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Seznam hlavních použitých zkratek:
BC (L) (R)
BK (L) (R) (NR)
BPEJ
BR
BSK
ČBÚ
ČHMÚ
DP
E.I.A.
EVL
HČ
CHLÚ
CHOPAV
CHSK
k.ú.
MěÚ
MMKI
MZd
Mze ČR
MŽP
NEL
NL
OBÚ
OKD
OKR
OkÚ
OP
OÚ
PHM
PHO
PO
PR
PUPFL
Sb.
TR
TZL
ÚPD
ÚPN SÚ
ÚSES
VKP
VÚC
ZCHD
ZCHÚ
ZD
ZOPK
ZPF
ZPV

biocentrum (lokální, regionální)
biokoridor (lokální, regionální, nadregionální)
bonitovaná půdně ekologická jednotka
biologická rekultivace
biologická spotřeba kyslíku
Český báňský úřad
Český hydrometeorologický ústav
dobývací prostor
z anglického Environmental Impact Assesment – posuzování vlivů na životní prostředí
Evropsky významná lokalita (lokalita soustavy Natura 2000)
hornická činnost
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chemická spotřeba kyslíku
katastrální území
městský úřad
Magistrát města Karviné
ministerstvo zdravotnictví
ministerstvo zemědělství České republiky
ministerstvo životního prostředí
nepolární extrahovatelné látky
nerozpustné látky
Obvodní báňský úřad
Ostravsko – Karvinské doly, a.s.
Ostravsko-karvinský revír
okresní úřad (bývalý)
ochranné pásmo (bez specifikace)
obecní úřad
pohonné hmoty
pásmo hygienické ochrany
ptačí oblast (lokalita soustavy Natura 2000)
přírodní rezervace
pozemky určené k ochraně lesa (bývalý lesní půdní fond)
Sbírky zákonů ČR
technická rekultivace
tuhé znečišťující látky
územně plánovací dokumentace
územní plán sídelního útvaru
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
velký územní celek
zvláště chráněný druh
zvláště chráněné území (přírody)
zájmový druh (živočicha, rostliny), významný z bioindikačních nebo ochranářských
důvodů
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zemědělský půdní fond
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů
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ÚVODEM
Hornická činnost dolu Karviná na závodě ČSA bude dále navazovat na posouzené parametry
hornické činnosti dolu v dobývacích prostorech Karviná-Doly I a Doubrava po roce 2016
s tím, že k určitým změnám dojde již v roce 2015. Z tohoto důvodu bylo vypracováno
Oznámení E.I.A. na delší období 2015 až 2035. Na základě projednání takto vymezeného
záměru ve zjišťovacím řízení (Závěr zjišťovacího řízení MŽP ze dne 29.5.2012 pod čj.
42673/ENV/12 - viz níže) se ukázalo, že původní varianta, předložená Oznámením, není
prakticky dále průchodná.
Od července 2012 po květen 2013 byly postupně nadefinovány možné rozsahem či objemem
těžby úspornější varianty záměru s tím, že by bylo možno rozvíjet pro účely dokumentace
pokračování hornické činnosti s nižší mírou dotčení Karvinských rybníků1 a prakticky
vyloučit dotčení průmyslové zóny Nové Pole. Pro tyto varianty byly připraveny dosahy změn
povrchu (poklesy) a vypracovány vstupní prognózy změn hydrických poměrů, které měly
sloužit jako základ pro hodnocení vlivů. Souběžně byla nezávisle na výstupech Závěru
zjišťovacího řízení zadána OKD, a.s. podrobná hydrologická studie pro řeku Olši, jejíž
výstupy měly být rovněž zohledněny v rozpracovávané Dokumentaci EIA. Tento proces však
byl v červnu 2013 přerušen nástupem zásadních strukturálních změn ve společnosti OKD, a.s.
a práce na Dokumentaci tak byly pozastaveny do doby vyjasnění konkrétních možností
dalšího pokračování vlastní hornické činnosti a pojetí rekultivačních akcí2. Proces změn se
odvíjel od zhoršené ekonomické situace způsobené klesající cenou uhlí na světových trzích.
Celý záměr byl přehodnocen a předložená varianta reflektuje danou situaci.
Zdůraznění výše uvedených okruhů považuje zpracovatelský tým předkládané Dokumentace
za klíčové, poněvadž v sobě shrnují hlavní myšlenky, na nichž bylo založeno její
vypracování. V dalších kapitolách předkládané Dokumentace jsou tyto okruhy dále
rozpracovány, stejně tak jako další konkrétní připomínky plynoucí z vyjádření občanů, obcí,
dotčených správních úřadů a institucí k Oznámení.
A: Východiska pro vypracování dokumentace
Zjišťovací řízení bylo ukončeno závěrem zjišťovacího řízení, vydaným MŽP dne 29.5.2012
pod čj. 42673/ENV/12 s tím, že záměr bude dále posuzován. Příslušný úřad zdůraznil pro
zpracování dokumentace především následující oblasti:

1

2

Byly předběžně vydefinovány dvě potenciálně posuzované varianty, kdy oproti poklesu na hrázi rybníků 2 m
dle původní varianty v Oznámení byl stanoven rozsah poklesu buď maximálně do 1 m, nebo že hranice
dotčeného území bude hráze již jen kontaktovat rybník Dubový
S ohledem na nejistoty ohledně dalšího výhledu pokračování hornické činnosti byly zcela přerušeny práce na
hlukové a rozptylové studii (včetně navazujícího hodnocení zdravotních rizik), otřesové problematice,
problematice technologické varianty se zakládáním, problematice dotčených objektů, infrastruktury a majetků.
Zcela nerelevantní se v době strukturálních a koncepčních změn ukázalo jakékoli zadání socioekonomických
studií či podkladů. Zásadně se začala měnit koncepce nakládání s hlušinami (včetně dopravního systému) a
systém rekultivačních akcí. Pokračovaly tak jen práce na biologických průzkumech Práce na souběžně zadané
studii ohledně ovlivnění řeky Olše dočasně ve druhé polovině roku 2013 pozastavila i sama společnost OKD,
a.s. s tím, že práce v souvislosti s upravenými vstupními podmínkami pokračování hornické činnosti byly
zahájeny prakticky až v březnu 2014
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Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
Varianty:
1) Předložený záměr lze hodnotit jako variantu maximálního vydobytí zásob, která nerespektuje schválené
územní plány obcí a dosavadní dohody v dotčeném území, tj. koexistenci hornické činnosti a rozvoj
dotčených obcí. Proto požadujeme předložit varianty, které budou konsenzem všech zúčastněných stran –
obcí a jejich územních plánů, bez vlivu na soustavu Natura 2000, s minimem vlivů na investice společností
v území a bez významných vlivů na lužní lesy řeky Olše. Tyto varianty záměru musí být v maximálně
možném souladu se schválenými územními plány dotčených obcí a s co nejmenším negativním vlivem na
jejich zastavěné území, a to včetně ploch pro jejich rozvoj (navržený rozsah těžby je dle vyjádření obcí
ve střetu se schválenými územními plány, dotýká se ploch určených k rozvoji a ploch určených pro novou
zástavbu). Tyto varianty je současně nezbytné předložit s redukovaným plošným rozsahem hornické
činnosti tak, aby nepříznivé vlivy dobývání (poklesy, deformace) v žádném případě nepřesahovaly hranice
vymezených dobývacích prostorů (viz obdržená vyjádření) a navrhnout takové způsoby dobývání uhlí, které
omezí negativní dopady hornické činnosti na povrchu. V zastavěném území specifikovat monitoring
jednotlivých projevů těžby na povrchu, který bude realizován,
Řešeno v příslušných částech Dokumentace s tím, že oznamovatel po vyhodnocení možných variant v období
mezi červencem 2012 a lednem 2014 jako legitimní řešení navrhuje novou redukovanou variantu jako
časově i prostorově omezený rozsah pokračování hornické činnosti jen do roku 2023. Je tak aktuálně
vyloučeno poddolování Karvinských rybníků a průmyslovou zónou Nové Pole probíhá okraj dotčeného
území. S ohledem na polohu těžitelných zásob, strukturně geologické podmínky jejich možného využití
nelze v případě jakéhokoli pokračování hornické činnosti vyloučit vlivy na řeku Olši a lužní lesy, došlo
k redukci těchto dopadů.
V této souvislosti zpracovatel Dokumentace připomíná, že jedním ze zásadních výstupů zpracovaného
Oznámení byla rigorózní konstatace významného vlivu na předmět ochrany EVL Karviná-rybníky v rámci
požadovaného naturového hodnocení (Příloha č. 9 Oznámení). Výslovně bylo v závěru naturového
hodnocení prezentováno, že původní varianta záměru pokračování hornické činnosti na období 2015 - 2035
bude mít významně negativní vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality KarvináRybníky s tím, že z tohoto důvodu je nutno do další přípravy záměru navrhnout variantu, která vyloučí
proponovanou míru poklesů v oblasti Karvinských rybníků a předložit ji do nového hodnocení (tedy do
dokumentace). Tento závěr v souvislosti s proponovaným negativním ovlivněním průmyslové zóny Nové Pole
(což bylo rovněž ve výstupech oznámení prezentováno) byl základním impulsem k tomu, aby oznamovatel již
od druhé poloviny roku 2012 přistoupil k hledání příznivější varianty záměru, kterou by do dokumentace
předložil.
U klasických povrchových těžeb lze jednoznačně vymezit, aby vlivy vlastní činnosti nepřesahovaly hranice
vymezených dobývacích prostorů, u těžeb realizovaných v podzemí je tímto požadavkem jednoznačně
stanoveno, že rozsah porubů a exploatace těžitelných zásob nesmí přesahovat hranice dobývacích prostorů.
V červenci 2013 bylo vydáno nejnovější rozhodnutí MŽP, odboru státní správy IX ve věci změny chráněného
ložiskového území české části hornoslezské pánve bylo vydáno pod č.j. 984/580/13,47186/ENV, spis. zn.
000370/A-10 dne 4.7.2013.3 Jsou mj. podrobně specifikovány podmínky ochrany ložisek černého uhlí s tím,
že území ve vlivech důlní činnosti podle specifikace v přílohách č. 1 a 2 tohoto rozhodnutí nadále přesahuje
mimo vymezení DP Karviná-Doly I do katastrálních území Dětmarovice a Koukolná plochami B K, CK a N.
Redukovaná varianta, předložená Dokumentací, stanovený rozsah přesahu vlivů mimo hranice vymezených
DP, plně respektuje.
V závěru části C.2 Dokumentace je předložen komentář, týkající se aktuálního vztahu záměru k ÚPD
dotčených obcí.
Oznamovatel poskytl údaje týkající se řešení dohod společnosti se samosprávami ve vazbě na dosavadní
průběh procesů EIA:
- Dohoda mezi OKD a statutárním městem Karviná je řešena – zohledňuje podmínky dobývání z procesu
EIA pro Důl Karviná na období 2011-2016, pro doly Darkov a ČSM do roku 2020. Záměr řešený
Oznámením v rámci zjišťovacího řízení v roce 2012 není v této dohodě zahrnut a podmínkou realizace
aktuálně posuzované verze záměru je kromě jiných i řešení nové dohody se Statutárním městem Karviná.
Dohoda je zpracována, předána městu k vyjádření a zatím (k 21.5.2014) neprošla procesem v orgánech
města (event. schválení v orgánech města)
- Analogie se týká obce Doubrava a města Orlová, v současné době jsou tyto dohody v procesu vzájemného
připomínkování, s Orlovou bude řešena dohoda zcela nová, se specifikací po roce 2016.

