočet retenční
kapacity jímky na dně lomu a nutné čerpané okamžité množství důlních vod (výkon
čerpadla).
Komentář k průtokům na Velkolužském potoce již byl učiněn v předcházejících
odstavcích, proto zpracovatel posudku stručně opakuje, že N-leté vody budou mít průtoky
podstatně vyšší, na které je koryto třeba dimenzovat. Pokud by bylo koryto poddimenzováno,
hrozil by při velkých vodách rozliv do okolí a zejména odtok části vod do lomu. Z hlediska
vlivu na životní prostředí by se nejednalo o vliv v zásadě negativní, avšak z hlediska
technologie těžby by mohlo jít o závažný problém. Proto je v další fázi přípravy záměru
třeba upřesnit kapacitní nároky na přeložku potoka.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Lze se ztotožnit s konstatováním, že kvalita podzemních vod nebude realizací záměru
za běžného stavu ovlivněna. Pokud jde o předpoklad, že nedojde k ovlivnění kvality vody
v povrchových tocích, založený na očekávání odsazení nerozpuštěných látek v kaskádě
sedimentačních nádrží na hodnotu max. 40 mg.l-1 NL, je dokumentace i specializovaná
studie v tomto ohledu optimistická. Sedimentace u ultrajemných částic není příliš funkční
a minimálně v obdobích přívalových dešťů lze očekávat obsahy NL v důlních vodách
podstatně vyšší. Přestože dokumentace neuvádí průtoky v cílovém recipientu, z dostupných
podkladů lze očekávat, že průtoky na Velkolužském potoce budou v průměru řádově
v litrech za sekundu. Vypouštěný objem důlních vod tak po většinu roku bude
s pravděpodobností, blížící se jistotě, překračovat více než dvojnásobně průtok. Kvalita
vypouštěné vody tak bude určující pro celkovou kvalitu vody v potoce po zaústění důlních
vod. Obsah NL není určující ve vztahu k hmotnostnímu objemu, ale v podstatně větší míře
k snížení viditelnosti v recipientu. Platná legislativa (NV 71/2003 Sb. resp. NV 61/2003 Sb.
v platném znění) pracuje s limitem obsahu NL v povrchových vodách 25 mg.l-1. Pro
vypouštění důlních vod stanoví podmínky vodoprávní úřad a tak může být emisní parametr
stanoven i výše (jak předpokládá dokumentace). Vliv zákalu na rybí populaci a vodní
ekosystémy je jednak přímý a jednak nepřímý. Vysoký podíl nerozpuštěných látek i při
relativně příznivém kyslíkovém režimu primárně negativně ovlivňuje dýchání. Změna
světelných podmínek vede sekundárně k úbytku řas, které jsou potravou bezobratlých,
tvořících potravní nabídku rybám. Nižší nabídka vede v důsledku k narušení přirozené
rovnováhy v ovlivněném úseku toku. Pro další fáze realizace záměru proto zpracovatel
posudku doporučuje provést opakovaná měření po zprovoznění lomu, která ověří reálný
stav na recipientu nad a pod zaústěním výtoku důlních vod a kvalitu vypouštěné důlní vody
v ukazateli NL. Pokud by hodnoty byly nevyhovující, je nutné zvážit další technická
opatření k minimalizaci obsahu NL ve vypouštěných důlních vodách. Těmi může být od
začlenění vícenásobné sedimentace až po koagulační proces s následným odvodňováním na
kalolisech a dočištění na pískových filtrech. Použitá technologie by byla závislá na reálném
obsahu NL ve vypouštěné důlní vodě a také na vypouštěném množství.
Hodnocení vlivu záměru na kvalitu podzemních vod je správné. Hodnocení vlivu na
kvalitu povrchových vod je založeno na hypotetickém předpokladu a bude muset být
ověřeno v praxi. Je třeba získat údaje o dlouhodobých průměrných průtocích na recipientu
a podle objemu a kvality vypouštěných důlních vod provést výpočet imisní zátěže. V reálu
pak měřením ověřit, že plánovaných hodnot je skutečně dosahováno.
Hodnocení vlivu na režim podzemních vod bylo provedeno pro mělkou zvodeň
kvartér-vildštejn i pro zvodeň ztíženého oběhu pod jílovými sedimenty. Hodnocení bylo
provedeno na základě výpočtu dosahu deprese, který vychází jak z dříve získaných,
tak v rámci vlastního hydrogeologického průzkumu ověřených hydraulických parametrů
mělké zvodně. Výpočty prokázaly, že s velkou pravděpodobností dojde ke snížení hladiny
podzemních vod v obou zvodních. V mělké zvodni se pokles hladiny s velkou
pravděpodobností projeví ztrátou či poklesem hladiny ve studnách, využívaných
k individuálnímu zásobování vodou. Z provedeného hydrogeologického průzkumu však
plyne, že v obci Křižovatka by mělo dojít pouze k nepodstatnému snížení hladiny vody ve
studnách, v obci Velký Luh se podstatné snížení může projevit u 4 studní, z nichž 2 by však
měly být v době realizace záměru v majetku oznamovatele. Dalších 12 studní leží v pásmu
nepodstatního ovlivnění, s uvážením určité míry nejistoty lze předpokládat nutnost dílčího
opatření i u některého z těchto objektů. Dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství se ztráta podzemní vody považuje za důlní škodu a těžební organizace
je povinna provést náhradu této důlní škody.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Dosah vlivu odvodnění lomu na režim minerálních pramenů v NPR Soos, stejně
jako na františkolázeňské přírodní léčivé zdroje se nepředpokládá. Jako důvod je uváděno,
že se neuvažuje s komunikací oblastí prostřednictvím regionální tektoniky a také fakt, že
krystalinikum nebude těžbou obnaženo a bude ponechána nedotěžená vrstva jílů, které
z hlediska technologického již nejsou pro využití jako surovina vhodné a jejichž ponechání
in situ zajistí izolační funkci. Zatímco správnost postupu ponechání špatně propustných jílů
in situ, tj. nezasahování do podloží je zjevná, předpoklad, že tektonické linie nemohou být
komunikačním prostředím mezi územími nejsou podloženy žádným výsledkem průzkumu,
nebo odůvodněnou hypotézou. Tektoniku je třeba považovat naopak z bezpečnostního
hlediska za fenomén, který může negativní vzruchy přenášet na relativně velké vzdálenosti
v krátkém čase. Z tohoto pohledu je také potřeba vnímat údaje o pravděpodobném dosahu
vlivu otvírky lomu v hlubších zvodních. Je zjevné, že údajů, které by umožnily seriózní
prognózu je malé množství a geologická stavba území a hydrogeologické poměry jsou
extrémně složité a mění se velice progresivně na krátkých vzdálenostech. Právě proto je
však k činnostem přistupovat v souladu s principem předběžné opatrnosti při vědomí,
že vlivy mohou být v praxi odlišné od předikovaných a to jak ve smyslu podstatně menších
důsledků, tak také obráceně. Proto je třeba v dalších fázích realizace záměru věnovat
zvýšenou pozornost monitoringu činnosti a jejích důsledků na režim podzemních vod.
I přes výše uvedené zpracovatel posudku závěrem konstatuje, že tato kapitola je
zpracována odpovídajícím způsobem a v dostatečném rozsahu. Podrobnosti uvádí příloha 6
dokumentace. Přes některé nejistoty, které jsou způsobeny místními složitými poměry, je
hodnocení vlivu provedeno v zásadě správným způsobem a odpovídá očekávaným stavům.
Ve vztahu k ochraně vod je dle názoru zpracovatele posudku nutné formulovat
následující doporučení, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku:
· Provést výpočet retenční kapacity jímky na dně lomu a nutného čerpaného okamžitého
množství důlních vod (výkon čerpadla), který zajistí plnění požadavků bezpečnosti práce
a ochrany zdraví.
· Získat údaje o M-denních a N-letých průtocích Velkolužského potoka v úseku, na kterém
dojde k vypouštění důlních vod a provést výpočet kapacity přeložky Velkolužského potoka,
ve kterém bude zohledněna potřeba převedení minimálně 50-letých vod.
· Provést opakovaná měření kvality čerpaných vod v parametru NL a kvalitu vody
recipientu nad zaústěním a pod zaústěním důlních vod. Na základě dat o M-denních
průtocích v recipientu vypočítat jeho ovlivnění při dlouhodobých garantovaných
minimálních průtocích a v závislosti na výsledcích optimalizovat systém nakládání
s důlní vodou.
· S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný vodoprávní úřad o vydání povolení
k vypouštění důlních vod do vod povrchových ve vazbě na realizaci záměru. Kvalita
vypouštěných vod bude sledována alespoň 2x ročně. Limitovány budou především
obsahy nerozpuštěných látek (NL) a ropných látek (NEL), popř. uhlovodíků C10-C40
a dále hodnoty pH. Maximální hodnoty emisního znečištění vypouštěných důlních vod
nepřesáhnou následující meze (pokud správní úřad nestanoví jiné hodnoty):
· NL
40 mg/l
· C10 – C40
1 mg/l
· Fecelk
6 mg/l
· SO4
200 mg/l

Ing. Pavel Varga, Osečná
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· pH

5 – 6,5.

· Zpracovat provozní řád pro odvodnění lomu, který bude odsouhlasen správcem toku
a správcem povodí. V provozním řádu navrhnout sledování množství a teploty
vypouštěných důlních automatizovaným způsobem s registrací, sledování okamžitého
a kumulativního množství čerpaných důlních vod a množství srážek.
· Odvodnění plochy úpravny řešit pokud možno vsakem na vlastním pozemku, případně
s využitím vsakovacích jímek nebo suchých poldrů. Zpevněné a pojížděné plochy
odvodnit přes lapoly. Ověřit, že zasakovací systémy budou schopné plnit svoji funkci.
· Zajistit dokonalý technický stav všech těžebních mechanizmů a dopravních prostředků,
jejich kontrolu z hlediska možných úkapů ropných látek a mazadel a eliminovat možnost
znečištění vod. Odstavnou plochu pro mechanizaci používanou v lomu zpevnit, pod
každým strojem umístit záchytnou odkapovou vanu. Při tankování používat záchytnou
vanu. Pokud dojde k úkapům ropných látek (nafta, oleje) mimo záchytné vany, tyto
okamžitě likvidovat vhodným sorbentem. Provádět denní kontrolu technického stavu
veškeré mechanizace. Technické závady neprodleně odstraňovat.
· Zajistit, aby v celém průběhu těžby rozsah lomu nepřesáhl plochu větší, než by
odpovídalo rozsahu obnažené hladiny podzemní vody větší než 10 ha (vzhledem k tomu,
že těžba se nachází v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les).
· Po celou dobu těžby zajistit dodržení limitu úrovně báze těžby 420 m n.m.
· Omezit rozsah těžby kaolinů v místech, kde by nárůst mocnosti jílovitých poloh umožnil
vznik akumulace tlakových vod v souladu s výsledky hydrogeologického průzkumu.
· Provádět pravidelnou kontrolu projevů výronu minerálních vod, proplyněných vod nebo
výronů plynů. Při zjištění těchto projevů ihned zastavit těžební činnost a neprodleně
hlásit událost ČIL. V provozním řádu nebo havarijním plánu určit postup, jakým
kontrola bude probíhat a co bude považováno za popsané projevy. Doporučeno je
aplikovat postup, kdy jednou za kvartál bude realizována obhlídka lomu se správcem
PLZ, při které budou sledovány potenciální vývěry minerálních vod nebo plynů
v těžebně.
· Provádět kontrolu vlivů těžby na bazálním zvodnění terciéru a povrchu krystalinika
(režimní měření na pozorovacích vrtech při osazení systému měření hladiny, příp. teploty
a měrné vodivosti při užití automatizovaného záznamu ).
· Provádět kontrolu vlivů těžby na okrajích obcí Velký Luh a Křižovatka (režimní měření
studní). V případě zjištění významného poklesu hladin ve studních provést kompenzaci
důlní škody, přednostně formou prohloubení studní.
· Pomocí systému odvodňovacích příkopů a zemních valů provést komplexní odvodnění
předpolí lomu a prostoru deponií. Příkopy pravidelně čistit, zamezit splachování zeminy
a ornice z DP do povrchových vodotečí.