3

Rozhodnutí je doloženo v rámci přílohy č. 4 – Podklady oznamovatele
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
Na úrovni obce Dětmarovice, vzhledem ke zcela okrajovému dotčení katastrů Dětmarovice podle
redukované varianty, předložené Dokumentací, aktuálně o dohodě zatím jednáno nebylo.
K otázce monitoringu jednotlivých projevů těžby na povrch v zastavěném území lze konstatovat, že OKD a.s.
prostřednictvím internetu zveřejňuje výsledky monitoringu tak, jak je požadováno v platných dokumentacích
EIA.
-

2) V citlivých oblastech (ochrana přírody, zastavěné území) realizovat těžbu „na zakládku“, případně jiné
technologie těžby, které jsou šetrnější k poklesům a deformacím, nebo tato území vyloučit z těžby,
Přílohou č. 8 Dokumentace je znalecký posudek ing. Jiřího Ptáčka, Ph.D., který variantu se zakládáním,
vydobytých prostor pro podmínky těžeb v řešených DP, v zásadě nedoporučuje, a to i z environmentálních
důvodů.
3) Zpracovat variantní řešení záměru, které vyloučí poklesy v oblasti Karvinských rybníků, které by měly za
následek ovlivnění předmětu ochrany tohoto chráněného území soustavy NATURA 2000. Je třeba vyloučit
těžbu, která by vedla k poklesům koryta a nivy Olše a způsobila tak zánik lužních lesů, tj. vyloučit příslušné
poruby nebo skupiny porubů či upravit jejich plochu tak, aby nedocházelo poklesům. Navrhnout zásady
monitoringu možného ovlivnění rybníků těžbou.
Dokumentací aktuálně předložená upravená varianta pod Karvinské rybníky nezasahuje a tím se EVL
Karvinské rybníky dostává mimo sféru vlivů na povrch, generovanými hornickou činností. S ohledem na
strukturně geologické a geomorfologické poměry části ložiska v 10. a 11. kře DP Karviná-Doly I nelze
stanovit aktivní variantu, která by zcela vyloučila poklesy na toku Olše. V oblasti Starého Města se Olše
totiž nachází prakticky mezi středem poklesové kotliny nad pravým břehem a poklesy v oblasti Kozince.
Pokud dojde k dohodě s Povodím Odry, mohla by lokalita sloužit jako území pro přirozenou retenci vody
v krajině a zmírnit negativní dopady zvýšených průtoků v dolní části toku.
Došlo ale k výraznému zmírnění těchto poklesů ve vztahu k potenciálnímu ovlivnění lužních lesů. Jediné
reprezentativní stanoviště tvrdého luhu, jež se nachází u Karvinských rybníků (biotop je rovněž vymapován
v podkladu http://www. nature.cz) a je stanovištěm páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), se nachází
zcela mimo očekávané vlivy záměru. Ovlivnění měkkého luhu je ve srovnání s variantou v oznámení
podstatně nižší a redukovaná varianta jeho zánik v přímém důsledku poklesů v podstatě zcela vylučuje.
4) Varianty řešit i ve vazbě na činnost stávajících společností, které v území působí, jako jsou SEJONG Czech,
s.r.o., SHIMANO CZECH REPUBLIC s.r.o., GS Caltex Czech, s.r.o., LIFT COMPONENTS, s.r.o.,
Mölnlycke Health Care Klinipro, s.r.o., a které s rozsahem záměru nesouhlasí.
Dokumentací aktuálně předložená upravená varianta se průmyslové zóny Nové Pole již vlastním
poddolováním nedotýká, zónou prochází okraj dotčeného území. Rozsah dotčeného území je v této variantě
v souladu s novým rozhodnutím MŽP, odboru výkonu státní správy IX č.j. 984/580/13,47186/ENV ze dne
4.7.2013 ve věci změny podmínek ochrany chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve
z hlediska jednotlivých kategorií území, okrajový přesah do území kategorie N z území kategorie Ck a Ck0
lze dokladovat v okolí Starého Města a zóny Nové Pole uvnitř severní části DP Karviná-Doly I. Mírný
přesah vlivů mimo území kategorie Ck do území kategorie N dle citovaného rozhodnutí je dán mj. tím, že
dochází k rozdílu linií hranice dotčení a původně platných hranic podmínek C k. Prakticky však je oblast
průmyslové zóny Nové Pole ovlivněná parametry dobývání klasifikovanými jako V. skupina stavenišť velmi
okrajově, takže ve svých důsledcích nijak neovlivňuje rozvoj území. Případné rozvojové plochy v lokalitě
Nové Pole nebudou ovlivněny předloženým záměrem jinak, než je uvedeno v platných podmínkách ochrany
ložiska.
5) K jednotlivým variantám rozsahu těžby doplnit hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované autorizovanou
osobou.
Dokumentace na základě požadavku KHS předkládá v příloze č. 7 autorizovanou studii vlivů na veřejné
zdraví, která vychází z předložené redukované aktivní varianty.
Ochrana vod:
6) Vyhodnotit konkrétní změny podélného a příčného profilu toku řeky Olše a změny ve struktuře průtočného
profilu toku. Vyhodnotit vlivy záměru na odtokové poměry Olše a jejích přítoků, vlivy na údolní nivu,
faunu, flóru a ekosystémy vázané na předmětný tok a jeho přítoky a precizovat problematiku možného
ovlivnění hraničních vod,
Řešeno v příslušných částech Dokumentace. Oproti původní variantě došlo k patrnému zmírnění vlivů na tok
Olše (především v severní části území, kde v původní variantě byla přímo pod Olší výrazná poklesová
kotlina), projevuje se synergie s navýšením protipovodňové pravobřežní hráze. Stěžejním faktorem v rámci
prognózy ovlivnění režimu podzemní vody je rekonstruovaný průběh drenážní báze, tj. řeky Olše, po
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
poklesech terénu. Z analýzy budoucího podélného profilu toku (kóty budoucí hladiny a dna Olše jsou
zakresleny v příloze 3 hydrogeologické studie –příloha č. 10) vyplývá, že na cca 950 m dlouhém úseku
vymezeném staničením příčných profilů PF 63–74 dojde k vyrovnání toku na kótě 216,16 m n.m. a většímu
zahloubení toku (maximum kolem 3,5 m). Definitivní sklon erozní báze vyplyne ze studie, zadané na základě
požadavků Povodí Odry s.p. k dotčení Olše . V zahloubeném stagnujícím úseku s hladinou na 216,16 m.n.m.
bude ve zvýšené míře probíhat sedimentace.
Ve vodách Olše již došlo k podstatnému snížení zatížení znečišťujícími složkami pocházejícími z důlních vod,
snižování objemů vypouštěných důlních vod z ČSA i dalších dolů OKD bude pokračovat. Při snížení objemů
o 20 – 25% se obsah škodlivin, především NaCl a síranů, sníží nejméně o 30%. Kvalita vody v hraničním
toku se tak bude postupně zlepšovat. Obsahy znečišťujících látek jsou soustavně sledovány, výsledky jsou
předkládány ke kontrole vodoprávnímu úřadu a bývají i podkladem pro jednání mezistátní komise.
7) Vyhodnotit míru ovlivnění ochranných prvků protipovodňové ochrany a na základě tohoto vyhodnocení
navrhnout v nivě Olše způsob provedení nových protipovodňových opatření a úprav,
Řešeno v příslušných částech Dokumentace na základě úvodních (a zatím jen zcela předběžných) výstupů
oznamovatelem zadané aktualizované studie ohledně ovlivnění toku Olše. Předběžné pracovní výstupy
zadané studie dochází k tomu, že bude pravděpodobně řešena výměna pevného jezu v Dětmarovicích v ř.km
15,779 za jez s pohyblivou hradící konstrukcí s tím, že bude zřejmě řešena prohrábka toku proti proudu,
rozsah zatím nelze stanovit. Jak již bylo prezentováno, aktuálně v současné době je zpracováván ve vazbě
na upřesnění těžebního záměru a prognózy ohrožení terénu vodou model rozlivu při zvýšených průtocích, na
ten bude navazovat návrh technických opatření.
8) Navrhnout systém soustavného sledování integrity hrází ČOV (míněny zřejmě doubravské nádrže, poněvadž
okolí ČOV Karviná záměr svými vlivy nezasahuje –pozn.zprac.dok.) v průběhu poklesů terénu a navrhnout
technické prostředky k zamezení případného narušení těchto hrází.
Řešeno v příslušných částech Dokumentace. Integrita hrází ČOV doubravských nádrží nebude narušena,
poněvadž hráze jsou součástí provozu nádrží jako systému ČOV závodu ČSA a funkčnost musí být
zachována. Je prováděn pravidelný monitoring.
9) Detailně a konkrétně vyhodnotit možné poškození Kužberského přivaděče a navrhnout časově
specifikovaný soubor opatření k plnohodnotnému zachování jeho funkce, popřípadě navrhnout náhradní
investice srovnatelného charakteru a významu,
Řešeno v příslušných částech Dokumentace. Z hlediska časoprostorových vlivů dobývání na přivaděč bude
nutno zajistit funkci dle dohod mezi OKD a správcem. Pro ovlivněnou část trasy Kružberského přivaděče
bude stanovena měřická přímka a bude zahájeno měření.
10) Navrhnout doplněný systém monitorovací sítě měřících bodů (hydrogeologických vrtů) za účelem sledování
režimu a kvality podzemní vody v oblasti,
Řešeno v příslušných částech Dokumentace. Z hydrogeologického posouzení (Příloha č. 10) mj. vyplývá
následující:
Staré Město:
 Vyhloubit pozorovací vrt v centru budoucí poklesové kotliny a kvartálně monitorovat hloubku hladiny
podzemní vody;
 na přilehlém úseku Olše zřídit 5 vodočtů (např. na stupních) a kvartálně monitorovat úroveň hladiny
v řece;
 provádět kvartální monitoring na stávajících objektech – vrtech Ps-2 a V-8 a domovních studnách S119, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 143, 144, 147 a 149;
 prověřit využitelnost 2-3 objektů (studní) v bývalém jímacím území Staré Město a zařadit je do
monitoringu hladin podzemní vody;
 ve vybraných 8 objektech provádět kvartální monitoring chemismu vody v režimu, realizovaném
v současné době na Kozinci, tj. ZR-OR-RR-ZR (OR=orientační rozbor = konduktivita in situ, ZR =
základní rozbor v laboratoři na konduktivitu, chloridy, sírany, dusičnany, dusitany a amonné ionty, RR
= rozšířený rozbor = ZR+Fe, pH, NL105oC, RAS, karbonáty, bikarbonáty, CHSKMn, C10-C40).
 Olše podél pravého břehu (Olše se sleduje pro Kozinec, ale podél levého břehu): ve stejných místech