D.I.5. Vlivy na půdu

Ing. Pavel Varga, Osečná
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V rámci stanovení DP Skalná V a následně prováděné hornické činnosti budou dotčeny
pozemky ZPF, a to pro dobývací prostor o celkovém rozsahu 53,58 ha. Z této plochy je
48,85 ha (91,2 %) zařazeno do III. třídy ochrany, 3,00 ha (5,5 %) do V. třídy ochrany, 1,69 ha
(3,2 %) do II. třídy ochrany a méně než 0,1 % do IV. třídy ochrany ZPF.
Pro výstavbu areálu úpravny se uvažuje s plochou 6 ha. Zde se vyskytuje 3,6 ha půdy
zařazené do II. třídy ochrany a 2,4 ha půdy zařazené do III. třídy ochrany. Samotná hala
úpravny bude vybudována převážně na ploše III. třídy ochrany.
V případě plochy DP se bude jednat o dočasné vynětí ze ZPF s celkovou dobou 20 let.
Zábor nebude jednorázový, skrývka ornice i budování deponií bude prováděno postupně.
V případě úpravny se jedná také o zábor dočasný, oznamovatel předpokládá rekultivaci území
na ornou půdu. Vzhledem k poměrně vysokým investičním nákladům však nelze vyloučit,
že doba provozu úpravny bude delší než doba těžby v samotném DP Skalná V.
Velikost vlivu je podle použité metodiky vzhledem k rozloze dotčeného území významně
nepříznivá. Na výslednou významnost vlivu však působí následující faktory, které ji snižují:
· v podstatné části plochy jde o zábor půd dočasný, a to na 20 let, v rámci rekultivace
bude na většině plochy DP (85 %) proveden návrat půdy do ZPF. Zbytek bude vyjmut
ze ZPF trvale, avšak vznikne zde vodní plocha s litorálním pásmem a několik plošek
s výsadbou skupinové zeleně.
· po ukončení provozu úpravny bude i plocha pod úpravnou zrekultivována zpět na
ornou půdu.
· v okolí záměru v prostoru Chebské pánve je vysoké poměrné zastoupení orné půdy,
dočasným záborem nedojde k významné změně tohoto zastoupení v rámci regionu.
Vliv byl podle použité metodiky posouzen s přihlédnutím k časovému rozsahu,
reverzibilitě, citlivosti i možnosti ochrany. Při zohlednění výše uvedených faktorů je vliv
z hlediska celkové významnosti hodnocen jako nepříznivý.
Hodnocení zpracovatele posudku
S hodnocením uvedeným v této části dokumentace zpracovatel posudku souhlasí.
Dle názoru zpracovatele posudku je však nutné formulovat následující doporučení,
které jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku:
· Před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vypracovat
podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur, který bude
mimo jiné obsahovat i návrh a zdůvodnění takového řešení, které je z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější, projednat ho s příslušným orgánem ochrany ZPF a získat jeho souhlas.
· Ornici skrývat separátně. Skrytou ornici dočasně deponovat podél horní hrany
závěrného svahu lomu a zčásti v plochách vymezených k odvalovému hospodářství
(deponie A a deponie B). Ornici deponovat odděleně od ostatní skrývky a jiných
materiálů.
· Po uložení ornice na deponiích dodržovat veškeré zásady proti jejímu znehodnocení
(zaplevelení, vyplavení humózních látek, eroze).
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· V těžebně umístit prostředky pro urychlenou likvidaci případné kontaminace ornice
a zeminy ropnými uhlovodíky.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí, že těžba v navrhovaném DP Skalná V bude mít vliv na horninové
prostředí i na nerostné zdroje, což vyplývá z povahy těžební činnosti.
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. Vliv na horninové prostředí z hlediska velikosti
i celkové významnosti je hodnocen jako nevýznamný.
V rámci realizace záměru by bylo vhodné maximálním způsobem využít i slévárenské
písky z ložiska Velký Luh 1.
Celkově je vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje z hlediska velikosti i celkové
významnosti hodnocen jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k charakteru
záměru ztotožnit.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Pro zjištění vlivu na faunu, flóru a ekosystémy bylo zpracováno biologické posouzení
záměru (Véle 2009, příloha č. 4 dokumentace). V rámci tohoto posouzení byl v území
navrženého DP Skalná V i v prostoru úpravny proveden botanický a zoologický průzkum.
Během průzkumu byla zjištěna přítomnost 157 rostlinných druhů. Seznam nalezených
druhů a míst jejich výskytu je uveden v biologickém posouzení. Nalezená prha arnika patří
mezi zvláště chráněné (ohrožený druh).
Z nalezených bezobratlých živočichů jsou tři druhy zvláště chráněné. Konkrétně se jedná
o čmeláka rodu Bombus, mravence rodu Formica a střevlíka Carabus problematicus. Všechny
tři taxony jsou zařazeny mezi ohrožené druhy.
Průzkum dále potvrdil výskyt 44 druhů obratlovců: dva zástupce třídy obojživelníků,
jednoho zástupce plazů, 34 druhů ptáků a sedmi druhů savců. Seznam nalezených druhů
obratlovců je uveden v biologickém posouzení. Devět nalezených druhů (ropucha obecná,
rosnička zelená, slepýš křehký, bramborníček hnědý, čáp černý, krkavec velký, rorýs obecný,
ťuhýk obecný, veverka obecná) je uvedeno ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., jako zvláště
chráněné druhy.
Vzhledem k míře ovlivnění jednotlivých druhů zvláště chráněných živočichů a vzhledem
navrženým opatřením pro kompenzaci vlivu je vliv hodnocen jako nevýznamný.
Vlivem záměru nedojde k likvidaci lesních porostů. Vliv je nulový.
Vzhledem k tomu, že dojde ke kácení nelesní zeleně je vliv záměru v době otvírky
nepříznivý. V rámci kompenzačních opatření budou vysazeny nové dřeviny (stromy i keře),
a to již při zahájení záměru. Střední i vyšší zeleň bude vysázena mezi úpravnou a obcí Velký
Luh u ochranného valu. Další zeleň bude vysazena při okraji DP jako náhradní lokalita pro
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zvláště chráněné druhy živočichů a okolo přeložky Velkolužského potoka. V rámci
rekultivace území po těžbě bude provedena rozsáhlejší výsadba mimolesní zeleně v okolí
nově vzniklé vodní plochy. Při uvažování všech kompenzačních opatření je z hlediska
celkové významnosti záměr hodnocen jako nevýznamný.
Záměrem nebudou dotčeny skladebné prvky ÚSES a ani žádný vyhlášený VKP. Bude
provedena přeložka VKP ze zákona – vodního toku Velkolužského potoka. Tento vliv je
v době realizace záměru hodnocen jako nepříznivý. Vzhledem k tomu, že původní tok bude
obnoven po rekultivaci a vznikne na něm významná vodní plocha a dále bude již při zahájení
záměru vytvořeno nové koryto, které postupně získá i ekostabilizační funkci v souladu
s definicí VKP, je na základě těchto kompenzačních opatření vliv ve své výsledné
významnosti hodnocen jako nevýznamný. Úspěšné provedení rekultivace dokonce zakládá
předpoklady vzniku nového prvku VKP (vodní plochy) s potenciálem stát se do budoucna
i součástí systému ÚSES.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti jsou hodnoceny jako nulové.
Vliv záměru na ekosystémy je hodnocen jako nevýznamný, po provedení rekultivace jako
mírně příznivý.
Hodnocení zpracovatele posudku
S hodnocením uvedeným v této části dokumentace zpracovatel posudku souhlasí.
Zpracovatel posudku formuluje následující doporučení, která jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku:
Příroda
· Zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin
podle ustanovení § 56 odst. 1 a 3 z ustanovení § 50 odst. 1 a 2 a ustanovení § 49 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Žádost
o povolení výjimky musí být podaná v takovém časovém předstihu, aby rozhodnutí
o výjimce bylo pravomocné před vydáním rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.
· Provést transfer jedinců rostliny prha arnika na náhradní lokalitu. Prha arnika
preferuje vlhčí půdy, jako vhodné náhradní stanoviště se jeví okraj Velkolužského
potoka mezi silnicí a západní hranicí DP, kde se rostliny v současnosti nevyskytují.
· Na okraji DP instalovat úlky pro čmeláky (20 ks) a výskyt veverek podpořit vyvěšením
min. 15 hnízdních budek v okolních porostech.
· Malé hnízdo mravence Formica pratensis v západní části území, poblíž levého břehu
Velkolužského potoka před započetím těžby přenést na vhodnou lokalitu v blízkém okolí
a zajistit následnou péči (dokrmování, obsekávání apod.).
· V rámci projektové přípravy úpravny vyjmout z plochy určené pro výstavbu úpravny
plochu označenou v biologickém posouzení jako segment G (malý mokřad ležící mezi
silnicí II/213 a plochou pro úpravnu) z důvodu ochrany obojživelníků.
· Skrývku ornice a kácení dřevin provádět mimo vegetační období a dobu hnízdění ptáků
(doporučeno od září do března). Tyto práce je nutné provádět pouze v nezbytně nutném
rozsahu (tedy až těsně před zahájením těžebních prací).
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· Převod potoka do upraveného koryta provést nejdříve na konci srpna, nejpozději koncem
února a provádět ho postupně (alespoň po dobu 10 dnů), aby vyskytující se živočichové
mohli zareagovat na změny v množství protékající vody. Likvidaci původního koryta
uskutečnit mimo hlavní vegetační sezónu tj. v době od začátku října do začátku března.
· Podél upraveného i nově vytvořeného koryta provést náhradní výsadbu. Dřeviny hustě
vysázet formou skupinové výsadby. Jejich druhové složení přizpůsobit přibližně
stávajícím porostům s dominancí olše šedé.
· Břehy koryt (přeložky i nového) oset travními směskami pouze v případě nutnosti jejich
stabilizace. Břehy přednostně ponechat sukcesi a pouze extenzivně obhospodařovávat
zejména s ohledem na výskyt bolševníku velkolepého. Kolem koryt ponechat 15 m široký
pás bez intenzivní zemědělské činnosti.
· Všechny plochy, kde je riziko šíření invazních a synantropních druhů (zejména deponie
skrývek), udržovat pravidelným sekáním vegetace a případně i mechanickým nebo
chemickým hubením invazních druhů.
Sanace a rekultivace
· Po ukončení hornické činnosti v DP demontovat a odvézt veškeré technologické
a technické zařízení a zrušit i účelovou komunikaci a výjezd na silnici II/213.
· Po ukončení hornické činnosti v DP provést rekultivaci v souladu se Souhrnným plánem
sanace a rekultivace DP Skalná V (Charouzek, 2009).
· Po ukončení provozu úpravny provést rekultivaci v souladu se Souhrnným plánem
sanace a rekultivace DP Skalná V (Charouzek, 2009).
· Cca 85 % plochy DP a 100 % plochy pod úpravnou navrátit po ukončení záměru zpět do
ZPF.
· Koryto Velkolužského potoka vytvořené po ukončení těžby provést jako přírodě blízké,
tzn. mělké a ploché, příčný řez koryta by se měl podobat mělké ploché míse. V podélném
profilu střídat tůně s proudovými úseky. Definitivní podobu a kapacitu koryta řešit dle
požadavků správce toku a správce povodí. Dále je třeba dbát na maximální podporu
a obnovu samočisticích funkcí toku a zamezení eutrofizace toku a jeho okolí.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Změny reliéfu krajiny
Záměr znamená realizaci terénních úprav (těžba suroviny) s nevyrovnanou bilancí
materiálů. Při realizaci záměru dojde v ploše těžby ke snížení původního terénu o vytěženou
skrývku a surovinu (až o 50 m). Zároveň budou vybudovány vnější výsypky o výšce až 12 m.
Záměr znamená zásah do reliéfu terénu pouze na ploše vlastního DP. Popisovaný vliv je
dlouhodobý avšak vratný. Vliv je hodnocen jako nepříznivý po ukončení těžby a provedení
sanace a rekultivace jako nevýznamný.

Vliv na krajinný ráz
Přílohou posuzované dokumentace je studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz
(Trojánková, 2008, příloha č. 5 dokumentace). Generelně byla v rámci hodnocení vlivu
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záměru na krajinný ráz ve fázi těžby pro řadu znaků a hodnot identifikována zvýšená míra
vlivu (silný či posilující). Jedná se o vlivy související se změnami terénu, potažmo reliéfu –
tvorba vnějších výsypek, vlivy spojené se změnou využití území, s přeložením Velkolužského
potoka, s výstavbou úpravny jihozápadně od sídla. Vzhledem k tomu je nutné již ve stádiu
těžby, resp. ještě před jejím započetím přijmout účinná opatření ke snížení těchto vlivů.
Specifikace těchto opatření je uvedena v kapitole D.IV dokumentace.
Vyhodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) krajinného rázu
v dotčeném krajinném prostoru po ukončení sanace a rekultivace území dle Souhrnného plánu
sanace a rekultivace (Charouzek 2009, příloha č. 7 dokumentace) dokládá, že v této fázi
záměr nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru, naopak
dojde zde k pozitivnímu ovlivnění současného stavu krajiny.
Uvažovaný záměr je možné z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle §
12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, za realizování výše uvedených
opatření, považovat za únosný. Vliv je hodnocen po dobu trvání těžby jako nepříznivý, po
ukončení jako nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku
K uvedenému hodnocení v této části dokumentace nemá zpracovatel posudku
připomínky, považuje však za nutné formulovat následující doporučení, která jsou zahrnuta
do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který
je součástí tohoto posudku:
· Objekty úpravny projektovat v barvách objevujících se v krajině – hnědá, zelená.
Vyvarovat se reflexních materiálů (použití antireflexních nátěrů).
· S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání
souhlasu z hlediska zásahu do krajinného rázu § 12 odst. 2 ZOPK, významného
krajinného prvku § 4 odst. 2, a o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v návaznosti na realizovaný záměr. Pokud je předmětná činnost vázaná obecně
závazným právním předpisem, kterým byl vyhlášen Přírodní park Kamenné vrchy na
souhlas orgánu ochrany přírody, je nutné si tento souhlas obstarat před vydáním
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.
· V severozápadní části DP (podél hranice) provést ještě před započetím těžby výsadby
vyšší a střední zeleně. Výběr dřevin konzultovat s orgánem ochrany přírody. Pro výsadbu
upřednostnit domácí druhy s rychlejším růstem. Keřové patro alespoň ze 30 % osázet
keři růže šípkové. Prostor okolo dřevin intenzivně zemědělsky nevyužívat (sečení,
pastva).
· Na vnější výsypky ukládat (pokud to bude technologicky možné) nejsvětlejší materiály
„dovnitř“ výsypek, tak aby se snížil barevný kontrast těchto nově vzniklých terénních
tvarů s okolní krajinou.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Likvidace, narušení budov a kulturních památek
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Vlivem realizace záměru nedojde k likvidaci či narušení budov ani kulturních
památek.
Archeologický nález není v dané lokalitě příliš pravděpodobný, přesto ho nelze
dopředu vyloučit. V případě archeologického nálezu při provádění skrývkových a těžebních
prací proto musí být postupováno podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.,
v platném znění.
Ve své celkové významnosti je vliv na hmotný majetek a kulturní památky hodnocen
jako nevýznamný.
Vlivy na geologické a paleontologické památky
Významný geologický nebo paleontologický nález není na lokalitě očekáván, přesto
ho nelze dopředu vyloučit. Při dodržení všech zákonem stanovených povinností je vliv na
geologické a paleontologické památky celkově nevýznamný.
Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k lokalizaci
a charakteru záměru ztotožnit.
D.II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Dokumentace popisuje formou tabulky komplexní charakteristiku vlivů záměru na
životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti.
Dále je uvedeno:
Žádné vlivy nebyly ve výsledné významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu,
časového rozsahu vlivu, reverzibility vlivu, citlivosti území a možnostmi ochrany)
vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Jako nepříznivé byly ve výsledné významnosti zhodnoceny vlivy:
· zábor ZPF,
· změna ve vydatnosti zdrojů a změna hladiny podzemní vody,
· změna reliéfu krajiny a vliv na krajinný ráz.
Z těchto vlivů jsou zábor ZPF a vliv na krajinný ráz téměř ze 100 % vratné. V období
po provedení rekultivace budou tyto vlivy nevýznamné.
Ve své velikosti byly dále jako nepříznivé hodnoceny vlivy na kvalitu ovzduší, na
povrchový odtok a změnu říční sítě včetně zásahu do VKP, na dřeviny rostoucí mimo les
a dále vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti a se změnou funkčního využití krajiny.
V důsledku navržených preventivních, zmírňujících a kompenzačních opatření a v kontextu
širšího území v okolí záměru jsou však tyto vlivy ve své výsledné významnosti hodnoceny
i při realizaci záměru jako nevýznamné.
Z hlediska výsledné významnosti byly jako příznivé vyhodnoceny sociální
a ekonomické vlivy. Po provedení rekultivace jsou příznivě hodnoceny i vliv na porosty
dřevin rostoucích mimo les, na povrchový odtok a změnu říční sítě, na prvky VKP a ÚSES
a na ekosystémy.
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Přestože se záměr nalézá relativně blízko ke státní hranici se Spolkovou republikou
Německo (cca 2,5 km), není reálný dosah žádného vlivu takový, že by ovlivňoval složky
životního prostředí nebo veřejné zdraví za státní hranicí. Mezi plochou záměru a hranicí leží
zalesněné pásmo Smrčin.
Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k lokalizaci
a charakteru záměru v zásadě ztotožnit.
Vlivy na vodu jsou hodnoceny jako nulové u kvality podzemních a povrchových vod,
vliv na kvantitativní poměry je hodnocen jako málo nepříznivý. Pokud jde o kvalitu
podzemních vod, lze s tímto konstatováním podmínečně souhlasit za předpokladu,
že nedojde k narušení režimu proplyněných vod. Narušení oběhu hlubších horizontů je
opravdu málo pravděpodobné. Pokud jde o vliv na kvalitu povrchových vod, tak
konstatování o nulovém vlivu platí pouze za předpokladu, že důlní vody, vypouštěné do
recipientu, budou mít obsah nerozpuštěných látek na nízkých hodnotách. Protože tento
předpoklad je v hypotetické úrovni, a v praxi by nemusel být naplněn, je doporučeno
ověření reálného stavu a případná realizace technických opatření, která by k minimalizaci
ovlivnění povrchových toků vedla. V souladu s principem předběžné opatrnost by tedy
zpracovatel posudku vliv na kvalitu povrchových vod považoval spíše za mírně negativní.
Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí,
lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí, že těžba v navrhovaném dobývacím prostoru Skalná V
neznamená významné riziko vzniku havárií s následnými dopady na složky životního
prostředí. Problematika možnosti vzniku havárií bude řešena havarijním plánem, který bude
před zahájením těžby zpracován. Havarijní plán stanovuje postup ohlášení havárie
a povinnosti a úkoly jednotlivých pracovníků těžebny při jejím odstraňování. V souvislosti
s provozem těžebny může dojít k havarijním situacím níže vyjmenovaným. K jednotlivým
havarijním situacím budou vypracovány příslušné dokumenty řešící jejich prevenci,
odstranění a likvidaci.
Možné havarijní situace:
· Provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení
Mechanické narušení technického nebo elektro zařízení může být zdrojem pracovního
úrazu. Předcházení havarijnímu stavu spočívá v pravidelných prohlídkách technického stavu
všech mechanismů a elektrických zařízení, v dodržování bezpečnostních předpisů při
manipulaci s nimi a v udržování pořádku na pracovišti.
· Požáry
Pro případ vzniku požáru bude vypracována požární poplachová směrnice a požární
evakuační plán. S těmito dokumenty budou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni.
· Sesuvy zemin a hornin
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Aby nedošlo k sesuvu zemin a hornin, musí být dodržovány předepsané sklony,
výšky, šířky a další parametry (svahů, etáží, provozních komunikací a aj).
· Ropné havárie
Únik pohonných hmot, popř. mazadel z mechanizmů do horninového prostředí
a podzemních vod by znamenal obecné ohrožení kvality podzemních vod, a proto musí být
okamžitým zásahem zabráněno šíření znečištění v podzemní vodě. Způsob postupu musí být
zakotven v havarijním plánu a musí být neustále připraveny prostředky k zneškodnění
havarijního stavu a odstranění jeho následků. Pracovníci těžebny musí být k tomu odborně
vyškoleni.
Hodnocení zpracovatele posudku:
K hodnocení environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech uvedenému v dokumentaci nemá zpracovatel posudku připomínky.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je uveden návrh opatření dle zpracovatele dokumentace, které je
účelné zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, příp. při realizaci záměru.
Hodnocení zpracovatele posudku
Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci
negativních vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží
v předloženém návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Zpracovatel posudku v zásadě souhlasí s navrženými opatřeními s tím, že je ve vazbě
na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje,
popřípadě doplňuje s tím, že povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
které musí oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku reflektovány. Výjimku
tvoří opatření, která zpracovatel posudku ve vztahu k posuzovanému záměru považuje za
zásadní a chce jimi připomenout investorovi a případně ostatním dotčeným správním
úřadům činným v navazujících správních řízeních tuto zákonnou povinnost.
D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

V této kapitole je uveden seznam podkladů, které byly použity při identifikaci vlivů
záměru a pozdějšího provozu posuzované akce na životní prostředí.
Hodnocení zpracovatele posudku
Přístupy při zpracování dokumentace jsou podle názoru zpracovatele posudku
adekvátní charakteru posuzovaného záměru a zájmové lokality.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které s vyskytly při
zpracování dokumentace
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V dokumentaci je uveden soupis nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při zpracování dokumentace.
Dokumentace mimo jiné uvádí, že objasněnost z hlediska možných vlivů těžby na
podzemní a povrchové vody je velmi vysoká a údajů o hydrogeologii je značné množství.
Nedostatkem byla nemožnost situovat další průzkumný a pozorovací objekt pro kontrolní
sledování podzemních vod hlubších zvodní. Negativní stanovisko k hloubení v tomto
prostoru, jenž je blíže rezervaci Soos a Františkovým Lázním, bylo zakotveno v limitních
podmínkách ČIL, stanovených pro projektované práce hydrogeologického průzkumu.
Sledování vlivů těžby mezi ložiskem a oblastmi výskytu minerálních vod bylo proto vyřešeno
umístěním pozorovacího objektu na hranici DP. Jistou neurčitostí je nezastižení projevů
proplyněných vod na žádném průzkumném objektu v prostoru plánované těžby. Tento
„negativní důkaz“ podporuje závěry o nesouvislosti ložiskového prostoru se strukturou
s výskytem minerálních vod.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace zpracovatel posudku konstatuje, že uvedené nedostatky
ve znalostech jsou akceptovatelné, neboť konkrétní řešení bude provedeno v rámci další
přípravy záměru a s ohledem na požadavky k ochraně životního prostředí rezultující
z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovatel posudku pouze vyslovuje názor, že údajů o geologických
a hydrogeologických poměrech je obecně vždy poměrně málo, stejně jako průzkumných
vrtů, které by byly vystrojeny s náležitou odbornou znalostí a péčí, na kterých byly
realizovány korektní hydrodynamické testy. Malý počet testovaných vrtů vykazuje navíc
často výrazný rozptyl koeficientů filtrace. Protože na vrtech bývá testován jednotně celý
zvodnělý profil současně, i když se skládá z dílčích zvodnělých horizontů, je obtížné stanovit
výšku zvodnění. Také plocha lomu je údajem, který bude mít v různých fázích těžby
poněkud odlišný „charakter“. Tak jak lom bude postupovat v těžbě a dojde k zakládce
vnitřní výsypky, budou se chovat poněkud odlišným způsobem i srážkové vody. Část z nich
spadne do živého lomu a bude při minimálním výparu beze zbytku odčerpána, část z nich
však zasákne do vnitřní výsypky a podle jejího charakteru může být část těchto vod vracena
do oběhu výparem a evapotranspirací. Údajů, které umožnily predikovat vývoj hladiny ve
svrchním souvrství v okolí lomu je spíše pouze nezbytně nutné množství. Predikce je podle
názoru zpracovatele posudku učiněna spíše na straně bezpečnosti. Požadovaný monitoring
prokáže, do jaké míry byl vliv stanoven správně.
ČÁST E dokumentace
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Dokumentace uvádí, že navrhované stanovení dobývacího prostoru Skalná V je
uvažováno pouze v jedné projektové variantě.
Oznámení záměru (Licková, 2006) i původní dokumentace (Licková, 2007) bylo
zpracováno variantně, co se týká rozsahu záměru, výše těžby i způsobu úpravy a expedice.
V rámci přípravy záměru, s uvážením všech došlých připomínek k oznámení
a dokumentaci a při snaze minimalizovat veškeré vlivy záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví došlo k redukci variantního řešení až k variantě, která je předložena a posouzena v této
dokumentaci.
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Varianta nulová popisuje současný stav lokality v případě nerealizace posuzovaného
záměru. Nulová varianta není variantou záměru, ale pouze referenčním stavem sloužícím
k porovnávání současného stavu v území a vlivů souvisejících s navrhovanou činností v tomto
území.
Předmětem celého textu dokumentace je tedy de facto srovnání nulové a projektové
varianty. Vzhledem k tomu, že nebyl u záměru identifikován žádný významně nepříznivý vliv
a že pro všechny nepříznivé vlivy byl vypracován celý soubor opatření k jejich prevenci,
kompenzaci a eliminaci je možno konstatovat, že při realizaci varianty projektové nedojde
k významným negativním změnám v ovlivnění současného stavu životního prostředí
a veřejného zdraví v daném území.
Hodnocení zpracovatele posudku
Oznamovatel předložil v rámci dokumentace jednovariantní řešení, co do velikosti
a rozsahu DP a těžby, které bylo podrobeno probíhajícímu procesu posuzování vlivů dle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Popis uvedený v této části dokumentace dle názoru zpracovatele posudku přesně
odráží celou genezi procesu posuzování vlivu tohoto záměru na ŽP a zpracovatel posudku
k němu nemá připomínek.
ČÁST F dokumentace
ZÁVĚR
Dokumentace uvádí, že předkládaným záměrem je Stanovení dobývacího prostoru Skalná
V. Předkladatelem záměru je společnost Sedlecký kaolin a.s.
Na základě posouzení vlivu záměru byl učiněn následující závěr:
Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze
z hlediska jeho dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný za
předpokladu splnění podmínek uvedených v dokumentaci.
Hodnocení zpracovatele posudku
Závěr dokumentace v zásadě odpovídá zjištěním v rámci provedeného hodnocení
vlivů na životní prostředí. Lze se s ním ztotožnit při respektování opatření k ochraně
životního prostředí rezultujících z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Opatření k ochraně životního prostředí upravená a doplněná
zpracovatelem posudku jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

ČÁST G dokumentace
VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Je uvedeno shrnutí příslušných částí dokumentace.
Hodnocení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou jiné připomínky, než uvedené v předchozích
kapitolách posudku, shrnutí netechnického charakteru je podle názoru zpracovatele
posudku s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci dostačující a odpovídá hodnocení
uvedenému v ostatních částech dokumentace.
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II.3

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Oznamovatel předložil v rámci přepracované dokumentace jednovariantní řešení, co
do velikosti a rozsahu DP a těžby, které bylo podrobeno probíhajícímu procesu posuzování
vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Oznámení záměru (Licková, 2006) i původní dokumentace (Licková, 2007) bylo
zpracováno variantně, co se týká rozsahu záměru, výše těžby i způsobu úpravy a expedice.
V rámci přípravy záměru, s uvážením všech došlých připomínek k oznámení
a dokumentaci a při snaze minimalizovat veškeré vlivy záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví došlo k redukci variantního řešení až k variantě, která je předložena
a posouzena v této dokumentaci.
Varianta nulová popisuje současný stav lokality v případě nerealizace posuzovaného
záměru. Nulová varianta není variantou záměru, ale pouze referenčním stavem sloužícím
k porovnávání současného stavu v území a vlivů souvisejících s navrhovanou činností
v tomto území.
Předmětem celého textu dokumentace je tedy de facto srovnání nulové a projektové
varianty. Vzhledem k tomu, že nebyl u záměru identifikován žádný významně nepříznivý
vliv a že pro všechny nepříznivé vlivy byl vypracován celý soubor opatření k jejich prevenci,
kompenzaci a eliminaci je možno konstatovat, že při realizaci varianty projektové nedojde
k významným negativním změnám v ovlivnění současného stavu životního prostředí
a veřejného zdraví v daném území.
II.4.

Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné,
že předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající
z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná
správní řízení k povolení předmětného záměru.
Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou při
respektování podmínek stanovených předkládaným posudkem použita odpovídající
technická řešení na úrovni stávající techniky s respektováním místních podmínek,
omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí.
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IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve
vazbě na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku
zpřesňuje a doplňuje. Opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů musí
oznamovatel respektovat, a proto nejsou zpracovatelem posudku v návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí uváděna. Výjimku tvoří opatření, která
zpracovatel posudku ve vztahu k posuzovanému záměru považuje za zásadní a chce jimi
připomenout investorovi a případně ostatním dotčeným správním úřadům činným
v navazujících správních řízeních tuto zákonnou povinnost.
Opatření týkající se omezení potenciálních nepříznivých vlivů na zdraví obyvatelstva
a životní prostředí jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. V této kapitole jsou
sumarizována veškerá opatření, doporučená zpracovatelem posudku k hodnocenému
záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného provozu na životní
prostředí. Jsou rozdělena podle tématických okruhů s tím, že některá opatření v sobě
zahrnují více tématických okruhů. V přiloženém návrhu stanoviska orgánu státní správy
jsou opatření rozdělena do tří částí a to pro fáze přípravy, provozu a ukončení.
Půda
· Před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vypracovat
podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur, který bude
mimo jiné obsahovat i návrh a zdůvodnění takového řešení, které je z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější, projednat ho s příslušným orgánem ochrany ZPF a získat jeho souhlas.
· Ornici skrývat separátně. Skrytou ornici dočasně deponovat podél horní hrany
závěrného svahu lomu a zčásti v plochách vymezených k odvalovému hospodářství
(deponie A a deponie B). Ornici deponovat odděleně od ostatní skrývky a jiných
materiálů.
· Po uložení ornice na deponiích dodržovat veškeré zásady proti jejímu znehodnocení
(zaplevelení, vyplavení humózních látek, eroze).
· V těžebně umístit prostředky pro urychlenou likvidaci případné kontaminace ornice
a zeminy ropnými uhlovodíky.
Ovzduší
· Hlavní lomové a vnitroareálové komunikace provést jako zpevněné.
· Veškeré zpevněné vnitroareálové komunikace a úseky využívaných veřejných
komunikací (II/213 a III/2136) pravidelně čistit a v suchém počasí zkrápět. Při riziku
zvýšené prašnosti zkrápět i nezpevněné lomové komunikace a trasu z lomové jámy na
vnější výsypku.
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· Zajistit řádnou očistu automobilů opouštějících lom, při výjezdu z lomu na silnici II/213
instalovat oklepové rošty.
· Všechna místa a operace, kde dochází k emisi tuhých znečišťujících látek, je nutno
s ohledem na technické možnosti vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním,
odprašováním nebo mlžícím zařízení, zejména expediční sila kaolinu osadit tkaninovými
filtry a mechanickým oklepem, veškeré dopravníkové pásy v prostoru úpravny mimo
samotnou halu úpravny a sesypy na dopravnících zakrytovat a na sesypech a skládkách
produktů instalovat zařízení pro mlžení či zkrápění. Navržené postupy ochrany ovzduší
dokladovat v další přípravě posuzovaného záměru.
· V období většího sucha nebo při manipulaci s materiálem déle odkrytým používat
zařízení pro mlžení či zkrápění instalované na sesypech a na skládkách.
· Před zahájením provozu úpravny vybudovat při severním okraji areálu úpravny mezi
obcí Velký Luh a areálem úpravny ochranný val ze skrývkových zemin a před valem
vysadit zelený pás ze stromů a keřů.
· Před zahájením skrývkových prací vysadit zelený pás ze stromů a keřů na
severovýchodním okraji DP směrem k obci Velký Luh a na západě směrem k obci
Křižovatka.
Hluk
· Před zahájením provozu úpravny vybudovat při severním okraji areálu úpravny mezi
obcí Velký Luh a areálem úpravny ochranný val ze skrývkových zemin a před valem
vysadit zelený pás ze stromů a keřů.
· Před zahájením skrývkových prací vysadit zelený pás ze stromů a keřů na
severovýchodním okraji DP směrem k obci Velký Luh a na západě směrem k obci
Křižovatka.
· Před zahájením vlastní těžby vybudovat ochranný val ze skrývkových zemin na
severozápadním okraji DP směrem k obci Velký Luh (mezi těžebnou a č.p. 16, 18 a 86).
· Po zahájení skrývkových prací a zahájení provozu úpravny ověřit závěry hlukové studie
měřením v obci Velký Luh. Dle výsledku měření případně doplnit ochranné valy,
případně přizpůsobit provoz zdrojů hluku v lomu (optimalizace časoprostorového
rozložení mechanizace – souběh činností, poloha strojů, tonáž použitých nákladních
automobilů, kapacita použitých mechanismů při skrývkách atd.).
· Dodržovat navrženou trasu mezi lomem a úpravnou. Neprojíždět při cestách mezi lomem
a úpravnou v blízkosti obytné zástavby.
· V úpravně v noční době provozovat pouze zařízení uvnitř úpravny, neprovozovat
kladivový drtič, nakladač navážející surovinu ani expedici suroviny.
· Vybudovat železniční vlečku. Od 5. roku těžby přednostně expedovat upravený kaolin
a dle možností i druhotné suroviny pomocí železniční dopravy.
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Povrchové a podzemní vody, horninové prostředí
· Provést výpočet retenční kapacity jímky na dně lomu a nutného čerpaného okamžitého
množství důlních vod (výkon čerpadla), který zajistí plnění požadavků bezpečnosti práce
a ochrany zdraví.
· Získat údaje o M-denních a N-letých průtocích Velkolužského potoka v úseku, na kterém
dojde k vypouštění důlních vod a provést výpočet kapacity přeložky Velkolužského potoka,
ve kterém bude zohledněna potřeba převedení minimálně 50-letých vod.
· Provést opakovaná měření kvality čerpaných vod v parametru NL a kvalitu vody
recipientu nad zaústěním a pod zaústěním důlních vod. Na základě dat o M-denních
průtocích v recipientu vypočítat jeho ovlivnění při dlouhodobých garantovaných
minimálních průtocích a v závislosti na výsledcích optimalizovat systém nakládání
s důlní vodou.
· S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný vodoprávní úřad o vydání povolení
k vypouštění důlních vod do vod povrchových ve vazbě na realizaci záměru. Kvalita
vypouštěných vod bude sledována alespoň 2x ročně. Limitovány budou především
obsahy nerozpuštěných látek (NL) a ropných látek (NEL), popř. uhlovodíků C10-C40
a dále hodnoty pH. Maximální hodnoty emisního znečištění vypouštěných důlních vod
nepřesáhnou následující meze (pokud správní úřad nestanoví jiné hodnoty):
· NL
40 mg/l
· C10 – C40
1 mg/l
· Fecelk
6 mg/l
· SO4
200 mg/l
· pH
5 – 6,5.
· Zpracovat provozní řád pro odvodnění lomu, který bude odsouhlasen správcem toku
a správcem povodí. V provozním řádu navrhnout sledování množství a teploty
vypouštěných důlních automatizovaným způsobem s registrací, sledování okamžitého
a kumulativního množství čerpaných důlních vod a množství srážek.
· Odvodnění plochy úpravny řešit pokud možno vsakem na vlastním pozemku, případně
s využitím vsakovacích jímek nebo suchých poldrů. Zpevněné a pojížděné plochy
odvodnit přes lapoly. Ověřit, že zasakovací systémy budou schopné plnit svoji funkci.
· Zajistit dokonalý technický stav všech těžebních mechanizmů a dopravních prostředků,
jejich kontrolu z hlediska možných úkapů ropných látek a mazadel a eliminovat možnost
znečištění vod. Odstavnou plochu pro mechanizaci používanou v lomu zpevnit, pod
každým strojem umístit záchytnou odkapovou vanu. Při tankování používat záchytnou
vanu. Pokud dojde k úkapům ropných látek (nafta, oleje) mimo záchytné vany, tyto
okamžitě likvidovat vhodným sorbentem. Provádět denní kontrolu technického stavu
veškeré mechanizace. Technické závady neprodleně odstraňovat.
· Zajistit, aby v celém průběhu těžby rozsah lomu nepřesáhl plochu větší, než by
odpovídalo rozsahu obnažené hladiny podzemní vody větší než 10 ha (vzhledem k tomu,
že těžba se nachází v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les).
· Po celou dobu těžby zajistit dodržení limitu úrovně báze těžby 420 m n.m.
· Omezit rozsah těžby kaolinů v místech, kde by nárůst mocnosti jílovitých poloh umožnil
vznik akumulace tlakových vod v souladu s výsledky hydrogeologického průzkumu.
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· Provádět pravidelnou kontrolu projevů výronu minerálních vod, proplyněných vod nebo
výronů plynů. Při zjištění těchto projevů ihned zastavit těžební činnost a neprodleně
hlásit událost ČIL. V provozním řádu nebo havarijním plánu určit postup, jakým
kontrola bude probíhat a co bude považováno za popsané projevy. Doporučeno je
aplikovat postup, kdy jednou za kvartál bude realizována obhlídka lomu se správcem
PLZ, při které budou sledovány potenciální vývěry minerálních vod nebo plynů
v těžebně.
· Provádět kontrolu vlivů těžby na bazálním zvodnění terciéru a povrchu krystalinika
(režimní měření na pozorovacích vrtech při osazení systému měření hladiny, příp. teploty
a měrné vodivosti při užití automatizovaného záznamu ).
· Provádět kontrolu vlivů těžby na okrajích obcí Velký Luh a Křižovatka (režimní měření
studní). V případě zjištění významného poklesu hladin ve studních provést kompenzaci
důlní škody, přednostně formou prohloubení studní.
· Pomocí systému odvodňovacích příkopů a zemních valů provést komplexní odvodnění
předpolí lomu a prostoru deponií. Příkopy pravidelně čistit, zamezit splachování zeminy
a ornice z DP do povrchových vodotečí.
Příroda
· Zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin
podle ustanovení § 56 odst. 1 a 3 z ustanovení § 50 odst. 1 a 2 a ustanovení § 49 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Žádost
o povolení výjimky musí být podaná v takovém časovém předstihu, aby rozhodnutí
o výjimce bylo pravomocné před vydáním rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.
· Provést transfer jedinců rostliny prha arnika na náhradní lokalitu. Prha arnika
preferuje vlhčí půdy, jako vhodné náhradní stanoviště se jeví okraj Velkolužského
potoka mezi silnicí a západní hranicí DP, kde se rostliny v současnosti nevyskytují.
· Na okraji DP instalovat úlky pro čmeláky (20 ks) a výskyt veverek podpořit vyvěšením
min. 15 hnízdních budek v okolních porostech.
· Malé hnízdo mravence Formica pratensis v západní části území, poblíž levého břehu
Velkolužského potoka před započetím těžby přenést na vhodnou lokalitu v blízkém okolí
a zajistit následnou péči (dokrmování, obsekávání apod.).
· V rámci projektové přípravy úpravny vyjmout z plochy určené pro výstavbu úpravny
plochu označenou v biologickém posouzení jako segment G (malý mokřad ležící mezi
silnicí II/213 a plochou pro úpravnu) z důvodu ochrany obojživelníků.
· Skrývku ornice a kácení dřevin provádět mimo vegetační období a dobu hnízdění ptáků
(doporučeno od září do března). Tyto práce je nutné provádět pouze v nezbytně nutném
rozsahu (tedy až těsně před zahájením těžebních prací).
· Převod potoka do upraveného koryta provést nejdříve na konci srpna, nejpozději koncem
února a provádět ho postupně (alespoň po dobu 10 dnů), aby vyskytující se živočichové
mohli zareagovat na změny v množství protékající vody. Likvidaci původního koryta
uskutečnit mimo hlavní vegetační sezónu tj. v době od začátku října do začátku března.
· Podél upraveného i nově vytvořeného koryta provést náhradní výsadbu. Dřeviny hustě
vysázet formou skupinové výsadby. Jejich druhové složení přizpůsobit přibližně
stávajícím porostům s dominancí olše šedé.
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· Břehy koryt (přeložky i nového) oset travními směskami pouze v případě nutnosti jejich
stabilizace. Břehy přednostně ponechat sukcesi a pouze extenzivně obhospodařovávat
zejména s ohledem na výskyt bolševníku velkolepého. Kolem koryt ponechat 15 m široký
pás bez intenzivní zemědělské činnosti.
· Všechny plochy, kde je riziko šíření invazních a synantropních druhů (zejména deponie
skrývek), udržovat pravidelným sekáním vegetace a případně i mechanickým nebo
chemickým hubením invazních druhů.
Krajina
· Objekty úpravny projektovat v barvách objevujících se v krajině – hnědá, zelená.
Vyvarovat se reflexních materiálů (použití antireflexních nátěrů).
· S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání
souhlasu z hlediska zásahu do krajinného rázu § 12 odst. 2 ZOPK, významného
krajinného prvku § 4 odst. 2, a o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v návaznosti na realizovaný záměr. Pokud je předmětná činnost vázaná obecně
závazným právním předpisem, kterým byl vyhlášen Přírodní park Kamenné vrchy na
souhlas orgánu ochrany přírody, je nutné si tento souhlas obstarat před vydáním
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.
· V severozápadní části DP (podél hranice) provést ještě před započetím těžby výsadby
vyšší a střední zeleně. Výběr dřevin konzultovat s orgánem ochrany přírody. Pro výsadbu
upřednostnit domácí druhy s rychlejším růstem. Keřové patro alespoň ze 30 % osázet
keři růže šípkové. Prostor okolo dřevin intenzivně zemědělsky nevyužívat (sečení,
pastva).
· Na vnější výsypky ukládat (pokud to bude technologicky možné) nejsvětlejší materiály
„dovnitř“ výsypek, tak aby se snížil barevný kontrast těchto nově vzniklých terénních
tvarů s okolní krajinou.
Sanace a rekultivace
· Po ukončení hornické činnosti v DP demontovat a odvézt veškeré technologické
a technické zařízení a zrušit i účelovou komunikaci a výjezd na silnici II/213.
· Po ukončení hornické činnosti v DP provést rekultivaci v souladu se Souhrnným plánem
sanace a rekultivace DP Skalná V (Charouzek, 2009).
· Po ukončení provozu úpravny provést rekultivaci v souladu se Souhrnným plánem
sanace a rekultivace DP Skalná V (Charouzek, 2009).
· Cca 85 % plochy DP a 100 % plochy pod úpravnou navrátit po ukončení záměru zpět do
ZPF.
· Koryto Velkolužského potoka vytvořené po ukončení těžby provést jako přírodě blízké,
tzn. mělké a ploché, příčný řez koryta by se měl podobat mělké ploché míse. V podélném
profilu střídat tůně s proudovými úseky. Definitivní podobu a kapacitu koryta řešit dle
požadavků správce toku a správce povodí. Dále je třeba dbát na maximální podporu
a obnovu samočisticích funkcí toku a zamezení eutrofizace toku a jeho okolí.
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Ostatní
· Před zahájením skrývkových prací oznámit záměr provádět veškeré zásahy v terénu
Archeologickému ústavu AV ČR a jemu nebo oprávněné organizaci umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu.
· Pro zabezpečení řízení provozu zpracovat soubor dokumentů, kde budou zohledněny
i rizika negativního vlivu na životní prostředí a budou zde uvedena technická opatření
spočívající v jejich minimalizaci. Jedná se například o tyto dokumenty: (organizační řád,
příručka jakosti, dopravní řád, plán preventivní údržby, provozní řád, havarijní plán, řád
prohlídek technických zařízení apod.)
· Dodržovat všechny povinnosti původců odpadů ustanovené v § 16 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znění. To znamená usilovat o předcházení vzniku odpadů,
zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním, vyprodukované odpady
shromažďovat a zařazovat podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před
znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech
a způsobech nakládání s nimi atd.
· Z důvodů minimalizace celkového množství odpadů i produkci odpadů nebezpečných
preferovat dodavatele výrobků (zářivky, galvanické články) a služeb (servis mechanismů,
výměny pneumatik, olejů apod.), kteří zajišťují zpětný odběr.
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ
VŠECH
K DOKUMENTACI