jako u Kozince (5 míst), ale na protějším (tj. pravém břehu) sledovat kvalitu vody ve stejném režimu,
jako pro Kozinec (4x ročně v režimu ZR-ZR-RR-ZR).
Kozinec + Olše: pokračovat ve stejném režimu monitoringu + odvrtání 1 vrtu mezi SV okrajem jezera a Olší
(blíže viz komentář Magistrátu města Karviné ohledně vod).
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Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
11) Důkladně vyhodnotit způsoby nakládání s odpadními a důlními vodami, a to rovněž ve vztahu k možnému
ovlivnění povrchových a podpovrchových vod,
Nakládání s důlními a odpadními vodami probíhá v souladu s rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu.
Je popsáno v příslušných pasážích dokumentace. Předpokládá se postupné snižování objemů vypouštěných
důlních vod i obsahů znečišťujících složek v nich. V průběhu řešeného období dojde ke změnám v činnosti
ČOV Doubravské nádrže. Je zpracována variantní studie (Dubová Š, 2013), ze které se k projekčnímu řešení
připravuje varianta s využitím jedné z nádrží jako biologického rybníka pro čištění splaškových vod odděleně
od flotačních vod z úpravny uhlí. Pokračovat bude soustavný monitoring přečištěných vod v poslední nádrži
DO IV. Dosavadní poznatky dovolují srovnávat kvalitu vody v této nádrži s kvalitou vody v Olši, po začlenění
biologického rybníka do systému by se měla kvalita ještě zlepšit. Průnik znečištěných vod do vod podzemních,
dotujících studně, je možno vyloučit, v dosahu případného ovlivnění po průsaku vod hrází ČOV se žádná
odběrná místa vody nenacházejí. Oznamovatel v této souvislosti sděluje, že s ohledem na provozní potřeby
byla vybrána varianta č II, která bude dále upřesněna.
Ochrana přírody a krajiny:
12) Do dokumentace doplnit podrobné vyhodnocení vlivů záměru na faunu, flóru a ekosystémy. Provést
mapování všech významných krajinných prvků a zpracovat vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz,
Vlivy záměru ve vztahu k dotčení fauny jsou řešeny v příloze 11A, ovlivnění flóry řeší příloha 11B, vlivy na
ekosystémy jsou dle specializace řešeny v obou částech přílohy biologického průzkumu (č. 11). Syntéza
poznatků z příloh 11A a 11B je obsažena v příslušných kapitolách dokumentace, a to včetně zhodnocení
vlivů na živé i neživé složky bioty. Nejistota je obsažena v hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy
v důsledku nedostatku informací o způsobu řešení protipovodňové ochrany v nivě Olše.
Vymezení VKP a jejich identifikace pro databázové zpracování a potřeby podrobného vymapování je
obsažena v příloze 11A. Podrobné vymapování bude ve spolupráci s OKD, a.s., provedeno po získání
informace o konkrétním způsobu řešení protipovodňové ochrany v nivě Olše.
S ohledem na výrazný útlum rozsahu rekultivačních akcí a jejich provázanost na stávající rekultivační akce
v rámci dolů Karviná, Darkov a ČSM na Karvinsku jako celku (viz příslušný text kapitoly B.I.6 a materiál
oznamovatele k aktuálnímu nakládání s hlušinami včetně mapy v Příloze č. 4) a především ve vztahu ke
zmírnění vlivů na nivu a tok Olše lze mít za to, že oproti původní variantě v Oznámení nebude docházet
k předběžně predikovaným významným změnám v jednotlivých charakteristikách dotčeného krajinného
prostoru. Těžiště nepříznivých vlivů se nadále (v menším měřítku) týká především dopadů na přírodní
charakteristiky dotčeného krajinného prostoru v jižním až JZ okolí Starého Města a nivu Olše, dílčí změny
v lokalitách rekultivačních akcí v DP Dolu ČSM (9. stavba v lokalitě Louky) a v DP Dolu Karviná
(Doubravské nádrže) se výrazněji na změnách dochovaného stavu krajiny výrazněji nemohou projevit.
V kapitolách Dokumentace, které se týkají analýzy krajiny a vlivů na krajinu, je oproti Oznámení proveden
detailnější rozbor, přičemž samostatná studie vlivů na krajinný ráz z výše uvedených důvodů není řešena.
Vstupní suma informací k analýze krajiny a vlivů na krajinu byla připravena v rámci průzkumů zájmového
území (příloha č. 11).
13) Řešit problematiku územních systémů ekologické stability (ÚSES) ve vztahu ke změnám v těžbou zasažené
krajině. Za účasti autorizovaného architekta ÚSES a ve spolupráci s AOPK ČR navrhnout skladebné části
ÚSES tak, aby svými parametry a umístěním plnily funkci, která bude činností narušena,
Řešení ÚSES ve formě relevantních (a závazných) návrhů (i s podporou veřejně prospěšných opatření) může
být předmětem (součástí) nové ÚPD nebo její změny (prostřednictvím autorizovaného krajinného inženýra),
nikoli předmětem dokumentace E.I.A. Vlivy upravené varianty na prvky ÚSES jsou v příslušných kapitolách
dokumentace okomentovány, je nutno ve vztahu k nivě Olše zahrnout i výhledové finální výstupy souběžně
zadané studie na řeku Olši Zde podle předběžných pracovních výstupů je pravděpodobná náhrada pevného
jezu v Dětmarovicích v ř.km 15,779 z důvodů zefektivněním protipovodňové ochrany jezem s pohyblivou
hradící konstrukcí a následně řešení prohrábky. Práce autorizovaného krajinného inženýra bude moci být
tak zahájena po získání informací o finálním přístupu správce toku ke způsobu řešení protipovodňové
ochrany v nivě Olše; zpracovatelský tým dokumentace pokládá za potřebné tvrdá technická opatření v nivě a
na toku minimalizovat (blíže viz komentář k vyjádření Povodí Odry, s.p.).
V rámci možností však byly shromážděny podklady o ÚSES na základě současného stavu znalostí o
redukované verzi záměru. V první řadě byla provedena aktualizace vymezení ÚSES v zájmovém území. V
rámci průzkumu pak byly identifikovány všechny prvky ÚSES, které se nacházejí ve sféře vlivu z
předpokládaných evidentních vlivů HČ po redukci záměru. Tyto poznatky by měly být následně využity pro
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
práci krajináře, který by měl spolupracovat jednak s AOPK ČR, jednak s členy zpracovatelského týmu
dokumentace, a to s ohledem na místní znalost podmínek ve vztahu k problematice ÚSES (biochora, STG…).
Odpady:
14) V dokumentaci precizovat odpadovou problematiku (bilance odpadů, způsob nakládání s odpady, prevence
rizika černých skládek, parametry rekultivačních materiálů atd.) a doplnit, jak budou zajištěny plánované
postupy při respektování hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovené v zákoně č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Nakládání s odpady probíhá v souladu s požadavky příslušné legislativy, to mj. znamená za soustavného
dohledu příslušných kontrolních orgánů. Ze strany ČSA je zajišťováno specializovaným oddělením, jehož
pracovníci aktivně sledují vývoj legislativy a příslušným způsobem na něj reagují. Do dokumentace jsou
převzaty pro ilustraci jen základní podklady bilance odpadů. Problematika nelegálních skládek má obecný
charakter, nelze ji sledovat na celém území dotčeném těžbou. Rekultivační práce provádějí smluvně najaté
firmy, které za jejich území odpovídají. Dojde-li k neoprávněnému ukládání odpadů, je provádějící firma
povinna tyto odpady odstranit před předáním hotového díla.
V této souvislosti je nutno poznamenat, že rekultivační materiály jsou certifikovány jako výrobky – KTR
různých frakcí - kamenivo pro technickou rekultivaci. V některých případech je možné na základě
speciálních certifikátů použít tento materiál i pro pozemní nebo dopravní stavby. S ostatními materiály se
nakládá v souladu se zákonem.
Ochrana ovzduší:
15) Do dokumentace doplnit a podrobně specifikovat realizaci opatření k omezení emisí TZL ze všech činností
souvisejících s jednotlivými fázemi těžební činnosti (příprava, realizace a rekultivace) a související dopravy,
Opatření pro omezení emisí TZL jsou zohledněna v rozptylové studii v souladu s platnou metodikou uvedeno
v příloze zákona 201/2012 Sb., kde jsou uvedeny podmínky, za kterých je povinné tato opatření zpracovat.
16) Do rozptylové studie doplnit mapu se zákresem referenčních bodů a rovněž mapu se zákresem izolinií
maximálních denních příspěvků PM10 tak, aby bylo zřejmé, jaký bude imisní příspěvek v místech nejbližší
obytné zástavby. Obdobně postupovat i v případě dalších relevantních škodlivých látek,
Vzhledem k změně celkového zaměření a rozsahu záměru, který byl zpracován v Oznámení, byla zpracována
nová rozptylová studie (Příloha č. 6 dokumentace) , která zohledňuje vznesené požadavky a je zpracována
podle změněné legislativy platné od roku 2012. Rozptylová studie využívá nejnovější verzi softwaru Symos97
verze 2013 a zohledňuje i nejnovější metodické změny včetně například resuspenze prachových částic.
Obsahuje rovněž mapové znázornění zdrojů škodlivin a referenčních bodů.
17) Optimalizovat režim technických rekultivací ve smyslu omezení aktivní plochy rekultivací na 3 ha na stavbu
namísto navrhovaných 5 ha a v zimních měsících (prosinec až únor) tuto aktivní plochu z důvodu snížení
prašnosti ve městě Karviná omezit až na 2 ha,
V rámci organizace nakládání s hlušinami došlo k systémovému řešení pro celou karvinskou část OKD.
Předně je nutno konstatovat, že ohledem na stáří provozu úpravny závodu ČSA a optimalizaci ekonomiky,
byla tato úpravna aktuálně uzavřena. Tímto došlo v dané lokalitě k výraznému snížení hlučnosti a
prašnosti. Produkce ze závodu ČSA je aktuálně zpracovávána na úpravně Darkov podzemní cestou.
V lokalitě Závodu Darkov, jsou rekultivace ukončeny (zbývá poslední Pilňok- Solca). Ukončením provozu