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva životního
prostředí, předána vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
(mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. jsou kopie
obdržených vyjádření obsaženy v příloze tohoto posudku).
1.

Vyjádření Karlovarského kraje
(Výpis z usnesení Rady Karlovarského kraje konané dne 24. 9. 2009, usnesení
č. RK 995/09/09)

2.

Vyjádření obce Velký Luh
(ze dne 29. 9. 2009)

3.

Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství
(č.j.: 3648/ZZ/09 ze dne 2. 10. 2009)

4.

Vyjádření Městského úřadu Cheb, odboru životního prostředí
(č.j.: ŽP/55101/2009 ze dne 15. 9. 2009)

5.

Vyjádření Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových
Varech
(č.j.: H555K2CH3064S/140909 ze dne 14. 9. 2009)

6.

Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Plzeň
(č.j.: ČIŽP/43/IPP/0900183.011/ZMK ze dne 18. 9. 2009)

7.

Vyjádření MZ Českého inspektorátu lázní a zřídel
(č.j.: ČIL-21.08.2009/37432-P ze dne 11. 9. 2009)

8.

Vyjádření Obvodního báňského úřadu Sokolov
(č.j.: 1943/2009/08 ze dne 9. 9. 2009)

9.

Vyjádření MŽP Odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Chomutov
(č.j.: 73173/ENV/09 ze dne 21. 9. 2009)

10.

Vyjádření MZe Odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
(č.j.: 28133/09/08-16210 ze dne 5. 10. 2009)

11.

Vyjádření MŽP odboru péče o krajinu
(č.j.: 4186/610/09, 64417/ENV/09 ze dne 2. 9. 2009)

12.

Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 2129/740/09 ze dne 1. 9. 2009)

13.

Vyjádření MŽP odboru ochrany horninového a půdního prostředí
(č.j.: 2267/660/09, 64417/ENV/09 ze dne 31. 8. 2009)

14.

Vyjádření MŽP odboru odpadů
(č.j.: 5278/720/09 ze dne 15. 9. 2009)

15.

Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 3056/820/09 ze dne 25. 9. 2009)
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1. Vyjádření Karlovarského kraje
(Výpis z usnesení Rady Karlovarského kraje konané dne 24. 9. 2009, usnesení č. RK
995/09/09)
Podstata vyjádření:
Karlovarský kraj se záměrem souhlasí za podmínky, že záměr bude v souladu s územně
plánovací dokumentací. Současně doporučuje stanovit hranici těžby dále od obytné
zástavby (zejména od rodinných domů ve Velkém Luhu č. p. 16, 18 a 86) a pro
odhlučnění této zástavby vybudovat protihlukovou stěnu či val. V případě ovlivnění
hladiny vody ve studních s následkem její ztráty zajistit zásobování vodou takto
postižených. KÚ dále upozorňuje na skutečnost, že v blízkosti DP Skalná V je několik
dalších dobývacích ložisek, čímž dochází ke kumulaci sice nezařazených, ale
významných zdrojů znečišťování ovzduší TZL a následně imisně překračované frakce
PM10 v této lokalitě. Vzhledem k výše uvedenému požadujeme zajistit koordinaci těžby
tak, aby nedocházelo k současnému odkrytí více DP najednou, vč. uskladnění vytěžených
druhotných materiálů v deponiích a také aby nedocházelo k nadměrnému zatížení výše
uvedených území sekundární prašností.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku k tomuto vyjádření uvádí:
Z důvodu odhlučnění obytné zástavby obce Velký Luh do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku, zařadil zpracovatel posudku i následující podmínky:
· Před zahájením provozu úpravny vybudovat při severním okraji areálu
úpravny mezi obcí Velký Luh a areálem úpravny ochranný val ze
skrývkových zemin a před valem vysadit zelený pás ze stromů a keřů.
· Před zahájením skrývkových prací vysadit zelený pás ze stromů a keřů na
severovýchodním okraji DP směrem k obci Velký Luh a na západě
směrem k obci Křižovatka.
· Před zahájením vlastní těžby vybudovat ochranný val ze skrývkových
zemin na severozápadním okraji DP směrem k obci Velký Luh (mezi
těžebnou a č.p. 16, 18 a 86).
· Po zahájení skrývkových prací a zahájení provozu úpravny ověřit závěry
hlukové studie měřením v obci Velký Luh. Dle výsledku měření případně
doplnit ochranné valy, případně přizpůsobit provoz zdrojů hluku v lomu
(optimalizace časoprostorového rozložení mechanizace – souběh činností,
poloha strojů, tonáž použitých nákladních automobilů, kapacita použitých
mechanismů při skrývkách atd.).
K možnému ovlivnění hladiny vody ve studních zpracovatel posudku uvádí, že
z provedeného hydrogeologického průzkumu plyne, že v obci Křižovatka by mělo dojít
pouze k nepodstatnému snížení hladiny vody ve studnách, v obci Velký Luh se podstatné
snížení může projevit u 4 studní, z nichž 2 by však měly být v době realizace záměru
v majetku oznamovatele. Dalších 12 studní leží v pásmu nepodstatního ovlivnění,
Ing. Pavel Varga, Osečná
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s uvážením určité míry nejistoty lze předpokládat nutnost dílčího opatření i u některého
z těchto objektů. Dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství se
ztráta podzemní vody považuje za důlní škodu a těžební organizace je povinna provést
náhradu této důlní škody. Jako kompenzační opatření je navrženo prohloubení všech
studní individuálního zásobování, kde k významnému poklesu hladiny dojde. Přesto
zpracovatel posudku do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku, zařadil i následující podmínku:
· Provádět kontrolu vlivů těžby na okrajích obcí Velký Luh a Křižovatka
(režimní měření studní). V případě zjištění významného poklesu hladin ve
studních provést kompenzaci důlní škody, přednostně formou prohloubení
studní.
Zpracovatel posudku souhlasí, že možný vliv kumulace sice nezařazených, ale
významných zdrojů znečišťování ovzduší TZL a následně imisně překračované frakce
PM10 v této lokalitě může být problematický. Nicméně KÚ Karlovarského kraje ve svém
vyjádření k posuzované dokumentaci záměru uvádí, že všichni provozovatelé zdrojů v této
oblasti (tj. mimo jiné i těžební společnosti) byli nebo budou vyzváni ke spolupráci
s orgánem ochrany ovzduší Karlovarského kraje s tím, že je nutné zkoordinovat jejich
dobývací činnost tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality ovzduší v Karlovarském kraji
a záměry provozovatelů event. opatření snižující emise byly v souladu s koncepčními
programy ochrany ovzduší Karlovarského kraje.
2. Vyjádření obce Velký Luh
(ze dne 29. 9. 2009)
Podstata vyjádření
Obec konstatuje, že v předložené dokumentaci byly zapracovány všechny naše předchozí
připomínky a nemá dalších připomínek.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
3. Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje odboru životního prostředí
a zemědělství
(č.j.: 3648/ZZ/09 ze dne 2. 10. 2009)
Podstata vyjádření
a) Z hlediska ochrany přírody a krajiny
KÚ nemá připomínky a souhlasí se závěry a doporučeními v dokumentaci.
b) Z hlediska ochrany LPF a státní správy lesního hospodářství
KÚ nemá připomínky, záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
ani ochranné pásmo lesa.
c)

Z hlediska ochrany ZPF
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KÚ upozorňuje, že vzhledem k rozsahu dotčených pozemků ZPF je příslušným správním
orgánem na úseku ochrany ZPF MŽP.
d) Z hlediska ochrany ovzduší
KÚ konstatuje, že vzhledem k plánu těžby půjde o několik zdrojů znečišťování ovzduší:
těžba nadložní suroviny – písky a štěrkopísky – střední zdroj znečišťování ovzduší, těžba
kaolinu - malý zdroj znečišťování ovzduší a úpravna – střední zdroj znečišťování ovzduší.
Všechna místa a operace, kde dochází k úniku emisí TZL do ovzduší je nutno, s ohledem
na technické možnosti a dle povahy procesu, vybavit skrápěním, mlžením nebo
odprašováním. KÚ dále uvádí, že všichni provozovatelé zdrojů v této oblasti (tj. mimo
jiné i těžební společnosti) byli nebo budou vyzváni ke spolupráci s orgánem ochrany
ovzduší Karlovarského kraje s tím, že je nutné zkoordinovat jejich dobývací činnost tak,
aby nedocházelo ke zhoršování kvality ovzduší v Karlovarském kraji a záměry
provozovatelů event. opatření snižující emise byly v souladu s koncepčními programy
ochrany ovzduší Karlovarského kraje.
e)

Z hlediska vodního hospodářství
Při dodržení podmínek uvedených v závěru dokumentace nemá KÚ připomínek.
Podmínky vypouštění důlních vod z předmětné lokality budou projednány v budoucnu
v rámci samostatného vodoprávního řízení vedeného na KÚ.

f)

Z hlediska odpadového hospodářství
KÚ upozorňuje, že v dokumentaci není uvedeno povinnost zajistit přednostní využití
odpadů před jejich odstraněním. Dále upozorňuje na zákonné povinnosti v oblasti
nakládání s odpady.

Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Vzhledem k obsahu je tato část vyjádření ponechána bez komentáře.
ad b) Vzhledem k obsahu je tato část vyjádření ponechána bez komentáře.
ad c)) Vzhledem k obsahu je tato část vyjádření ponechána bez komentáře.
ad d) K problematice ochraně ovzduší zpracovatel posudku do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí
tohoto posudku, zařadil i následující podmínky:
· Hlavní lomové a vnitroareálové komunikace provést jako zpevněné.
· Veškeré zpevněné vnitroareálové komunikace a úseky využívaných
veřejných komunikací (II/213 a III/2136) pravidelně čistit a v suchém
počasí zkrápět. Při riziku zvýšené prašnosti zkrápět i nezpevněné lomové
komunikace a trasu z lomové jámy na vnější výsypku.
· Zajistit řádnou očistu automobilů opouštějících lom, při výjezdu z lomu na
silnici II/213 instalovat oklepové rošty.
· Všechna místa a operace, kde dochází k emisi tuhých znečišťujících látek,
je nutno s ohledem na technické možnosti vybavit podle povahy procesu
vodní clonou, skrápěním, odprašováním nebo mlžícím zařízení, zejména
expediční sila kaolinu osadit tkaninovými filtry a mechanickým oklepem,
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veškeré dopravníkové pásy v prostoru úpravny mimo samotnou halu
úpravny a sesypy na dopravnících zakrytovat a na sesypech a skládkách
produktů instalovat zařízení pro mlžení či zkrápění. Navržené postupy
ochrany ovzduší dokladovat v další přípravě posuzovaného záměru.
· V období většího sucha nebo při manipulaci s materiálem déle odkrytým
používat zařízení pro mlžení či zkrápění instalované na sesypech a na
skládkách.
· Před zahájením provozu úpravny vybudovat při severním okraji areálu
úpravny mezi obcí Velký Luh a areálem úpravny ochranný val ze
skrývkových zemin a před valem vysadit zelený pás ze stromů a keřů.
· Před zahájením skrývkových prací vysadit zelený pás ze stromů a keřů na
severovýchodním okraji DP směrem k obci Velký Luh a na západě
směrem k obci Křižovatka.
ad e) Z hlediska ochrany vod zpracovatel posudku podmínky návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku,
upravil a doplnil následovně:
· Provést výpočet retenční kapacity jímky na dně lomu a nutného čerpaného
okamžitého množství důlních vod (výkon čerpadla), který zajistí plnění
požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
· Získat údaje o M-denních a N-letých průtocích Velkolužského potoka
v úseku, na kterém dojde k vypouštění důlních vod a provést výpočet
kapacity přeložky Velkolužského potoka, ve kterém bude zohledněna
potřeba převedení minimálně 50-letých vod.
· Provést opakovaná měření kvality čerpaných vod v parametru NL
a kvalitu vody recipientu nad zaústěním a pod zaústěním důlních vod.
Na základě dat o M-denních průtocích v recipientu vypočítat jeho
ovlivnění při dlouhodobých garantovaných minimálních průtocích
a v závislosti na výsledcích optimalizovat systém nakládání s důlní vodou.
· S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný vodoprávní úřad
o vydání povolení k vypouštění důlních vod do vod povrchových ve vazbě
na realizaci záměru. Kvalita vypouštěných vod bude sledována alespoň
2x ročně. Limitovány budou především obsahy nerozpuštěných látek (NL)
a ropných látek (NEL), popř. uhlovodíků C10-C40 a dále hodnoty pH.
Maximální hodnoty emisního znečištění vypouštěných důlních vod
nepřesáhnou následující meze (pokud správní úřad nestanoví jiné
hodnoty):
·
·
·
·
·
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· Zpracovat provozní řád pro odvodnění lomu, který bude odsouhlasen
správcem toku a správcem povodí. V provozním řádu navrhnout sledování
množství a teploty vypouštěných důlních automatizovaným způsobem
s registrací, sledování okamžitého a kumulativního množství čerpaných
důlních vod a množství srážek.
· Odvodnění plochy úpravny řešit pokud možno vsakem na vlastním
pozemku, případně s využitím vsakovacích jímek nebo suchých poldrů.
Zpevněné a pojížděné plochy odvodnit přes lapoly. Ověřit, že zasakovací
systémy budou schopné plnit svoji funkci.
· Zajistit dokonalý technický stav všech těžebních mechanizmů
a dopravních prostředků, jejich kontrolu z hlediska možných úkapů
ropných látek a mazadel a eliminovat možnost znečištění vod. Odstavnou
plochu pro mechanizaci používanou v lomu zpevnit, pod každým strojem
umístit záchytnou odkapovou vanu. Při tankování používat záchytnou
vanu. Pokud dojde k úkapům ropných látek (nafta, oleje) mimo záchytné
vany, tyto okamžitě likvidovat vhodným sorbentem. Provádět denní
kontrolu technického stavu veškeré mechanizace. Technické závady
neprodleně odstraňovat.
· Zajistit, aby v celém průběhu těžby rozsah lomu nepřesáhl plochu větší,
než by odpovídalo rozsahu obnažené hladiny podzemní vody větší než
10 ha (vzhledem k tomu, že těžba se nachází v CHOPAV Chebská pánev
a Slavkovský les).
· Po celou dobu těžby zajistit dodržení limitu úrovně báze těžby 420 m n.m.
· Omezit rozsah těžby kaolinů v místech, kde by nárůst mocnosti jílovitých
poloh umožnil vznik akumulace tlakových vod v souladu s výsledky
hydrogeologického průzkumu.
· Provádět pravidelnou kontrolu projevů výronu minerálních vod,
proplyněných vod nebo výronů plynů. Při zjištění těchto projevů ihned
zastavit těžební činnost a neprodleně hlásit událost ČIL. V provozním řádu
nebo havarijním plánu určit postup, jakým kontrola bude probíhat a co
bude považováno za popsané projevy. Doporučeno je aplikovat postup, kdy
jednou za kvartál bude realizována obhlídka lomu se správcem PLZ, při
které budou sledovány potenciální vývěry minerálních vod nebo plynů
v těžebně.
· Provádět kontrolu vlivů těžby na bazálním zvodnění terciéru a povrchu
krystalinika (režimní měření na pozorovacích vrtech při osazení systému
měření hladiny, příp. teploty a měrné vodivosti při užití automatizovaného
záznamu ).
· Provádět kontrolu vlivů těžby na okrajích obcí Velký Luh a Křižovatka
(režimní měření studní). V případě zjištění významného poklesu hladin ve
studních provést kompenzaci důlní škody, přednostně formou prohloubení
studní.
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· Pomocí systému odvodňovacích příkopů a zemních valů provést
komplexní odvodnění předpolí lomu a prostoru deponií. Příkopy
pravidelně čistit, zamezit splachování zeminy a ornice z DP do
povrchových vodotečí.
ad f) Z hlediska nakládání s odpady zpracovatel posudku podmínky návrhu stanoviska
pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku, upravil a doplnil následovně:
· Dodržovat všechny povinnosti původců odpadů ustanovené v § 16 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. To znamená usilovat
o předcházení vzniku odpadů, zajistit přednostní využití odpadů před jejich
odstraněním, vyprodukované odpady shromažďovat a zařazovat podle
jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před znehodnocením,
odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s nimi atd.
· Z důvodů minimalizace celkového množství odpadů i produkci odpadů
nebezpečných preferovat dodavatele výrobků (zářivky, galvanické články)
a služeb (servis mechanismů, výměny pneumatik, olejů apod.), kteří
zajišťují zpětný odběr.
4. Vyjádření Městského úřadu Cheb, odboru životního prostředí
(č.j.: ŽP/55101/2009 ze dne 15. 9. 2009)
Z hlediska ochrany ZPF, ochrany ovzduší, odpadového a lesního hospodářství není
připomínek. Úsek ochrany přírody se záměrem souhlasí za předpokladu respektování
v dokumentaci navrhovaných opatření. Úsek vodního hospodářství upozorňuje na
zákonné postupy dle vodního zákona.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových
Varech
(č.j.: H555K2CH3064S/140909 ze dne 14. 9. 2009)
Podstata vyjádření
KHS s daným záměrem souhlasí. Dále uvádí celkové shrnutí předkládaného záměru a
konstatuje, že záměr lze pokládat za dostačující, bez významných negativních vlivů na
ŽP, resp. na veřejné zdraví.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
6. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Plzeň
(č.j.: ČIŽP/43/IPP/0900183.011/ZMK ze dne 18. 9. 2009)
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Podstata vyjádření
a) Z hlediska ochrany ovzduší
ČIŽP navrhuje, aby provozovateli DP bylo uloženo důsledně eliminovat sekundární
prašnost čištěním a skrápěním komunikací, které budou používány pro přepravu suroviny,
a při manipulaci s odkrytým materiálem používat na sesypech a na skládkách zařízení pro
mlžení nebo skrápění.
b) Z hlediska odpadového hospodářství
ČIŽP konstatuje, že odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem ukládané v odvalech, výsypkách a odkalištích nespadají do kompetence zákona
o odpadech. Odpady vzniklé jinak, než z činnosti související s hornickou činností, budou
vznikat působením servisních organizací.
c)

Z hlediska ochrany vod
ČIŽP upozorňuje, že dokumentace sice obsahuje limitní hodnoty vypouštěných důlních
vod a popisuje opatření pro snížení obsahu NL, avšak neobsahuje výpočet zatížení
recipientu vypouštěnými vodami, ačkoliv byl tento požadavek vznesen již
v předcházejících fázích procesu EIA.

d) Oddělení integrace, oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany lesa
Uvedená oddělení nemají k dokumentaci připomínek.
Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Zpracovatel posudku souhlasí s uvedeným požadavkem, proto do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí
tohoto posudku, zařadil i následující podmínku:
· Všechna místa a operace, kde dochází k emisi tuhých znečišťujících látek,
je nutno s ohledem na technické možnosti vybavit podle povahy procesu
vodní clonou, skrápěním, odprašováním nebo mlžícím zařízením.
Navržené postupy ochrany ovzduší dokladovat v další přípravě
posuzovaného záměru.
ad b) Vzhledem k obsahu je tato část vyjádření ponechána bez komentáře.
ad c) Stanovení kvality vypouštěných důlních vod před realizací záměru s větší přesností
není možné a je třeba vycházet z analogie na sousedních ložiscích, kde těžba již
probíhá.
Z měření, které provádí firma LB MINERALS s.r.o. je zřejmé, že obsah NL je v čase
rozkolísaný a hodnoty se pohybují v poměrně širokém rozmezí od desítek po stovky
mg.l-1. Změny jsou závislé na řadě faktorů, z nichž nejdůležitější je intenzita
srážkové činnosti, aktivita lomu a otvírka poloh s odlišnou litofaciální skladbou
prostředí. Nejvyšší obsahy NL bývají v době, kdy lom dosáhne těžbou do poloh jílů či
kaolinů, které sice samy o sobě mají minimální propustnost, avšak jsou rozplavitelné
srážkovou vodou. V době intenzivních srážek jsou tyto suroviny s vysokým obsahem
částic s mizivým rozměrem zdrojem zákalu vody, který se udržuje velmi dlouho ve
vznosu.
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V čase intenzivních přívalových dešťů dochází krátkodobě k zvyšování obsahu NL
v důlních vodách. Nicméně tato období jsou z pohledu průtoků v recipientu velmi
vodná a vliv důlních vod na celkovou kvalitu je zanedbatelný. V období průměrných
průtoků bývají na horních tocích přibližně vyrovnané průtoky přirozené s průtoky
důlních vod. Dochází tak k významnému navýšení průtoku v recipientu,
doprovázeného změnou kvality. Pokud by byla dodržena emisní charakteristika, pak
by k nepřijatelnému zhoršení v recipientu nemělo dojít.
Rozhodující je tak kvalita vypouštěných důlních vod v čase, kdy jsou průtoky
v recipientu podnormální. V těchto krátkých nepravidelných periodách dochází
k poklesu průtoku v recipientu na několik sekundových litrů a podíl vypouštěných
důlních vod výrazně převyšuje přirozený průtok. Obsah NL v důlní vodě tak ovlivní
recipient natolik, že imisní parametr bude shodný s vypouštěnou vodou. V období
srážkově minimálních však také bývá nejnižší obsah NL v důlní vodě.
Protože kvalitu vypouštěných důlních vod a ovlivnění recipientu je možné považovat
za jeden z podstatných vlivů záměru na životní prostředí, zpracovatel posudku
doporučuje ověření obsahu NL v důlních vodách při otvírce lomu a zahájení
čerpání, stejně jako v recipientu nad a pod zaústěním důlních vod. Na základě
výsledků je třeba definovat zátěž toku v dlouhodobém výhledu, bez započítání
krátkodobých anomálií, a v případě potřeby aktualizovat systém odkalení.
Zpracovatel posudku do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku, zařadil mimo jiné
i následující podmínky:
· Provést opakovaná měření kvality čerpaných vod v parametru NL
a kvalitu vody recipientu nad zaústěním a pod zaústěním důlních vod.
Na základě dat o M-denních průtocích v recipientu vypočítat jeho
ovlivnění při dlouhodobých garantovaných minimálních průtocích
a v závislosti na výsledcích optimalizovat systém nakládání s důlní vodou.
· S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný vodoprávní úřad
o vydání povolení k vypouštění důlních vod do vod povrchových ve vazbě
na realizaci záměru. Kvalita vypouštěných vod bude sledována alespoň
2x ročně. Limitovány budou především obsahy nerozpuštěných látek (NL)
a ropných látek (NEL), popř. uhlovodíků C10-C40 a dále hodnoty pH.
Maximální hodnoty emisního znečištění vypouštěných důlních vod
nepřesáhnou následující meze (pokud správní úřad nestanoví jiné
hodnoty):
· NL
40 mg/l
· C10 – C40
1 mg/l
· Fecelk
6 mg/l
· SO4
200 mg/l
· pH
5 – 6,5.
ad d) Vzhledem k obsahu je tato část vyjádření ponechána bez komentáře.
7. Vyjádření MZ Českého inspektorátu lázní a zřídel
(č.j.: ČIL-21.08.2009/37432-P ze dne 11. 9. 2009)
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Podstata vyjádření
MZ ČIL se ztotožňuje se závěry dokumentace. Dále upozorňuje, že báze těžebny je
limitována MZ ČIL předepsanou kótou 420 m n.m.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku k uvedenému vyjádření podotýká, že v dokumentaci je
uvedeno, že báze těžebny limitovaná MZ ČIL předepsanou kótou 420 m n.m bude
respektována.
8. Vyjádření Obvodního báňského úřadu Sokolov
(č.j.: 1943/2009/08 ze dne 9. 9. 2009)
Podstata vyjádření
OBÚ nemá k dokumentaci zásadních námitek a připomínek. Pouze upozorňuje na
skutečnost, že dnem 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání
s těžebním odpadem a o změně některých zákonů a dále došlo ke změně adresy zdejšího
úřadu.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
9. Vyjádření MŽP Odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Chomutov
(č.j.: 73173/ENV/09 ze dne 21. 9. 2009)
Podstata vyjádření
a) Z hlediska ochrany ZPF
OVSS konstatuje, že podle předložené dokumentace je záměrem předkladatele stanovení
dobývacího prostoru Skalná V na ploše 56,94 ha v katastrálních územích Skalná,
Křižovatka a Velký Luh. Z toho je 53,57 ha zemědělské půdy. Podle kvality je
zemědělská půda (orná půda a trvalé travní porosty) zařazena do II. – V. třídy ochrany
podle stupnice BPEJ. (převážná část plochy je zařazena do II. třídy ochrany). Těžba se má
uskutečnit na výměře 28,89 ha, zbývající plocha má být určena pro dvě vnější výsypky
nadložních zemin, slévárenských písků - 1,71 mil. m3, druhotné suroviny z úpravy kaolinů
- 2,94 mil. m3 a deponií ornice. Mimo navržený dobývací prostor oznamovatel uvažuje
s vybudováním úpravny na 6 ha zemědělské půdy, zařazené do III. třídy ochrany a dále
pásu ochranné zeleně – v dokumentaci není výměra uvedena.
Navržené řešení je v rozporu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu,
uvedenými v zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který
mimo jiné stanoví, že má-li v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního
fondu, je nutno odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. To se týká
především ploch pro dvě vnější výsypky, které tvoří téměř polovinu plochy navrhovaného
dobývacího prostoru, a z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu i nevhodné
umístění plochy pro úpravnu suroviny. V dokumentaci není zdůvodněno, proč jsou

Ing. Pavel Varga, Osečná

69

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb.