úpravny ČSA je možné do rekultivace začlenit některé plochy kalových nádrží a na Závodě ČSM urychlit
postup rekultivace Louky 9.etapa. Z úpravny Darkov by se přitom po silnici jednalo o velké přepravní
vzdálenosti a nutný průjezd přes zastavěná území. Proto je pro přístupy do území postupně připravována
kolejová doprava. Velká většina RA byla již ukončena v technické rekultivaci, ve spoustě případů se řeší
pouze revitalizace území. U velkých ploch (např. Louky 9. Etapa) nelze s ohledem na výšku násypů,
technologický postup a bezpečnost aktivní plochu výrazněji zmenšit. Vzhledem k technickým možnostem a
potřebám provádění prací na rekultivačních akcích je tedy nezbytné zachovat technologicky optimální
velikost aktivní plochy rekultivací v původním rozsahu, přičemž lze do jisté míry i koordinovat i případné
souběhy prací na více rekultivačních akcích v e vazbě na prašnost.
18) Zpracovat návrh a harmonogram osázení okolí rekultivovaných ploch izolační zelení z důvodu zamezení
víření prachu do obytné oblasti,
V rámci řešení rekultivačních akcí je průběžně prováděna i biologická rekultivace, která na uvedený
požadavek reaguje. V kapitole B.I.6 Dokumentace je prezentován stručný přehled rekultivačních akcí ve
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
vlastních dobývacích prostorech Závodu ČSA Dolu Karviná a stručně okomentován i způsob nakládání
s hlušinami na rozhodujících akcích v rámci karvinské části OKD.
19) Vyhodnotit variantu převozu hlušiny po železnici a do tohoto vyhodnocení rovněž zahrnout využití
železniční dopravy při vlastních rekultivačních pracích tak, aby se minimalizovaly emise do ovzduší
produkované realizací záměru. Navrženou variantu důkladně odůvodnit.
Součástí podkladů pro vypracování příslušných odborných studií hlukové a rozptylové (přílohy č. 5 a 6) je
již preference železniční dopravy. Technické řešení a logistika přepravy hlušiny v hodnoceném období
upřednostňuje přepravu hlušiny po železnici s ohledem na možnosti vedení kolejové trakce i s využitím
stávajících kolejových tras. Tím dojde k omezení přepravy hlušiny nákladními vozidly. Zároveň je
v rozptylové studii zohledněna i soustava celkové přepravy hlušiny z úpravny Darkov, která zpracovává
vytěžený materiál i z činnosti Dolu Karviná ze závodu ČSA (doprava podzemním překopem na úpravnu,
odkud je hlušina přepravována na místo jejího uložení a využití na rekultivačních akcích.
Zdůvodnění optimalizace provozu nakládání s hlušinami a urychlení RA je stručně provedeno v komentáři
bodu 17, konkrétní materiál ohledně nakládání s hlušinami (mj. jako vstup pro řešení hlukové a rozptylové
studie) je součástí Přílohy č. 4 Dokumentace. Se železniční dopravou se počítá ve většině případů mimo
závod ČSM, kdy využití této dopravy s ohledem na nutnost překonání trati ČD by bylo kontraproduktivní.
Ochrana půdy a lesa:
20) Vyhodnotit vliv záměru na budoucí využití půd v jednotlivých etapách těžby (včetně grafického znázornění)
a stanovit rozsah a bonitu dotčených půd. Doplnit seznam pozemků, na které budou ukládány kulturní
vrstvy půdy (ornice a podornice) tak, aby bylo určeno umístění ložisek (deponií) a dále v dokumentaci
precizovat technická opatření k zabránění kontaminace a znehodnocení deponovaných i okolních půd,
Na tak rozsáhlý prostor není reálné stručně a přehledně vypracovat diferenciaci dotčených půd podle bonit
a kultur, příslušná část dokumentace provádí souhrnné upřesnění, do přílohy č. 4 jsou promítnuty mapové
podklady, které mohu mít relevanci k rozsahu řešeného území z hlediska potenciálního ovlivnění půd dle
třídy ochrany především ve vazbě na změny v hydrickém režimu poklesy dotčeného území. Detailní seznam
pozemků, určených k deponiím skrývek, může být připraven až v rámci konkrétních dílčích projektů
Oznamovatel předložil souborný mapový podklad rozložení ZPF (včetně tříd ochrany) v obou dobývacích
prostorech (viz příloha č. 4), přičemž je toto rozložení promítnuto na podkladu výstupů změn hydrické
situace dle hydrogeologického posouzení (posouzení viz příloha č. 10). V případě záboru půdy 1. a 2. třídy
ochrany bude provedena skrývka ornice, pokud z jiných důvodů (prevence pohybu techniky v blízkosti
obytných zón – vazba na faktor pohody nebo prevence škod na půdě po povodních atp.) nebude dohodnuto
jinak.
21) Graficky a plošně znázornit prognózy břehové linie u vyvolaných poklesových záplav v jednotlivých
etapách těžby a vyhodnotit jejich vliv na budoucí ochranu dotčených lesů,
V příloze č. 10 hydrogeologickém posouzení jsou znázorněny změny hydrických poměrů v dotčených
poklesových kotlinách a je dále proveden průmět lesních pozemků do mapového podkladu změn hydrické
situace (opět mapa v příloze č. 4). Uvedená okolnost je detailně zpracovávána až při projednávání HČ
v jednotlivých porubech, právě s ohledem na potřebnou podrobnost řešených vstupních podkladů v těchto
řízeních.
Ostatní:
22) V dokumentaci vyhodnotit možnosti ovlivnění stávající a plánované dopravní infrastruktury a dále
navrhnout systém průběžného vyhodnocování míry ovlivnění hlavních silničních tahů a železničních tratí.
Řešit stabilizaci těchto významných prvků dopravní infrastruktury. Doplnit také posouzení vlivů záměru na
objekty občanské vybavenosti a vlivů na inženýrské sítě,
Souhrnně je řešeno v kapitole D.I.9 Vlivy na hmotný majetek. V rámci přílohy č. 4 dokumentace je
obsažena mapa s vyznačením hlavních prvků infrastruktury, nacházejících se v území dotčeném
pokračováním hornické činnosti v řešeném období generovanými poklesy. Nadále jako doposud je
prováděn průběžný monitoring dotčených liniových staveb či prvků infrastruktury s tím, že preventivně
budou řešeny dle konkrétních podmínek dotčení konkrétní infrastruktury příslušná kompenzační opatření
(přeložky, náhradní prvky sítí apod.). Vlivy na majetek budou řešeny v souladu s platnou legislativou.
23) Navrhnout parametry monitoringu seismické aktivity v dotčeném území v souvislosti s rozšířením těžby.
Kromě údajů získaných sítí stanic Seismického polygonu, jsou počínaje rokem 2009 instalovány tzv.
povrchové stanice. Jejich síť byla instalována v první polovině roku 2009. V průběhu dalších let bylo sedm
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
z nich postupně přemístěno na nová stanoviště do oblastí, kde lze očekávat zvýšenou seismickou aktivitu.
Mobilita stanic je zárukou dostatečně citlivého monitoringu dotčeného území.
24) Do dokumentace specifikovat způsoby nakládání s hořlavým zemním plynem,
Veškerý degazovaný plyn z dolu je nadále odebírán společností Green Gas DPB, a.s. v Paskově k dalšímu
komerčnímu využití. Jedná se o množství mezi 9 až 7 miliony m 3 ročně. V příslušné části textu
Dokumentace jsou tyto aspekty rozvedeny.
25) Aktualizovat mapové podklady, zejména pak mapy sloužící jako podklad pro znázornění případných
poklesů vlivem realizace záměru tak, aby byla zřejmá postižená území. Do těchto mapových podkladů
rovněž doplnit (v závislosti na průběhu těžby) poklesy v jednotlivých etapách těžby,
Poklesy a jimi dotčená území jsou v mapových podkladech, které jsou součástí přílohy č. 4 předkládané
Dokumentace, jednoznačně obsaženy. Jednotlivé etapy jsou podrobně hodnoceny a zpracovávány při
konkrétním projednávání jednotlivých povolení hornické činnosti dle aktuálně řešených jednotlivých
porubů, dokumentace vyhodnocuje souhrnné (maximální vlivy). Současné představy o postupu prací mohou
být narušeny v současnosti nepředvídatelnými zásahy přírodního rázu, v průběhu řešeného období však
nebude překročen celkový rámec v Dokumentaci popsaného postupu dobývání.
26) Zpracovat studii, která by blíže specifikovala a kvantifikovala jednotlivé přínosy a ztráty vyplývající
z realizace záměru a provedla jejich celospolečenskou environmentální, ekonomickou i sociální bilanci.
Rovněž vyhodnotit vlivy záměru na hmotný majetek – kvantifikovat dotčené stavby ve vztahu k charakteru
ovlivnění,
S ohledem na výrazné nejistoty, které provázely strukturální změny ve společnosti OKD od června do
prosince roku 2013, nebylo možno uplatnit relevantní vstupy pro takovou studii, která přesahuje rámec
hodnocení vlivů na životní prostředí (analogie koncepčního dokumentu charakteru regionální politiky),
přičemž na nejistotách se promítly i dopady situace kolem Dolu Paskov a i nejistoty z hlediska výhledu
pokračování hornické činnosti (viz mj. i text ohledně variant záměru). Dokumentace E.I.A. ani její části
nemohou suplovat např. studii charakteru trvale udržitelného rozvoje ve všech třech pilířích, které spíše
náleží do strategických hodnocení, přičemž např. SEA hodnocení rozvojových koncepcí může některé
aspekty dalších dvou pilířů zahrnovat. Rovněž s ohledem na výše uvedené nemůže Dokumentace E.I.A.
nahrazovat (nebo jakýmkoli způsobem suplovat) strategické dokumenty charakteru studií typu „cost benefit
analysis“, ze kterých by mohly vyplývat požadované přínosy a ztráty. Dokumentace E.I.A. v příslušných
kapitolách z povahy procesu hodnotí environmentální pilíř s příslušnými dílčími přesahy především
v kapitolách vlivů na hmotný majetek, kde jsou v rámci zatímních znalostí kvantifikovány dotčené stavby a
infrastruktura. Do výstupů Dokumentace jsou dále nadstandardně zahrnuty i některé požadavky týkající se
určitých sociálně – ekonomických aspektů záměru.
Dále je uvedeno jen několik statistických údajů pro ilustraci, týkajících se podílu OKD na tvorbě pracovních
míst v regionu:

4

5

-

31. prosinci 2013 mělo v Moravskoslezském kraji trvalé bydliště 12 295 zaměstnanců OKD.
V Moravskoslezském kraji se OKD přímo podílí na celkovém počtu obyvatel (ve věku 15–64 let)4
necelými 1,5 %. Nicméně v okrese Karviná tvoří zaměstnanci OKD více než 5 % z této kategorie
obyvatel (stav k 31. prosinci 2013). Téměř 9 tisíc zaměstnanců OKD (59 % celkového počtu) žije právě
zde.

-

V Moravskoslezském kraji k 31. prosinci 2013 bylo 402,8 tisíce zaměstnaných obyvatel. Přímý podíl
zaměstnanců OKD na zaměstnaných obyvatelích v roce 2013 činil 3 %, multiplikovaný podíl dosáhl
12,2 %. Multiplikovaný podíl v sobě zahrnuje zaměstnance OKD plus pracovníky návazných
subdodavatelských firem a také poskytovatele zboží a služeb pro zaměstnance OKD a jejich rodiny
(multiplikace koeficientem 35, kdy na jednom pracovním místě v OKD jsou závislá další 3 pracovní
místa mimo OKD). Jinými slovy OKD v Moravskoslezském kraji přímo a nepřímo zajišťuje více než

Od ledna 2013 ČR přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných
osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve
stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která
poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Z tohoto
důvodu se výpočet významu OKD pro zaměstnanost v regionu v roce 2012 a 2013 mírně liší.
Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj, uvádí, že na jedno pracovní místo v
hornictví jsou vázána další tři pracovní místa (Hospodářské noviny, 5. 8. 2013).
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desetinu pracovních míst. V regionu s největším počtem zaměstnanců OKD (59 % celkového počtu),
v okrese Karviná, přímo a nepřímo zajišťuje dokonce 41,9 % pracovních míst, viz tabulka:
Význam zaměstnanců OKD pro zaměstnanost v regionu (k 31. prosinci 2013):
Obyvatelstvo Obyvatelstvo
15-64 let
15-64 let se
zaměstnáním

Karviná

177 670

85 630

8 972

10,48

35 888

41,91

Ostrava

221 776

106 887

1 207

1,13

4 828

4,52

Frýdek-Místek

145 470

70 111

1 833

2,61

7 332

10,46

65 676

31 653

14

0,04

56

0,18

Nový Jičín

103 880

50 066

212

0,42

848

1,69

Opava
Moravskoslezský
kraj

121 280

58 452

59

0,10

236

0,40

835 752

402 800

12 297

3,05

49 188

12,21

Bruntál

-

-

-

-

Význam činnosti OKD a pracovních míst vytvořených pro region
Počet
Podíl
Počet pracovních
Podíl zaměstnanců
pracovních
zaměstnanců
míst závislých na
OKD na přímé a
míst v OKD
OKD na přímé OKD6 –
nepřímé zaměstnanosti
zaměstnanosti multiplikovaný
(v %) – multiplikovaný
(v %)
dopad
dopad

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byl podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v
Moravskoslezském kraji k 31. prosinci 2013 na úrovni 10,47 %, což představuje přes 87,5 tisíce
registrovaných dosažitelných uchazečů o práci.
Z výše uvedených skutečností vyplývá podstatný význam OKD a navázaných subdodavatelů i
poskytovatelů služeb pro zaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Ukončení činnosti OKD by
znamenalo nárůst podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu v kraji o 6,13 % z 10,47 % na hodnotu
dosahující přibližně 16,5 %. Nejhůře by byl nezaměstnaností zasažen okres Karviná (k 31. prosinci
2013 s více než 22 tisíci nezaměstnanými), kde by ukončení činnosti OKD znamenalo nárůst podílu
nezaměstnaných na obyvatelstvu o 20,2 procentního bodu z 12,52 % na přibližně 32,72 %.
Důl Karviná zaměstnával k 30. 4. 2014 celkem 2815 vlastních pracovníků, dával práci také 889
zaměstnancům dodavatelských organizací, kteří se přímo podíleli na dobývání uhlí. Z vlastních
zaměstnanců Dolu Karviná jich téměř 2800 mělo trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, z toho
nejvíce v okrese Karviná (2520) a Ostrava-město (145). K danému datu evidoval například úřad práce
v Karviné 22 878 uchazečů o zaměstnání. Při zahrnutí multiplikačního efektu 3 by tak uzavření Dolu
Karviná mohlo vést k nárůstu nezaměstnanosti v okrese Karviná o zhruba třetinu. V případě, že by
došlo k ukončení těžby Dolu Karviná po roce 2016, lze předpokládat, že by při zahrnutí multiplikačního
efektu 3 přišlo o zaměstnání více než 8000 lidí, z nichž až na výjimky má dominantní většina trvalé
bydliště v Moravskoslezském kraji.
Situaci navíc ovlivňuje nejasná budoucnost Závodu Důl Paskov, kde společnost OKD, a.s. v minulosti
deklarovala, že by část zaměstnanců v případě uzavření provozu dostala nabídku k uplatnění
v karvinské části černouhelného revíru.7 To by v případě útlumu Dolu Karviná mělo další negativní
dopad na zaměstnanost v regionu.