Stanovení dobývacího prostoru Skalná V

navrženy tak rozsáhlé plochy pro tyto výsypky, když po uvolnění prostoru po 7 letech
těžby má být vytvořena vnitřní výsypka. Zároveň je uvažováno s prodejem nadložních
slévárenských písků.
OVSS v závěru upozorňuje, že záměr otevření dobývacího prostoru bude posuzován
důsledně podle zásad zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
samostatně, pokud bude navrhovatelem předložen Návrh na stanovení dobývacího
prostoru Skalná V.
b) Z hlediska ochrany přírody
OVSS doporučuje upravit podmínky pro fázi přípravy následovně :
Bod č. 2: Zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů
i rostlin podle ustanovení § 56 odst. 1 a 3 z ustanovení § 50 odst. 1 a 2 a ustanovení § 49
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Žádost
o povolení výjimky musí být podaná v takovém časovém předstihu, aby rozhodnutí
o výjimce bylo pravomocné před vydáním rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.
Vzhledem k tomu, že předmětem výjimky je kromě jiného zabezpečení transferu zvláště
chráněných druhů na náhradní lokality za výjimkou stanovených podmínek, považujeme
body 9.,10., 11., za nadbytečné.
Dále požaduje doplnit další bod:
S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání
souhlasu z hlediska zásahu do krajinného rázu § 12 odst. 2 ZOPK, významného
krajinného prvku § 4 odst. 2, požádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v návaznosti na realizovaný záměr. Pokud je předmětná činnost vázaná obecně závazným
právním předpisem, kterým byl vyhlášen Přírodní park Kamenné vrchy na souhlas orgánu
ochrany přírody, je nutné si tento souhlas obstarat před vydáním rozhodnutí o stanovení
dobývacího prostoru.
Pokud budou rozhodnutím o výjimce stanoveny podmínky pro provádění monitoringu
zvláště chráněných druhů v průběhu realizace záměru, požadujeme aby tyto podmínky
byly zahrnuty do části Pro fázi realizace.
c)

Z hlediska geologie
OVSS konstatuje, že po celou dobu trvání těžby budou vzhledem k povaze suroviny,
způsobu těžby zásadně ovlivněny hydrologické a hydrogeologické poměry území. Dojde
k přeložce potoka a vytvoření depresního kužele, který zasáhne bezprostřední okolí lomu.
Tato skutečnost bude vyžadovat průběžný monitoring hydrologického režimu s možností
provedení nápravných opatření. Za účelem zajištění dostatečné kvality důlní vody je třeba
projektovat usazovací nádrže s dostatečnou kapacitou, která bude minimalizovat
znečištění odvodňujících toků nerozpustnými látkami. Skutečnost, že těžba ovlivní
hydrologický režim v obci by měla být odpovídajícím způsobem zohledněna
v kompenzačních opatřeních.

Hodnocení zpracovatele posudku
ad a) Zpracovatel posudku k uvedenému uvádí, že konstatování, že převážná část plochy
navrhovaného DP je zařazena do II. třídy ochrany ZPF je v rozporu s posuzovanou
dokumentací, kde je uvedeno, že do II. třídy ochrany ZPF je zařazeno cca 1,7 ha,
což činí 3,2 % zastoupení z celkového vynětí.
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K problematice odnětí jen nejnutnější ploch ZPF dokumentace uvádí, že vzhledem
k báňsko – technologickým podmínkám na ložisku není možno záměr realizovat
zcela bez vnějších výsypek skrývkových materiálů a materiálu z výplavu kaolinu.
Jsou navrženy 2 vnější výsypky, které jsou však obě situovány na ploše DP
(již redukovaného). Po 7 letech od zahájení hornické činnosti bude již možno
materiál ukládat i na vnitřní výsypku do vytěžené jámy. Po ukončení hornické
činnosti ve vymezené ploše navrhovaného dobývacího prostoru Skalná V bude
těžební jáma z velké části zaplněna tělesem vnitřní výsypky. Sanační práce budou
spočívat v zavážce dalšího prostoru těžební jámy materiálem deponovaným na
výsypkách vnějších. Terén v dobývacím prostoru tedy bude mít na většině plochy
stejnou niveletu jako před započetím hornické činnosti. Přibližně uprostřed DP
vznikne v důsledku deficitu materiálu deprese, která bude zaplněna vodou
a zprůtočněna Velkolužským potokem. Cca 85 % plochy DP a 100 % plochy pod
úpravnou však bude po ukončení záměru a rekultivaci navráceno zpět do ZPF.
Vliv na zemědělský půdní fond je tímto způsobem minimalizován. Dle názoru
zpracovatele posudku by výše uvedený postup mohl být akceptovatelný.
Z důvodu ochrany ZPF zpracovatel posudku do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku,
zařadil i následující podmínky:
· Před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího
prostoru vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské
půdy podle bonit a kultur, který bude mimo jiné obsahovat i návrh
a zdůvodnění takového řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější, projednat ho s příslušným orgánem ochrany ZPF a získat
jeho souhlas.
· Ornici skrývat separátně. Skrytou ornici dočasně deponovat podél horní
hrany závěrného svahu lomu a zčásti v plochách vymezených
k odvalovému hospodářství (deponie A a deponie B). Ornici deponovat
odděleně od ostatní skrývky a jiných materiálů.
· Po uložení ornice na deponiích dodržovat veškeré zásady proti
jejímu znehodnocení (zaplevelení, vyplavení humózních látek, eroze).
· V těžebně umístit prostředky pro urychlenou
kontaminace ornice a zeminy ropnými uhlovodíky.

likvidaci

případné

ad b) Z hlediska ochrany přírody a krajiny zpracovatel posudku podmínky návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí
tohoto posudku, upravil a doplnil následovně:
· Zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy
živočichů a rostlin podle ustanovení § 56 odst. 1 a 3 z ustanovení § 50
odst. 1 a 2 a ustanovení § 49 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení výjimky musí být
podaná v takovém časovém předstihu, aby rozhodnutí o výjimce bylo
pravomocné před vydáním rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.
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· Provést transfer jedinců rostliny prha arnika na náhradní lokalitu. Prha
arnika preferuje vlhčí půdy, jako vhodné náhradní stanoviště se jeví okraj
Velkolužského potoka mezi silnicí a západní hranicí DP, kde se rostliny
v současnosti nevyskytují.
· Na okraji DP instalovat úlky pro čmeláky (20 ks) a výskyt veverek podpořit
vyvěšením min. 15 hnízdních budek v okolních porostech.
· Malé hnízdo mravence Formica pratensis v západní části území, poblíž
levého břehu Velkolužského potoka před započetím těžby přenést na
vhodnou lokalitu v blízkém okolí a zajistit následnou péči (dokrmování,
obsekávání apod.).
· V rámci projektové přípravy úpravny vyjmout z plochy určené pro
výstavbu úpravny plochu označenou v biologickém posouzení jako
segment G (malý mokřad ležící mezi silnicí II/213 a plochou pro úpravnu)
z důvodu ochrany obojživelníků.
· Skrývku ornice a kácení dřevin provádět mimo vegetační období a dobu
hnízdění ptáků (doporučeno od září do března). Tyto práce je nutné
provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu (tedy až těsně před zahájením
těžebních prací).
· Převod potoka do upraveného koryta provést nejdříve na konci srpna,
nejpozději koncem února a provádět ho postupně (alespoň po dobu 10
dnů), aby vyskytující se živočichové mohli zareagovat na změny v množství
protékající vody. Likvidaci původního koryta uskutečnit mimo hlavní
vegetační sezónu tj. v době od začátku října do začátku března.
· Podél upraveného i nově vytvořeného koryta provést náhradní výsadbu.
Dřeviny hustě vysázet formou skupinové výsadby. Jejich druhové složení
přizpůsobit přibližně stávajícím porostům s dominancí olše šedé.
· Břehy koryt (přeložky i nového) oset travními směskami pouze v případě
nutnosti jejich stabilizace. Břehy přednostně ponechat sukcesi a pouze
extenzivně obhospodařovávat zejména s ohledem na výskyt bolševníku
velkolepého. Kolem koryt ponechat 15 m široký pás bez intenzivní
zemědělské činnosti.
· Všechny plochy, kde je riziko šíření invazních a synantropních druhů
(zejména deponie skrývek), udržovat pravidelným sekáním vegetace
a případně i mechanickým nebo chemickým hubením invazních druhů.
· Objekty úpravny projektovat v barvách objevujících se v krajině – hnědá,
zelená. Vyvarovat se reflexních materiálů (použití antireflexních nátěrů).
· S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný orgán ochrany
přírody o vydání souhlasu z hlediska zásahu do krajinného rázu § 12 odst.
2 ZOPK, významného krajinného prvku § 4 odst. 2, a o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les v návaznosti na realizovaný záměr. Pokud je

Ing. Pavel Varga, Osečná
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předmětná činnost vázaná obecně závazným právním předpisem, kterým
byl vyhlášen Přírodní park Kamenné vrchy na souhlas orgánu ochrany
přírody, je nutné si tento souhlas obstarat před vydáním rozhodnutí
o stanovení dobývacího prostoru.
· V severozápadní části DP (podél hranice) provést ještě před započetím
těžby výsadby vyšší a střední zeleně. Výběr dřevin konzultovat s orgánem
ochrany přírody. Pro výsadbu upřednostnit domácí druhy s rychlejším
růstem. Keřové patro alespoň ze 30 % osázet keři růže šípkové. Prostor
okolo dřevin intenzivně zemědělsky nevyužívat (sečení, pastva).
· Na vnější výsypky ukládat (pokud to bude technologicky možné)
nejsvětlejší materiály „dovnitř“ výsypek, tak aby se snížil barevný kontrast
těchto nově vzniklých terénních tvarů s okolní krajinou.
K požadavku pokud budou rozhodnutím o výjimce stanoveny podmínky pro
provádění monitoringu zvláště chráněných druhů v průběhu realizace záměru
zahrnout tyto podmínky do části Pro fázi realizace zpracovatel posudku konstatuje,
že doplňování již vydaného stanoviska zákon č. 100/2001 Sb. nepřipouští
a rozhodnutí o výjimce může být vydáno až po vydání stanoviska.
ad c) Dokumentace významný vliv na režim podzemních a povrchových vod popisuje
a s monitorováním vývoje změny úrovně hladiny podzemních vod v okolí lomu
počítá.
Text uvádí, že bude prováděna kontrola vlivů těžby na okrajích obcí Velký Luh
a Křižovatka (režimní měření studní). V případě zjištění významného poklesu hladin
ve studních bude provedena kompenzace důlní škody, přednostně formou
prohloubení studní. Tento postup je v souladu s předpokládaným vývojem,
možnostmi a efektem nápravy škody.
Významný vliv nerozpuštěných látek ve vypouštěných důlních vodách na kvalitu
vody v recipientu se nepředpokládá. To je způsobeno tím, že zpracovatel
dokumentace předpokládá koncentraci NL ve vypouštěné vodě do 40 mg.l-1.
Správnost tohoto předpokladu bude muset být ověřena měřením skutečného obsahu
NL po zahájení čerpání důlních vod. V předstihu doporučujeme ověřit hydrologické
parametry recipientu, zejména M-denní vody a provést výpočet přijatelného zatížení
toku NL při dlouhodobém minimálním zaručeném průtoku. Z výsledků by mělo být
zřejmé, jaká maximální koncentrace NL na vyústění ze sedimentačních nádrží bude
přijatelná.
Ověření skutečného stavu buď prokáže správnost předpokladu uvedeného
v dokumentaci, nebo bude třeba způsob čištění důlních vod přizpůsobit zjištěným
skutečnostem. Řešení bude záležet jak na faktickém stavu, tak také na rozhodnutí
vodohospodářského orgánu, který stanoví podmínky vypouštění. Pokud by bylo
zjištěno, že objem vypouštěných NL je příliš vysoký, bylo by třeba realizovat opatření
pro jeho snížení nad rámec v dokumentaci uvažovaných. Ta by mohla mít různou
podobu – od čerpání podzemních vod v předpolí lomu, přes zařazení vícenásobné
sedimentace až po koagulaci, odvodnění kalů a dočištění na pískových filtrech.
Zpracovatel posudku do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku, zařadil mimo jiné
i následující podmínky:
Ing. Pavel Varga, Osečná
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· Provádět kontrolu vlivů těžby na okrajích obcí Velký Luh a Křižovatka
(režimní měření studní). V případě zjištění významného poklesu hladin ve
studních provést kompenzaci důlní škody, přednostně formou prohloubení
studní.
· Provést opakovaná měření kvality čerpaných vod v parametru NL
a kvalitu vody recipientu nad zaústěním a pod zaústěním důlních vod.
Na základě dat o M-denních průtocích v recipientu vypočítat jeho
ovlivnění při dlouhodobých garantovaných minimálních průtocích
a v závislosti na výsledcích optimalizovat systém nakládání s důlní vodou.
· S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný vodoprávní úřad
o vydání povolení k vypouštění důlních vod do vod povrchových ve vazbě
na realizaci záměru. Kvalita vypouštěných vod bude sledována alespoň
2x ročně. Limitovány budou především obsahy nerozpuštěných látek (NL)
a ropných látek (NEL), popř. uhlovodíků C10-C40 a dále hodnoty pH.
Maximální hodnoty emisního znečištění vypouštěných důlních vod
nepřesáhnou následující meze (pokud správní úřad nestanoví jiné
hodnoty):
·
·
·
·
·

NL
C10 – C40
Fecelk
SO4
pH

40 mg/l
1 mg/l
6 mg/l
200 mg/l
5 – 6,5.

10. Vyjádření MZe Odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
(č.j.: 28133/09/08-16210 ze dne 5. 10. 2009)
Podstata vyjádření
MZe sděluje, že vzhledem ke skutečnosti, že záměr nepředpokládá žádný zábor PUPFL
nemá k tomuto záměru žádné připomínky. Dále uvádí, že navrhovanou lesnickou
rekultivaci v přiloženém plánu sanace a rekultivace vítá a v dotčeném území, které je
charakterizováno nízkou lesnatostí jej může jen doporučit.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
11. Vyjádření MŽP odboru péče o krajinu
(č.j.: 4186/610/09, 64417/ENV/09 ze dne 2. 9. 2009)
Podstata vyjádření
MŽP OPK požaduje v procesu projednávání i realizace plně respektovat navrhovaná
preventivní a kompenzační opatření, veškeré relevantní předpisy v oblasti ochrany přírody
a krajiny a neohrozit funkci stávajících prvků ÚSES v okolí uvažovaného záměru.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
12. Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 2129/740/09 ze dne 1. 9. 2009)
Podstata vyjádření
OOV konstatuje, že v dokumentaci byly respektovány dříve vznesené požadavky na
ochranu vod a s předloženým záměrem souhlasí.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
13. Vyjádření MŽP odboru ochrany horninového a půdního prostředí
(č.j.: 2267/660/09, 64417/ENV/09 ze dne 31. 8. 2009)
Podstata vyjádření
MŽP OOHPP rekapituluje z hlediska MŽP pozitivní změny záměru popsané v předložené
dokumentaci a konstatuje, že jako celek lze záměr posoudit z hlediska vlivu na ŽP jako
málo významný.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
14. Vyjádření MŽP odboru odpadů
(č.j.: 5278/720/09 ze dne 15. 9. 2009)
Podstata vyjádření
MŽP OO nemá další připomínky za předpokladu, že nakládání s odpady ve všech částech
realizace záměru bude prováděno dle zákona o odpadech.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
15. Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 3056/820/09 ze dne 25. 9. 2009)
Podstata vyjádření

Ing. Pavel Varga, Osečná

75

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb.