27) Precizovat posouzení vlivu záměru na stavby kulturních památek a stavby, které mají význam historický a
kulturní a jsou bezprostředně záměrem ohroženy. Navrhnout taková opatření, aby záměrem nedošlo k jejich
ohrožení
Dokumentace uvádí všechny dotčené památky podle veřejně přístupného registru NPÚ a rámcově
charakterizuje stupeň jejich ohrožení. Oproti původní variantě je variantou redukovanou míra interakce
snížena. U památek prozatím jen navržených k ochraně není uvedena přesnější lokalizace, což hodnocení
stupně jejich ohrožení ztěžuje. Z majetkové mapy objektů a pozemků v rámci přílohy č. 4 nevyplývá ohrožení
6

7

K 1. 4. 2014 nebyly dostupné údaje o zaměstnanosti za okresy Moravskoslezského kraje za rok 2013.
K dispozici byl údaj na celý kraj za 4. čtvrtletí roku 2013 – počet zaměstnanců 402,8 tisíc. (ČSÚ soubor
pmz031114_3). Údaje na úroveň okresu jsou nedostupné. Číslo 48,196 % je podíl zaměstnaných obyvatel
z obyvatelstva ve věku 15–64 let. Výpočet počtu obyvatel se zaměstnáním na úrovni okresů byl proveden tak,
že bylo vypočteno stejné procento jako na celokrajské úrovni. A to s vědomím, že údaje na úrovni okresu jsou
hypotetické a orientační z důvodu možné odlišné reálné situace než je průměr za kraj, přesto z tohoto údaje byl
proveden propočet podílu zaměstnanců OKD na zaměstnanosti.
Aktuální dohoda s vládou ČR přispívá k řešení situace za poměrně komplikovaných podmínek do konce roku
2017
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Kaple spodní vodou. Pokud bude zapotřebí řešit důlní škoda, bude postupováno standardně dle horního
zákona.
28) Vyhodnotit všechny vlivy záměru také v souvislosti se stávající a minulou hornickou činností v území, a to
rovněž ve vztahu k ovlivnění povrchových a podpovrchových vod,
Základní aspekty jsou v hodnocení vlivů na vody a hydrologickou (hydrogeologickou situaci zhodnoceny,
těžiště obsahuje příloha č. 10 Dokumentace. Při hydrogeologické prognóze se zahrnuly nejen budoucí vlivy
dle záměru EIA, ale i vlivy doznívající a spolupůsobící tak, aby do vyhodnocení vstupovaly reálné poklesy,
tedy nejen z těžby dosud nepovolené, ale i z těžby již proběhlé, jejíž vlivy dosud nedozněly, dále z těžby
reálně probíhající a z těžby projednané v rámci předchozí etapy EIA, ale dosud nezahájené. Prakticky bylo
pracováno s vlivy těžby od roku 2011.
29) Navrhnout a aktualizovat podmínky ochrany výhradních ložisek v chráněném ložiskovém území,
Tato otázka je řešena na základě nového rozhodnutí MŽP, odboru státní správy IX ve věci změny
chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve, které
bylo vydáno pod č.j.
984/580/13,47186/ENV, spis. zn. 000370/A-10 dne 4.7.2013. Jsou v něm mj. podrobně specifikovány
podmínky ochrany ložisek černého uhlí, citované rozhodnutí je součástí Přílohy č. 4 Dokumentace. Z těchto
podmínek vychází i nově předložená redukovaná (upravená) varianta záměru.
30) V dokumentaci nastínit vývoj hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období po roce
2035,
Legitimní reakcí oznamovatele je prostorová i časová redukce zatímního pokračování hornické činnosti jen
do roku 2023. V tomto období není na pořadu dne ukončení činnosti některého z povrchových závodů Dolu
Karviná ani zatím žádná relevantní příprava k případnému útlumu nebo ukončení činnosti po roce 2023.
Pro období po roce 2023 ve vztahu k současné ekonomické situaci nejsou k dispozici relevantní žádná data.
Další případné kroky budou řešeny v dostatečném časovém předstihu.
31) Navrhnout kompenzační opatření k maximálně možnému snížení negativních vlivů těžby pro obce a
ochranu jednotlivých složek životního prostředí a ochranu veřejného zdraví.
Dokumentace v rámci kapitoly D.IV. navrhuje celou řadu opatření ke všem aspektům prevence,
minimalizace či eliminace vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, včetně některých
kompenzací.
32) Dále je nutné v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a
podmínky, které jsou uvedeny v doručených vyjádřeních.
Řešeny v dokumentaci jsou jen relevantní požadavky, mající vztah především k vlivům na životní prostředí,
veřejné zdraví a funkční uspořádání území, řada požadavků není směrována do oblasti posuzování vlivů na
životní prostředí a nemůže tudíž být v příslušném dokumentu procedury adekvátně rozpracována. Blíže viz
kapitola B k jednotlivým podaným připomínkám.

V rámci závěru zjišťovacího řízení byla příslušným úřadem postoupena následující vyjádření
k Oznámení (Veškerá vyjádření jsou v každém výtisku Dokumentace přiložena na CD) :
















Statutární město Karviná, náměstek primátora Ing. Dalibor Závacký, vyjádření ze dne 18. 04. 2012,
Město Orlová, starosta MUDr. Jiří Michalík, vyjádření ze dne 18. 4. 2012,
Obec Doubrava, starostka obce Ing. Květuše Szyroká, vyjádření ze dne 16. 4. 2012,
Obec Dětmarovice, starosta obce Ing. Ladislav Rosman, vyjádření ze dne 17. 4. 2012,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 22. 5.
2012,
Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, vyjádření ze dne 18. 4. 2012,
Městský úřad Orlová, vyjádření ze dne 18. 4. 2012,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, vyjádření ze dne 17. 4. 2012,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, vyjádření ze dne 30. 4. 2012,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, vyjádření ze dne 11.
4. 2012,
Povodí Odry, s. p., vyjádření ze dne 23. 4. 2012,
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, vyjádření ze dne 11. 4. 2012,
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, vyjádření ze dne 16. 4. 2012,
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vyjádření ze dne 26. 4. 2012,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, vyjádření ze dne 18. 4. 2012,
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Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vyjádření ze dne 16. 4. 2012,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, vyjádření ze dne 19. 4. 2012,
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, vyjádření ze dne 26. 4. 2012,
Svazek měst a obcí okresu Karviná, bez čj., ze dne 18.4.2012
SEJONG Czech, s.r.o., vyjádření ze dne 20. 4. 2012,
SHIMANO CZECH REPUBLIC s.r.o., vyjádření ze dne 24. 4. 2012,
GS Caltex Czech, s.r.o. prostřednictvím Fiedelová, Milatová, Pěnkava - Advokátní kancelář, vyjádření
ze dne 20. 4. 2012,
LIFT COMPONENTS s.r.o., vyjádření ze dne 23. 4. 2012,
Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o., vyjádření ze dne 19. 4. 2012,
Občané Karviné proti uhlí pod městem, o.s., vyjádření ze dne 17. 04. 2012,
FRYGATO-EKO, o.s., vyjádření ze dne 17. 4. 2012,
Orlovák, o.s., vyjádření ze dne 19. 4. 2012,
OPS, o.s., vyjádření ze dne 21. 4. 2012,
4 vzory vyjádření veřejnosti : vzor 1 (počet podání 119), vzor 2 (počet podání 61), vzor 3 (počet podání
14), vzor 4 (počet podání 25)
ostatní individuální písemná podání veřejnosti (počet podání 17).

Jak je výše uvedeno, veškerá vyjádření jsou v každém výtisku Dokumentace z důvodu úspory
papíru pro tištěné výtisky přiložena na CD. K vyjádřením k Oznámení, předloženým v rámci
zjišťovacího řízení, lze z hlediska východisek pro řešení dokumentace rámcově konstatovat
(rámcová sumarizace postojů a názorů):
Dotčené územně samosprávné celky
Statutární město Karviná, náměstek primátora Ing. Dalibor Závacký
Statutární město Karviná se záměrem souhlasí za předpokladu dodržení opatření, která uvádí ve svém
vyjádření. Uplatnilo připomínky zejména z hlediska ochrany ovzduší, vodních toků a ochrany přírody
a krajiny, neboť předmětný záměr je v přímé kolizi s evropsky významnou lokalitou soustavy Natura
2000 (EVL) „Karviná – rybníky“. Požaduje rovněž zachovat funkci Kužberského přivaděče nebo ho
nahradit odpovídajícími investicemi v oblasti. Popis připomínek je specifikován ve vyjádření.
Jak je zdůrazněno v komentáři k bodu 1 Závěru zjišťovacího řízení, je do dokumentace předložena již
jen jediná aktivní redukovaná varianta, nezasahující poddolováním ani hranicí dotčeného území ke
karvinským rybníkům a průmyslovou zónou Nové Pole prochází okraj dotčeného území.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Město Orlová, starosta MUDr. Jiří Michalík
Město Orlová se domnívá, že jeho zákonem chráněné zájmy jsou předloženým záměrem ohroženy.
Dochází k zásadním střetům zájmů a ke kolizi se schváleným územním plánem města. Do
dokumentace požaduje zpracovat záměr variantně, zejména pak dopracovat varianty záměru, které by
zmenšovaly rozsah těžby tak, aby nepříznivé vlivy dobývání nepřesáhly hranici schváleného
dobývacího prostoru Doubrava.
Oproti oznámení došlo k patrné redukci plošného rozsahu záměru z hlediska vymezení dotčeného
území, zasahujícího do katastrů města Orlová. Redukovanou variantou záměru generovaný mírný
přesah mimo DP Doubrava do okrajové části k.ú. Horní Lutyně s územím ve vlivu důlní činnosti
kategorie Bk je v souladu s rozhodnutím MŽP č.j. 984/580/13,47186/ENV ze dne 4.7.2013 ve věci
změny chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B. Rozsah dotčeného území je v této variantě v souladu s novým rozhodnutím MŽP, odboru
výkonu státní správy IX č.j. 984/580/13,47186/ENV ze dne 4.7.2013 ve věci změny podmínek ochrany
chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve z hlediska jednotlivých kategorií území
Obec Doubrava, starostka obce Ing. Květuše Szyroká
Záměr firmy OKD a.s. je v kolizi s územním plánem obce. Nepříznivé vlivy dobývání by se dotkly
ploch určených k rozvoji obce a ploch určených pro novou zástavbu (169 rodinných domů). Obec
Doubrava rovněž požaduje do dokumentace rozpracovat uplatnění relevantních technologických a
technických opatření pro samotný proces dobývání tak, aby došlo k eliminaci nebo alespoň částečné
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eliminaci vlivů záměru na životní prostředí (stanovení vydobytých pilířů, zakládání vydobytých
prostor, atd.). Detailní popis požadavků obce viz vyjádření.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B. Ze znaleckého posudku k alternativním technologiím dobývání (Příloha č. 8) vyplývá, že
v podmínkách karvinských dolů není např. varianta se zakládáním vydobytých prostor reálná. Zřízení
zakládkového hospodářství znamená zásadní zásah do ekonomiky dobývání, neboť k dispozici již
nejsou základní předpoklady a dopravní možnosti zakládaného materiálu. Ani dobývání s plnou
základkou nezabrání poklesům povrchu. Navíc má zakládání v reálném důlním prostoru negativní vliv
na nerovnoměrné rozložení napětí a zvyšuje nebezpečí vzniku důlních otřesů.
Obec Dětmarovice, starosta obce Ing. Ladislav Rosman
Obec Dětmarovice nesouhlasí s navrhovanou těžbou, která by zasahovala katastrální území
Dětmarovice a Koukolná. Poukazuje na fakt, že navrženou hornickou činností dojde k překročení
dosavadní stanovené hranice vlivů poddolování na povrch. Katastrální území obce Dětmarovice je
mimo stanovený dobývací prostor Dolu ČSA. Obec Dětmarovice požaduje předložit takovou variantu
záměru, která by vlivy z dobývání nepřesahovala hranice vymezeného dobývacího prostoru, a rovněž
požaduje využití takových způsobů dobývání uhlí, které by omezily dopady hornické činnosti na
povrch. Záměr je také v rozporu s územním plánem obce.
Jak je zdůrazněno v komentáři k bodu 1 Závěru zjišťovacího řízení, je do dokumentace předložena již
jen jediná aktivní redukovaná varianta. Oproti oznámení došlo k mírné redukci plošného rozsahu
záměru z hlediska vymezení dotčeného území, zasahujícího do katastru Dětmarovice obce
Dětmarovice mimo DP Doubrava v jižní až JZ části katastru, přesah v JV části katastru mimo DP
Karviná – doly I v oblasti Oplíží je dosahem dotčeného území výrazně nižší oproti původní variantě,
předložené oznámením. Redukovanou variantou záměru generovaný mírný přesah mimo DP
Doubrava do okrajové JZ až J části k.ú. Dětmarovice s územím ve vlivu důlní činnosti kategorie Ck a
mimo DP Karviná-Doly I do JV části katastru Dětmarovice s územím ve vlivu důlní činnosti kategorie
Bk je v souladu s rozhodnutím MŽP č.j. 984/580/13,47186/ENV ze dne 4.7.2013 ve věci změny
podmínek ochrany chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Moravskoslezský kraj
Kraj se v samostatné působnosti k oznámení nevyjádřil.
Dotčené správní úřady
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad požaduje variantní zpracování záměru. Zejména požaduje zpracovat varianty, ve kterých
bude vyloučen, nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírněn negativní vliv na území
evropsky významné lokality „Karviná – rybníky“ a na dle práva Evropských společenství prioritní
druh páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Dále krajský úřad uplatňuje připomínky zejména
z hlediska ochrany ovzduší. Detailní popis připomínek je specifikován ve vyjádření.
Jak je zdůrazněno v komentáři k bodu 1 Závěru zjišťovacího řízení, je do dokumentace předložena již
jen jediná aktivní redukovaná varianta, nezasahující poddolováním ani hranicí dotčeného území ke
karvinským rybníkům.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí
Magistrát města Karviné nesouhlasí s předloženým oznámením k záměru, a to z hlediska veřejné
správy v oblasti odpadů, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa, ochrany zemědělského půdního
fondu, ochrany ovzduší, ochrany vod, státní památkové péče a z hlediska územního plánování a
stavebního řádu. Záměr je dle magistrátu v rozporu s územním plánem města Karviná a obce
Dětmarovice a zásadním způsobem by narušil udržitelný rozvoj území. Magistrát dále uvádí obsáhlý
soubor připomínek k záměru a výčet požadavků, které vyžaduje zapracovat do dokumentace vlivů
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záměru na životní prostředí z hlediska všech jeho výše uvedených zájmů a kompetencí. Detailní popis
připomínek a požadavků je uveden ve vyjádření tohoto úřadu.
Jak je zdůrazněno v komentáři k bodu 1 Závěru zjišťovacího řízení, je do dokumentace předložena již
jen jediná aktivní redukovaná varianta, nezasahující poddolováním ani hranicí dotčeného území ke
karvinským rybníkům, přičemž průmyslová zóna Nové Pole je mimo vlivy poddolování a jejím JV
okrajem prochází hranice dotčeného území. Jak již bylo uvedeno, mírný přesah vlivů mimo území
kategorie Ck do území kategorie N dle citovaného rozhodnutí je dán mj. tím, že dochází k rozdílu linií
hranice dotčení a původně platných hranic podmínek Ck. Prakticky však je oblast průmyslové zóny
Nové Pole ovlivněná parametry dobývání klasifikovanými jako V. skupina stavenišť velmi okrajově,
takže ve svých důsledcích nijak neovlivňuje rozvoj území. Případné rozvojové plochy v lokalitě Nové
Pole nebudou ovlivněny předloženým záměrem jinak, než je uvedeno v platných podmínkách ochrany
ložiska.
S ohledem na rozsah je vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu
dokumentace viz kapitola B.
Městský úřad Orlová
Městský úřad Orlová k oznámení uplatnil připomínky zejména z hlediska ochrany ovzduší, ochrany
přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu. Požaduje přijmout příslušná opatření tak,
aby v regionu nedocházelo k dalšímu zhoršování kvality ovzduší. Dále zdůrazňuje význam ochrany
zemědělského půdního fondu.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Krajská hygienická stanice se domnívá, že předložené oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3
k zákonu dostatečně nevyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí a požaduje
posouzení záměru v celém rozsahu zákona. Do dokumentace k záměru je třeba toto hodnocení
(zpracované osobou s oprávněním) doplnit, protože záměr může negativně ovlivnit zdravotní stav
obyvatelstva.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B. Studie zdravotních rizik je do dokumentace doplněna, viz Příloha č. 7
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava
Dle České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) je nepřijatelné, aby byly důlní činností nově
ovlivněny i poslední fragmenty relativně zachovalé a hodnotné krajiny v dotčeném území. ČIŽP
nesouhlasí s rozšířením těžby způsobem, jehož následkem by došlo k poklesu území EVL „Karviná –
rybníky“ a koryta řeky Olše a požaduje vyloučit těžbu, která by výše uvedené způsobila. Důsledkem
těchto poklesů by byl zánik lokální populace silně ohroženého páchníka hnědého (Osmoderma
eremita) a dále zánik lužních lesů v okolí Olše, jež jsou největším komplexem tohoto typu lesů
v okrese Karviná a plní významné mimoprodukční funkce. Dále ČIŽP požaduje důsledné využití
železniční dopravy při převozu hlušiny a při rekultivačních pracích tak, aby se minimalizovaly emise
do ovzduší produkované záměrem (výfukové plyny a prach) v území již nyní postiženém zhoršenou
kvalitou ovzduší. Dále se ve svém vyjádření ČIŽP věnuje ochraně vod, produkovaným odpadním
vodám a způsobu rekultivace ovlivněného území. Detailní popis připomínek je možno nalézt ve
vyjádření úřadu.
Jak je zdůrazněno v komentáři k bodu 1 Závěru zjišťovacího řízení, je do dokumentace předložena již