Stanovení dobývacího prostoru Skalná V

MŽP OOO považuje záměr z hlediska ochrany ovzduší za akceptovatelný za předpokladu,
že budou dodržována technicko-organizační opatření uvedená v kapitole D.IV.
dokumentace.
Hodnocení zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ se s ohledem na
výsledky procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
doporučuje realizovat. Předmětem posuzovaného záměru „Stanovení dobývacího prostoru
Skalná V“, je stanovení dobývacího prostoru a následná hornická činnost. Plocha
v dokumentaci navrhovaného dobývacího prostoru (DP) Skalná V je 569 382 m2. Plocha
těžby činí 288 895 m2, zbylou výměru pokrývají vnější výsypky a deponie skrývkových hmot,
lomové cesty, odkalovací čistící nádrže apod. Hloubkové omezení exploatace ložiska
(těžební bázi) je stanoveno na úrovni 420 m n. m. Roční výše těžby surového kaolinu bude
maximálně 375 000 t tedy cca 187 500 m3. Při výplavu cca 12 % bude roční produkce
upraveného kaolinu činit 45 000 t. Skrývka nadložních vrstev zemin, včetně slévárenských
písků, bude mít vzrůstající tendenci v rozmezí 135 – 335 tis. tun ročně. Doba těžby bude cca
20 let. Součástí je areál úpravny na pozemku č. p. 1043/1 k. ú. Skalná. Plocha areálu
úpravny bude činit necelých 60 000 m2.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí ve výsledné variantě nebyly žádné
vlivy ve výsledné významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového rozsahu vlivu,
reverzibility vlivu, citlivosti území a možnostmi ochrany) vyhodnoceny jako významně
nepříznivé. Jako nepříznivé byly ve výsledné významnosti zhodnoceny vlivy na zábor ZPF,
změnu ve vydatnosti zdrojů, změnu hladiny podzemní vody, změnu reliéfu krajiny a vliv na
krajinný ráz. Z těchto vlivů jsou zábor ZPF a vliv na krajinný ráz téměř zcela vratné.
V období po provedení rekultivace budou tyto vlivy nevýznamné. Ve své velikosti byly dále
jako nepříznivé hodnoceny vlivy na kvalitu ovzduší, na povrchový odtok a změnu říční sítě
včetně zásahu do VKP, na dřeviny rostoucí mimo les a dále vlivy spojené se změnou
v dopravní obslužnosti a se změnou funkčního využití krajiny. V důsledku navržených
preventivních, zmírňujících a kompenzačních opatření a v kontextu širšího území v okolí
záměru jsou však tyto vlivy ve své výsledné významnosti hodnoceny i při realizaci záměru
jako nevýznamné. Z hlediska výsledné významnosti byly jako příznivé vyhodnoceny sociální
a ekonomické vlivy. Po provedení rekultivace jsou příznivě hodnoceny i vlivy na porosty
dřevin rostoucích mimo les, na povrchový odtok a změnu říční sítě, na prvky VKP a ÚSES
a na ekosystémy. Otvírkou lomu, která si vynutí přeložku místního potoka, dojde
k významnému zásahu do hydrogeologického režimu podzemních vod a hydrologického
režimu povrchových vod. U povrchových vod dojde současně k ovlivnění kvalitativních
parametrů cílového recipientu. Vlivy na kvalitu vod v cílovém recipientu nelze v současné
fázi přípravy záměru jednoznačně stanovit. Pokud by byly dodržovány dlouhodobě obsahy
nerozpuštěných látek na výstupu z procesu do 40 mg.l-1 , jak předpokládá dokumentace, měl
by být záměr akceptovatelný. Je však doporučeno provést ověření skutečného stavu a na
základě výsledků případně aktualizovat systém odsazování nerozpuštěných látek, nebo
jejich odstraňování.
Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí
lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru
na životní prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
lze konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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VII. NÁVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne
Č.j.:

2009

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb.

I.

Identifikační údaje

Název záměru:

Stanovení dobývacího prostoru Skalná V

Kapacita (rozsah) záměru:

Plocha v dokumentaci navrhovaného dobývacího
prostoru (DP) Skalná V je 569 382 m2. Plocha těžby
činí 288 895 m2, zbylou výměru pokrývají vnější
výsypky a deponie skrývkových hmot, lomové cesty,
odkalovací čistící nádrže apod. Hloubkové omezení
exploatace ložiska (těžební bázi) je stanoveno na
úrovni 420 m n. m. Roční výše těžby surového kaolinu
bude maximálně 375 000 t tedy cca 187 500 m3. Při
výplavu cca 12 % bude roční produkce upraveného
kaolinu činit 45 000 t. Skrývka nadložních vrstev
zemin, včetně slévárenských písků, bude mít
vzrůstající tendenci v rozmezí 135 – 335 tis. tun ročně.
Doba těžby bude cca 20 let.Součástí je areál úpravny
na pozemku č. p. 1043/1 k. ú. Skalná. Plocha areálu
úpravny bude činit necelých 60 000 m2.

Umístění záměru:

Ing. Pavel Varga, Osečná

kraj:

Karlovarský (Kód NUTS: CZ 041)

obec:
k.ú.:

Velký Luh (ID obce:7665, IČZÚJ 578 002)
Velký Luh (kód k. ú.: 676659)

obec:
k.ú.:

Křižovatka (ID obce: 7663, IČZÚJ 554596)
Křižovatka (kód k. ú.: 676632)

obec:
k.ú.:

Skalná (ID obce:14810, IČZÚJ 554812)
Skalná (Číslo k. ú.: 748102)
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Obchodní firma oznamovatele:

Sedlecký kaolin, a. s.

IČ oznamovatele:

635 09 911

Sídlo oznamovatele:

Božičany 167,
362 26 Božičany

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
Zpracovatel oznámení:

Mgr. Gabriela Licková, Ph. D
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 8779/1012/OPVŽP/97

Datum předložení oznámení:

říjen 2006

Zpracovatel dokumentace:

Mgr. Gabriela Licková, Ph. D
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 8779/1012/OPVŽP/97

Datum předložení dokumentace:

červenec 2007

Zpracovatel přepracované dokumentace: Ing. Daniel Bubák, Ph.D.
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 85191/ENV/08
Datum předložení přepracované dokumentace: srpen 2009
Zpracovatel posudku:

Ing. Pavel Varga
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 13237/2567/OPVI/04

Datum předložení posudku:

listopad 2009

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání:

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Dne ….. 2006 obdržel příslušný úřad oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 citovaného
zákona zpracované Mgr. Gabrielou Lickovou, Ph. D.
Dne 16. 10. 2006 bylo oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 29. 11. 2006 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení č.j.: 84458/ENV/2006
s konstatováním, že dokumentaci je nutné zpracovat.
Dne ….. 2007 obdržel příslušný úřad dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 4 citovaného
zákona zpracovanou Mgr. Gabrielou Lickovou, Ph. D.
Dne 24. 7. 2007 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

Ing. Pavel Varga, Osečná

79

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb.

Stanovení dobývacího prostoru Skalná V

Dne 7. 9. 2007 bylo zpracovateli posudku doručeno pověření příslušného úřadu ke zpracování
posudku včetně první části podkladů pro zpracování posudku.
Dne 16. 10. 2007 vrátil příslušný úřad na základě doporučení zpracovatele posudku
dokumentaci k přepracování.
Dne ….. 2009 obdržel příslušný úřad přepracovanou dokumentaci s náležitostmi dle přílohy
č. 4 citovaného zákona zpracovanou Ing. Danielem Bubákem, Ph.D.
Dne 17. 8. 2009 byla přepracovaná dokumentace rozeslána dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 6. 10. 2009 byla zpracovateli posudku doručena poslední část podkladů pro zpracování
posudku.
Dne 20. 11. 2009 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.
Dne
2009 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne
2009 rozeslal příslušný úřad pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění.
Dne

2009 se konalo veřejné projednání záměru.

Závěry zpracovatele posudku:
Na základě oznámení záměru (Licková, 2006), zpracovaného s obsahem a rozsahem dle
přílohy č. 4 zákona, bylo dne 18. 10. 2006 zahájeno zjišťovací řízení.
V závěru zjišťovacího řízení ze dne 29.11.2006 dospěl příslušný úřad k závěru,
že dokumentaci dle přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na následující oblasti:
· průkazně zhodnotit ovlivnění hladiny podzemní vody (režimu podzemní vody) při
otvírce a těžbě ložiska v hranicích dobývacího prostoru, včetně provedení
hydrogeologického průzkumu;
· zhodnotit možnost vybudování ochranného pohledového valu u obce Velký Luh;
· zhodnotit realizaci varianty s vnitřní výsypkou s ohledem na možnost menšího záboru
ZPF;
· dopracovat komplexní popis charakteristik krajinného rázu a vyhodnotit vlivy záměru
na hodnoty krajinného rázu;
· vypracovat studii dopadu hluku z činnosti v dobývacím prostoru, z úpravy suroviny
a související dopravy na okolní prostředí, je třeba srovnat stávající stav
s předpokládanou hlukovou zátěží;
· v dokumentaci zohlednit a přehledně vypořádat všechny relevantní požadavky
na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny v došlých vyjádřeních.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Dne 10.7.2007 byla MŽP předložena dokumentace EIA, zpracovaná dle přílohy č. 4
zákona. Dokumentace byla dne 24.7.2007 rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům a dopisem ze dne 4.9.2007
byla dokumentace EIA zaslána zpracovateli posudku. Na základě doporučení zpracovatele
posudku následně MŽP dopisem ze dne 16.10.2007 (č.j. 78188/ENV/07) vrátilo dle § 9
odst. 5 zákona dokumentaci k přepracování. V citovaném dopise bylo uvedeno,
že dokumentaci je třeba dopracovat důsledně dle závěru zjišťovacího řízení a na základě
dalších připomínek obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci EIA k tomuto záměru.
Důvodem pro vrácení dokumentace byly natolik zásadní nedostatky dokumentace, že ji bylo
třeba přepracovat a doplnit tak, aby bylo možné dokončit proces posuzování vlivů záměru na
životní prostředí.
Na základě výše uvedeného byla předložena přepracovaná dokumentace (tento posudek
hodnotí tuto přepracovanou dokumentaci z července 2009 – odpovědný řešitel Ing. Daniel
Bubák, Ph.D., GET, s. r. o.). Zásadní odlišností od původní dokumentace je jednoznačná
specifikace záměru. Na základě všech obdržených připomínek k oznámení záměru
i k původní dokumentaci oznamovatel společně se zpracovatelem přepracované dokumentace
specifikoval záměr tak, že se v podstatě stal jednovariantním. K redukci variantního řešení
došlo při snaze minimalizovat veškeré vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Rozsah a obsah dokumentace je vyvážený, dokumentace je přehledná. Dokumentaci
hodnotící vlivy stanovení DP Skalná V a následné těžby včetně úpravy lze hodnotit z hlediska
jejího obsahu a kvality jako solidně a korektně zpracovanou a tudíž akceptovatelnou
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel.
V rámci zveřejnění dokumentace byla obdržena vyjádření dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů hájících zájmy ochrany životního prostředí
a zdraví obyvatelstva s tím, že vyjádření v některých případech obsahují požadavky na
minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí. Tyto požadavky jsou řešeny v rámci tohoto
posudku, a to především vhodně zvoleným návrhem doporučení, která jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku.
Ostatní záležitosti, které byly předmětem vyjádření, jsou podle názoru zpracovatele
posudku standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných následných
správních řízeních týkajících se povolení předmětného záměru.
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Stanovení dobývacího prostoru
Skalná V“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku v této etapě přípravy záměru za
dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí, formulovat návrh stanoviska
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný
úřad - Ministerstvo životního prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001
Sb.
Závěry veřejného projednání:

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření Karlovarského kraje
(Výpis z usnesení Rady Karlovarského kraje konané dne 24. 9. 2009, usnesení č. RK
995/09/09)
Vyjádření obce Velký Luh
(ze dne 29. 9. 2009)
Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
(č.j.: 3648/ZZ/09 ze dne 2. 10. 2009)
Vyjádření Městského úřadu Cheb, odboru životního prostředí
(č.j.: ŽP/55101/2009 ze dne 15. 9. 2009)
Vyjádření Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
(č.j.: H555K2CH3064S/140909 ze dne 14. 9. 2009)
Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Plzeň
(č.j.: ČIŽP/43/IPP/0900183.011/ZMK ze dne 18. 9. 2009)
Vyjádření MZ Českého inspektorátu lázní a zřídel
(č.j.: ČIL-21.08.2009/37432-P ze dne 11. 9. 2009)
Vyjádření Obvodního báňského úřadu Sokolov
(č.j.: 1943/2009/08 ze dne 9. 9. 2009)
Vyjádření MŽP Odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Chomutov
(č.j.: 73173/ENV/09 ze dne 21. 9. 2009)
Vyjádření MZe Odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
(č.j.: 28133/09/08-16210 ze dne 5. 10. 2009)
Vyjádření MŽP odboru péče o krajinu
(č.j.: 4186/610/09, 64417/ENV/09 ze dne 2. 9. 2009)
Vyjádření MŽP odboru ochrany vod
(č.j.: 2129/740/09 ze dne 1. 9. 2009)
Vyjádření MŽP odboru ochrany horninového a půdního prostředí
(č.j.: 2267/660/09, 64417/ENV/09 ze dne 31. 8. 2009)
Vyjádření MŽP odboru odpadů
(č.j.: 5278/720/09 ze dne 15. 9. 2009)
Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší
(č.j.: 3056/820/09 ze dne 25. 9. 2009)

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ se s ohledem na výsledky
procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
a zákona č. 163/2006 Sb. doporučuje realizovat.

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Předmětem posuzovaného záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“, je
stanovení dobývacího prostoru a následná hornická činnost. Plocha v dokumentaci
navrhovaného dobývacího prostoru (DP) Skalná V je 569 382 m2. Plocha těžby činí
288 895 m2, zbylou výměru pokrývají vnější výsypky a deponie skrývkových hmot, lomové
cesty, odkalovací čistící nádrže apod. Hloubkové omezení exploatace ložiska (těžební bázi) je
stanoveno na úrovni 420 m n. m. Roční výše těžby surového kaolinu bude maximálně
375 000 t tedy cca 187 500 m3. Při výplavu cca 12 % bude roční produkce upraveného
kaolinu činit 45 000 t. Skrývka nadložních vrstev zemin, včetně slévárenských písků, bude
mít vzrůstající tendenci v rozmezí 135 – 335 tis. tun ročně. Doba těžby bude cca 20 let.
Součástí je areál úpravny na pozemku č. p. 1043/1 k. ú. Skalná. Plocha areálu úpravny bude
činit necelých 60 000 m2.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí ve výsledné variantě nebyly žádné vlivy
ve výsledné významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového rozsahu vlivu,
reverzibility vlivu, citlivosti území a možnostmi ochrany) vyhodnoceny jako významně
nepříznivé. Jako nepříznivé byly ve výsledné významnosti zhodnoceny vlivy na zábor ZPF,
změnu ve vydatnosti zdrojů, změnu hladiny podzemní vody, změnu reliéfu krajiny a vliv na
krajinný ráz. Z těchto vlivů jsou zábor ZPF a vliv na krajinný ráz téměř zcela vratné.
V období po provedení rekultivace budou tyto vlivy nevýznamné. Ve své velikosti byly dále
jako nepříznivé hodnoceny vlivy na kvalitu ovzduší, na povrchový odtok a změnu říční sítě
včetně zásahu do VKP, na dřeviny rostoucí mimo les a dále vlivy spojené se změnou
v dopravní obslužnosti a se změnou funkčního využití krajiny. V důsledku navržených
preventivních, zmírňujících a kompenzačních opatření a v kontextu širšího území v okolí
záměru jsou však tyto vlivy ve své výsledné významnosti hodnoceny i při realizaci záměru
jako nevýznamné. Z hlediska výsledné významnosti byly jako příznivé vyhodnoceny sociální
a ekonomické vlivy. Po provedení rekultivace jsou příznivě hodnoceny i vlivy na porosty
dřevin rostoucích mimo les, na povrchový odtok a změnu říční sítě, na prvky VKP a ÚSES
a na ekosystémy. Otvírkou lomu, která si vynutí přeložku místního potoka, dojde
k významnému zásahu do hydrogeologického režimu podzemních vod a hydrologického
režimu povrchových vod. U povrchových vod dojde současně k ovlivnění kvalitativních
parametrů cílového recipientu. Vlivy na kvalitu vod v cílovém recipientu nelze v současné
fázi přípravy záměru jednoznačně stanovit. Pokud by byly dodržovány dlouhodobě obsahy
nerozpuštěných látek na výstupu z procesu do 40 mg.l-1 , jak předpokládá dokumentace, měl
by být záměr akceptovatelný. Je však doporučeno provést ověření skutečného stavu a na
základě výsledků případně aktualizovat systém odsazování nerozpuštěných látek, nebo jejich
odstraňování.
Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí
lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí lze
konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dostačujícím způsobem popsáno, detailnější

Ing. Pavel Varga, Osečná
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řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá
v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení předmětného záměru.
Navržené základní řešení záměru s respektováním podmínek rezultujících z procesu
posuzování představuje standardní technickou úroveň.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a životního prostředí rezultující
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy
a provozu záměru a ukončení záměru.
Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Oznamovatel předložil v rámci přepracované dokumentace jednovariantní řešení, co do
velikosti a rozsahu DP a těžby, které bylo podrobeno probíhajícímu procesu posuzování vlivů
dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Oznámení záměru (Licková, 2006) i původní dokumentace (Licková, 2007) bylo
zpracováno variantně, co se týká rozsahu záměru, výše těžby i způsobu úpravy a expedice.
V rámci přípravy záměru, s uvážením všech došlých připomínek k oznámení
a dokumentaci a při snaze minimalizovat veškeré vlivy záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví došlo k redukci variantního řešení až k variantě, která je předložena a posouzena v této
dokumentaci.
Varianta nulová popisuje současný stav lokality v případě nerealizace posuzovaného
záměru. Nulová varianta není variantou záměru, ale pouze referenčním stavem sloužícím
k porovnávání současného stavu v území a vlivů souvisejících s navrhovanou činností v tomto
území.
Předmětem celého textu dokumentace je tedy de facto srovnání nulové a projektové
varianty. Vzhledem k tomu, že nebyl u záměru identifikován žádný významně nepříznivý vliv
a že pro všechny nepříznivé vlivy byl vypracován celý soubor opatření k jejich prevenci,
kompenzaci a eliminaci je možno konstatovat, že při realizaci varianty projektové nedojde
k významným negativním změnám v ovlivnění současného stavu životního prostředí
a veřejného zdraví v daném území.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření všech dotčených subjektů k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána
v posudku v souladu s § 8 citovaného zákona.
Vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů
obdržená k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ na životní
prostředí a posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí jsou vypořádána ve
stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Vypořádání vyjádření k posudku:

Ing. Pavel Varga, Osečná
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Stanovisko:
Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9,
vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního
prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. z hlediska
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru

Stanovení dobývacího prostoru Skalná V
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové dokumentace záměru a zahrnuty jako podmínky návazných správních
řízení.
Doporučená varianta:
Varianta řešení záměru popsaná v dokumentaci vlivů záměru nazvané „Stanovení
dobývacího prostoru Skalná V a povolení hornické činnosti“ z července 2009 na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb.
Při přípravě, realizaci a provozu záměru budou respektovány příslušné níže uvedené
podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Stanovisko se týká v souladu s dopisem MŽP č.j. 3264a/OPVŽP/02 ze dne 12. 7. 2002
období 20 let, tj. do roku 2029. Poté je nutné zpracovat nové posouzení vlivů na životní
prostředí, neboť vlivy záměru byly podrobně vyhodnoceny na 20 let.

Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1. Před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru
vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle bonit
a kultur, který bude mimo jiné obsahovat i návrh a zdůvodnění takového řešení,
které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, projednat ho s příslušným orgánem
ochrany ZPF a získat jeho souhlas.
2. Hlavní lomové a vnitroareálové komunikace provést jako zpevněné.
3. Před zahájením provozu úpravny vybudovat při severním okraji areálu úpravny mezi
obcí Velký Luh a areálem úpravny ochranný val ze skrývkových zemin a před valem
vysadit zelený pás ze stromů a keřů.

Ing. Pavel Varga, Osečná

85

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb.

Stanovení dobývacího prostoru Skalná V

4. Před zahájením skrývkových prací vysadit zelený pás ze stromů a keřů na
severovýchodním okraji DP směrem k obci Velký Luh a na západě směrem k obci
Křižovatka.
5. Před zahájením vlastní těžby vybudovat ochranný val ze skrývkových zemin na
severozápadním okraji DP směrem k obci Velký Luh (mezi těžebnou a č.p. 16, 18
a 86).
6. Provést výpočet retenční kapacity jímky na dně lomu a nutného čerpaného okamžitého
množství důlních vod (výkon čerpadla), který zajistí plnění požadavků bezpečnosti
práce a ochrany zdraví.
7. Získat údaje o M-denních a N-letých průtocích Velkolužského potoka v úseku,
na kterém dojde k vypouštění důlních vod a provést výpočet kapacity přeložky
Velkolužského potoka, ve kterém bude zohledněna potřeba převedení minimálně
50-letých vod.
8. Provést opakovaná měření kvality čerpaných vod v parametru NL a kvalitu vody
recipientu nad zaústěním a pod zaústěním důlních vod. Na základě dat o M-denních
průtocích v recipientu vypočítat jeho ovlivnění při dlouhodobých garantovaných
minimálních průtocích a v závislosti na výsledcích optimalizovat systém nakládání
s důlní vodou.
9. S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný vodoprávní úřad o vydání
povolení k vypouštění důlních vod do vod povrchových ve vazbě na realizaci záměru.
Kvalita vypouštěných vod bude sledována alespoň 2x ročně. Limitovány budou
především obsahy nerozpuštěných látek (NL) a ropných látek (NEL), popř.
uhlovodíků C10-C40 a dále hodnoty pH. Maximální hodnoty emisního znečištění
vypouštěných důlních vod nepřesáhnou následující meze (pokud správní úřad
nestanoví jiné hodnoty):
· NL
40 mg/l
· C10 – C40
1 mg/l
· Fecelk
6 mg/l
· SO4
200 mg/l
· pH
5 – 6,5.
10. Zpracovat provozní řád pro odvodnění lomu, který bude odsouhlasen správcem toku
a správcem povodí. V provozním řádu navrhnout sledování množství a teploty
vypouštěných důlních vod automatizovaným způsobem s registrací, sledování
okamžitého a kumulativního množství čerpaných důlních vod a množství srážek.
11. Odvodnění plochy úpravny řešit pokud možno vsakem na vlastním pozemku, případně
s využitím vsakovacích jímek nebo suchých poldrů. Zpevněné a pojížděné plochy
odvodnit přes lapoly. Ověřit, že zasakovací systémy budou schopné plnit svoji funkci.
12. Zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin
podle ustanovení § 56 odst. 1 a 3 z ustanovení § 50 odst. 1 a 2 a ustanovení § 49
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o povolení výjimky musí být podaná v takovém časovém předstihu, aby
rozhodnutí o výjimce bylo pravomocné před vydáním rozhodnutí o stanovení
dobývacího prostoru.
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13. Provést transfer jedinců rostliny prha arnika na náhradní lokalitu. Prha arnika preferuje
vlhčí půdy, jako vhodné náhradní stanoviště se jeví okraj Velkolužského potoka mezi
silnicí a západní hranicí DP, kde se rostliny v současnosti nevyskytují.
14. Na okraji DP instalovat úlky pro čmeláky (20 ks) a výskyt veverek podpořit
vyvěšením min. 15 hnízdních budek v okolních porostech.
15. Malé hnízdo mravence Formica pratensis v západní části území, poblíž levého břehu
Velkolužského potoka před započetím těžby přenést na vhodnou lokalitu v blízkém
okolí a zajistit následnou péči (dokrmování, obsekávání apod.).
16. V rámci projektové přípravy úpravny vyjmout z plochy určené pro výstavbu úpravny
plochu označenou v biologickém posouzení jako segment G (malý mokřad ležící mezi
silnicí II/213 a plochou pro úpravnu) z důvodu ochrany obojživelníků.
17. Skrývku ornice a kácení dřevin provádět mimo vegetační období a dobu hnízdění
ptáků (doporučeno od září do března). Tyto práce je nutné provádět pouze v nezbytně
nutném rozsahu (tedy až těsně před zahájením těžebních prací).
18. Převod potoka do upraveného koryta provést nejdříve na konci srpna, nejpozději
koncem února a provádět ho postupně (alespoň po dobu 10 dnů), aby vyskytující se
živočichové mohli zareagovat na změny v množství protékající vody. Likvidaci
původního koryta uskutečnit mimo hlavní vegetační sezónu tj. v době od začátku října
do začátku března.
19. Objekty úpravny projektovat v barvách objevujících se v krajině – hnědá, zelená.
Vyvarovat se reflexních materiálů (použití antireflexních nátěrů).
20. S dostatečným časovým předstihem požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání
souhlasu z hlediska zásahu do krajinného rázu § 12 odst. 2 ZOPK, významného
krajinného prvku § 4 odst. 2, a o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v návaznosti na realizovaný záměr. Pokud je předmětná činnost vázaná obecně
závazným právním předpisem, kterým byl vyhlášen Přírodní park Kamenné vrchy na
souhlas orgánu ochrany přírody, je nutné si tento souhlas obstarat před vydáním
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.
21. V severozápadní části DP (podél hranice) provést ještě před započetím těžby výsadby
vyšší a střední zeleně. Výběr dřevin konzultovat s orgánem ochrany přírody. Pro
výsadbu upřednostnit domácí druhy s rychlejším růstem. Keřové patro alespoň ze
30 % osázet keři růže šípkové. Prostor okolo dřevin intenzivně zemědělsky nevyužívat
(sečení, pastva).
22. Před zahájením skrývkových prací oznámit záměr provádět veškeré zásahy v terénu
Archeologickému ústavu AV ČR a jemu nebo oprávněné organizaci umožnit
provedení záchranného archeologického výzkumu.
II. Podmínky pro fázi provozu
1. Ornici skrývat separátně. Skrytou ornici dočasně deponovat podél horní hrany
závěrného svahu lomu a zčásti v plochách vymezených k odvalovému hospodářství
(deponie A a deponie B). Ornici deponovat odděleně od ostatní skrývky a jiných
materiálů.
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2. Po uložení ornice na deponiích dodržovat veškeré zásady proti jejímu znehodnocení
(zaplevelení, vyplavení humózních látek, eroze).
3. V těžebně umístit prostředky pro urychlenou likvidaci případné kontaminace ornice
a zeminy ropnými uhlovodíky.
4. Veškeré zpevněné vnitroareálové komunikace a úseky využívaných veřejných
komunikací (II/213 a III/2136) pravidelně čistit a v suchém počasí zkrápět. Při riziku
zvýšené prašnosti zkrápět i nezpevněné lomové komunikace a trasu z lomové jámy na
vnější výsypku.
5. Zajistit řádnou očistu automobilů opouštějících lom, při výjezdu z lomu na silnici
II/213 instalovat oklepové rošty.
6. Všechna místa a operace, kde dochází k emisi tuhých znečišťujících látek, je nutno
s ohledem na technické možnosti vybavit podle povahy procesu vodní clonou,
skrápěním, odprašováním nebo mlžícím zařízení, zejména expediční sila kaolinu
osadit tkaninovými filtry a mechanickým oklepem, veškeré dopravníkové pásy
v prostoru úpravny mimo samotnou halu úpravny a sesypy na dopravnících zakrytovat
a na sesypech a skládkách produktů instalovat zařízení pro mlžení či zkrápění.
Navržené postupy ochrany ovzduší dokladovat v další přípravě posuzovaného záměru.
7. V období většího sucha nebo při manipulaci s materiálem déle odkrytým používat
zařízení pro mlžení či zkrápění instalované na sesypech a na skládkách.
8. Po zahájení skrývkových prací a zahájení provozu úpravny ověřit závěry hlukové
studie měřením v obci Velký Luh. Dle výsledku měření případně doplnit ochranné
valy, případně přizpůsobit provoz zdrojů hluku v lomu (optimalizace
časoprostorového rozložení mechanizace – souběh činností, poloha strojů, tonáž
použitých nákladních automobilů, kapacita použitých mechanismů při skrývkách atd.).
9. Dodržovat navrženou trasu mezi lomem a úpravnou. Neprojíždět při cestách mezi
lomem a úpravnou v blízkosti obytné zástavby.
10. V úpravně v noční době provozovat pouze zařízení uvnitř úpravny, neprovozovat
kladivový drtič, nakladač navážející surovinu ani expedici suroviny.
11. Vybudovat železniční vlečku. Od 5. roku těžby přednostně expedovat upravený kaolin
a dle možností i druhotné suroviny pomocí železniční dopravy.
12. Zajistit dokonalý technický stav všech těžebních mechanizmů a dopravních
prostředků, jejich kontrolu z hlediska možných úkapů ropných látek a mazadel
a eliminovat možnost znečištění vod. Odstavnou plochu pro mechanizaci používanou
v lomu zpevnit, pod každým strojem umístit záchytnou odkapovou vanu. Při
tankování používat záchytnou vanu. Pokud dojde k úkapům ropných látek (nafta,
oleje) mimo záchytné vany, tyto okamžitě likvidovat vhodným sorbentem. Provádět
denní kontrolu technického stavu veškeré mechanizace. Technické závady neprodleně
odstraňovat.
13. Zajistit, aby v celém průběhu těžby rozsah lomu nepřesáhl plochu větší, než by
odpovídalo rozsahu obnažené hladiny podzemní vody větší než 10 ha (vzhledem
k tomu, že těžba se nachází v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les).
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14. Po celou dobu těžby zajistit dodržení limitu úrovně báze těžby 420 m n.m.
15. Omezit rozsah těžby kaolinů v místech, kde by nárůst mocnosti jílovitých poloh
umožnil vznik akumulace tlakových vod v souladu s výsledky hydrogeologického
průzkumu.
16. Provádět pravidelnou kontrolu projevů výronu minerálních vod, proplyněných vod
nebo výronů plynů. Při zjištění těchto projevů ihned zastavit těžební činnost
a neprodleně hlásit událost ČIL. V provozním řádu nebo havarijním plánu určit
postup, jakým kontrola bude probíhat a co bude považováno za popsané projevy.
Doporučeno je aplikovat postup, kdy jednou za kvartál bude realizována obhlídka
lomu se správcem PLZ, při které budou sledovány potenciální vývěry minerálních vod
nebo plynů v těžebně.
17. Provádět kontrolu vlivů těžby na bazálním zvodnění terciéru a povrchu krystalinika
(režimní měření na pozorovacích vrtech při osazení systému měření hladiny, příp.
teploty a měrné vodivosti při užití automatizovaného záznamu ).
18. Provádět kontrolu vlivů těžby na okrajích obcí Velký Luh a Křižovatka (režimní
měření studní). V případě zjištění významného poklesu hladin ve studních provést
kompenzaci důlní škody, přednostně formou prohloubení studní.
19. Pomocí systému odvodňovacích příkopů a zemních valů provést komplexní
odvodnění předpolí lomu a prostoru deponií. Příkopy pravidelně čistit, zamezit
splachování zeminy a ornice z DP do povrchových vodotečí.
20. Podél upraveného i nově vytvořeného koryta provést náhradní výsadbu. Dřeviny hustě
vysázet formou skupinové výsadby. Jejich druhové složení přizpůsobit přibližně
stávajícím porostům s dominancí olše šedé.
21. Břehy koryt (přeložky i nového) oset travními směskami pouze v případě nutnosti
jejich stabilizace. Břehy přednostně ponechat sukcesi a pouze extenzivně
obhospodařovávat zejména s ohledem na výskyt bolševníku velkolepého. Kolem koryt
ponechat 15 m široký pás bez intenzivní zemědělské činnosti.
22. Všechny plochy, kde je riziko šíření invazních a synantropních druhů (zejména
deponie skrývek), udržovat pravidelným sekáním vegetace a případně i mechanickým
nebo chemickým hubením invazních druhů.
23. Na vnější výsypky ukládat (pokud to bude technologicky možné) nejsvětlejší
materiály „dovnitř“ výsypek, tak aby se snížil barevný kontrast těchto nově vzniklých
terénních tvarů s okolní krajinou.
24. Pro zabezpečení řízení provozu zpracovat soubor dokumentů, kde budou zohledněny
i rizika negativního vlivu na životní prostředí a budou zde uvedena technická opatření
spočívající v jejich minimalizaci. Jedná se například o tyto dokumenty: (organizační
řád, příručka jakosti, dopravní řád, plán preventivní údržby, provozní řád, havarijní
plán, řád prohlídek technických zařízení apod.)
25. Dodržovat všechny povinnosti původců odpadů ustanovené v § 16 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znění. To znamená usilovat o předcházení vzniku odpadů,
zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním, vyprodukované odpady
shromažďovat a zařazovat podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady
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před znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech
a způsobech nakládání s nimi atd.
26. Z důvodů minimalizace celkového množství odpadů i produkci odpadů nebezpečných
preferovat dodavatele výrobků (zářivky, galvanické články) a služeb (servis
mechanismů, výměny pneumatik, olejů apod.), kteří zajišťují zpětný odběr.
III. Podmínky pro fázi ukončení
1. Po ukončení hornické činnosti v DP demontovat a odvézt veškeré technologické
a technické zařízení a zrušit i účelovou komunikaci a výjezd na silnici II/213.
2. Po ukončení hornické činnosti v DP provést rekultivaci v souladu se Souhrnným
plánem sanace a rekultivace DP Skalná V (Charouzek, 2009).
3. Po ukončení provozu úpravny provést rekultivaci v souladu se Souhrnným plánem
sanace a rekultivace DP Skalná V (Charouzek, 2009).
4. Cca 85 % plochy DP a 100 % plochy pod úpravnou navrátit po ukončení záměru zpět
do ZPF.
5. Koryto Velkolužského potoka vytvořené po ukončení těžby provést jako přírodě
blízké, tzn. mělké a ploché, příčný řez koryta by se měl podobat mělké ploché míse.
V podélném profilu střídat tůně s proudovými úseky. Definitivní podobu a kapacitu
koryta řešit dle požadavků správce toku a správce povodí. Dále je třeba dbát na
maximální podporu a obnovu samočisticích funkcí toku a zamezení eutrofizace toku
a jeho okolí.
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a ustanovením § 4
odst. 1 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
· Vyjádření k dokumentaci obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., (tyto
vyjádření jsou k tomuto posudku přiložena mimo rámec náležitostí posudku uvedených
v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Ing. Pavel Varga, Osečná

91