jen jediná aktivní redukovaná varianta, nezasahující poddolováním ani hranicí dotčeného území ke
karvinským rybníkům a s výraznější redukcí vlivů v nivě Olše oproti variantě původní, posuzované
Oznámením.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B. Nové pojetí dopravy na plochy rekultivací v celé karvinské části revíru s preferencí
železnice je v dokumentaci řešeno.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Obvodní báňský úřad požaduje do dokumentace ke zpracovaným tabulkám s vyznačením objemů
těžeb v jednotlivých krách a slojích doložit rovněž mapové podklady s uvedením těžeb a dále uvádí, že
bude po OKD, a.s. vyžadovat důsledné řešení střetů zájmů v území.
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Mapové podklady jsou v příloze č. 4 řešeny pro celé období, dílčí etapy nejsou mapovány, poněvadž
jsou řešeny v rámci jednotlivých povolování hornické činnosti. Pro orientaci je k tabulkám o objemech
těžeb přiřazeno pouze schéma umístění ker.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Ministerstvo zemědělství konstatuje, že záměr provází neurčitosti ohledně intenzity očekávaných
poklesů a rovněž nejistoty ohledně jejich plošného rozsahu v závislosti na postupném uskutečňování
záměru. V dokumentaci požaduje, aby byl věnován větší prostor grafickému a plošnému vyjádření
prognózy břehové linie v jednotlivých etapách těžby u vyvolaných poklesových záplav, což poslouží
jako podklad pro rozhodnutí, které lesy se již nevyplatí chránit.
Součástí Přílohy č. 4 Dokumentace je mapa dotčení lesních pozemků změnami hydrického režimu,
které jsou generovány vznikem poklesových kotlin v rozsahu nové redukované varianty záměru
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Odbor ochrany vod se ve svém vyjádření věnuje zejména problematice splaškových vod, důlním
vodám a případné možné kontaminaci povrchových a podzemních vod těmito vodami. Dále požaduje,
aby byly prověřeny možnosti dobývání takovým způsobem, který by co nejvíce eliminoval případné
poklesy terénu. Tyto poklesy mohou být spojeny rovněž s kontaminací povrchových a podzemních
vod.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B a rovněž v reakci na připomínky obsažené v závěru zjišťovacího řízení. Pokud jde o volbu
metody dobývání, je v současné době i v blízké budoucnosti, pro kterou je dokumentace zpracována,
výrazně vázána na ekonomiku těžby. Metoda dobývání na zával, jako jediná z hlediska omezení
poklesů dostupná vedoucí k jejich mírnému snížení, byla specializovaným znaleckým posudkem ing.
Ptáčka, Ph.D. (Příloha č. 8) jednoznačně odmítnuta.
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
Odbor odpadů ve svém vyjádření upozorňuje na zákonné požadavky pro nakládání s nebezpečnými
odpady. K oznámení záměru však nemá připomínky.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Odbor ochrany ovzduší požaduje v dalších fázích procesu EIA do rozptylové studie doplnit mapu se
zákresem referenčních bodů a mapu se zákresem izolinií maximálních denních příspěvků PM10 tak,
aby bylo jasné, jaký bude imisní příspěvek v místech nejbližší obytné zástavby. Dále doporučuje
v druhé etapě záměru preferovat železniční dopravu, a to vzhledem k nižším generovaným emisím.
Požadované mapy jsou v rozptylové studii uvedeny v souladu s platnou metodikou pro jejich
zpracování. Preference železniční dopravy hlušiny na místa určení je zohledněna jak v rámci popisu
v kapitole B.I.6 Dokumentace, tak ve vstupech pro rozptylovou studii (Příloha č. 6).
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX
Dle vyjádření Odboru výkonu státní správy IX (dále jen „OVSS IX“) by záměr znamenal de facto
prolomení výsledku složitých jednání na úrovni ministerstev, spojených se zpracováním studie
koexistence hornické činnosti a města Karviné, která probíhala v první polovině 90. let 20. století,
a která zajišťovala ochranu města Karviné na pravém břehu řeky Olše. Z tohoto důvodu požaduje do
dokumentace zapracovat studii, která by blíže specifikovala a kvantifikovala jednotlivé přínosy a
ztráty vyplývající z realizace záměru a provedla jejich celospolečenskou environmentální,
ekonomickou i sociální bilanci. V závislosti na výsledcích uvedené bilance pak OVSS IX doporučuje
zpracování variantního řešení záměru, s variantami různého rozsahu dobývání (nyní navrhovaný
záměr lze hodnotit jako variantu maximálního vydobytí zásob).
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Dále se OVSS IX domnívá, že nezanedbatelné přímé vlivy dobývání (poklesy větší než 1,5 m) a s tím
související rozsáhlé sanační a rekultivační práce tak, jak jsou nyní v oznámení záměru navrženy, by
měly probíhat pouze a jen v rámci hranic stanoveného dobývacího prostoru.
Oznamovatel se rozhodl do dokumentace předložit redukovanou variantu jak z hlediska rozsahu
ovlivněného území, tak z hlediska časového období. Rozsah dotčeného území je v této variantě
v souladu s novým rozhodnutím MŽP, odboru výkonu státní správy IX č.j. 984/580/13,47186/ENV ze
dne 4.7.2013 ve věci změny podmínek ochrany chráněného ložiskového území české části hornoslezské
pánve z hlediska jednotlivých kategorií území, okrajový přesah do území kategorie N z území
kategorie Ck a Ck0 lze dokladovat v okolí Starého Města a zóny Nové Pole uvnitř severní části DP
Karviná-Doly I Mírný přesah vlivů mimo území kategorie Ck do území kategorie N dle citovaného
rozhodnutí je dán mj. tím, že dochází k rozdílu linií hranice dotčení a původně platných hranic
podmínek Ck. Prakticky však je oblast průmyslové zóny Nové Pole ovlivněná parametry dobývání
klasifikovanými jako V. skupina stavenišť velmi okrajově, takže ve svých důsledcích nijak neovlivňuje
rozvoj území. Případné rozvojové plochy v lokalitě Nové Pole nebudou ovlivněny předloženým
záměrem jinak, než je uvedeno v platných podmínkách ochrany ložiska.
Aktuálně posuzovanou redukovanou variantou záměru v období do roku 2023 nedojde k úplnému
vydobytí ložiska, po tomto záměru zůstanou báňsko-technicky využitelné prostory a zůstanou
v kategorii bilanční zásoby těžitelné. Po tomto datu bude aplikován nový proces posuzování, který buď
vyřeší eventuální pokračování hornické činnosti včetně možností/pravidel či zásad pro řešení střetu
zájmů, nebo stanoví další jinou budoucnost dolu Karviná. K tomu je nutno podotknout, že v rámci
eventuálního pokračování hornické činnosti lze předpokládat, že nebudou řešeny jiné oblasti, než
stávající, redukovanou variantou záměru posuzované kry.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Odborné subjekty a instituce
Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě 11.4.2012
Podává podrobný přehled (seznam) nemovitých kulturních památek v řešených katastrálních územích,
dále upozorňuje na plošně chráněná památková území v prostoru k.ú. Karviná-Město a KarvináDarkov a na okolnost, že všechna dotčená k.ú. je třeba považovat za území s archeologickými nálezy
ve smyslu zákona.
Ve vyjádření prezentovaný seznam je prakticky výčtem památkově chráněných objektů a aktuální vlivy
navrhovaného pokračování hornické činnosti se v redukované variantě týkají prakticky jen omezeného
počtu některých objektů. Ty se nacházejí dle aktuální redukované aktivní varianty mimo oblast zátopy,
pokud se přesto nacházejí v poklesech, tak budou řešeny jako případné důlní škody včetně příslušných
opatření. Plošně chráněná památková území jsou lokalizována mimo vlivy generované redukovanou
variantou, aspekt území s archeologickými nálezy bude řešen ve smyslu zákona.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Povodí Odry, s. p.
Povodí Odry nemá proti zamýšlenému záměru zásadních námitek s tím, že oznamovatel záměru se
zavázal zajistit zpracování studie zabývající vlivem záměru na odtokové poměry řeky Olše a jejích
přítoků (v úseku ř. km 12,798 - 21,915) a vlivy na její údolní nivu, faunu a flóru v ní a bude na své
náklady realizovat opatření z této studie vyplývající. Po projednání a odsouhlasení této studie se
podmínky z ní vyplývající promítnou do následné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Navrhované variantní řešení v aktuálně řešené redukované variantě bylo promítnuto do úprav
souběžně vypracovávané studie k ovlivnění toku Olše. Ta byla souběžně zadána s upřesněním
podkladů pro vypracování Dokumentace v prvním čtvrtletí roku 2014. Zatímní předběžné pracovní
výstupy naznačují, že bude účelné nahradit stávající pevný jez v Dětmarovicích v ř.km 15,779 jezem
s pohyblivou hradící konstrukcí a dojde k požadavkům na řešení prohrábky úseku toku proti proudu.
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Agentura ochrany přírody a krajiny požaduje v dokumentaci řešit problematiku územních systémů
ekologické stability (ÚSES) ve vztahu ke změnám v těžbou zasažené krajině.
Jak je zdůrazněno v komentáři k bodu 1 Závěru zjišťovacího řízení, je do dokumentace předložena již
jen jediná aktivní redukovaná varianta, nezasahující poddolováním ani hranicí dotčeného území ke
karvinským rybníkům a s výraznější redukcí vlivů v nivě Olše oproti variantě původní, posuzované
Oznámením. V rámci řešení problematiky ÚSES byla provedena aktualizace vymezení kostry ÚSES v
zájmovém území a byly identifikovány všechny prvky ÚSES, které se nacházejí ve sféře vlivu z
předpokládaných evidentních vlivů HČ po redukci záměru. Vlivy na tyto prvky ÚSES byly v podkladu
č. 11A rozčleněny na přímé vlivy z poklesů a vlivy z realizace rekultivačních akcí.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Veřejnost – firmy a společnosti – Průmyslová zóna Nové Pole
SEJONG Czech, s.r.o.
Společnost SEJONG Czech nesouhlasí s předloženým záměrem. Záměr je v rozporu s vloženými
investicemi a plány firmy do budoucna v lokalitě dále expandovat. Společnost SEJONG se domnívá,
že v oznámení záměru chybí vyhodnocení vlivů různých typů dobývání a je zde řešena pouze těžba
„na zával“. V dokumentaci k záměru požaduje vyhodnotit rovněž jiné způsoby těžby uhlí než
„řízeným závalem“ a vliv těchto způsobů těžby na životní prostředí.
Průmyslovou zónou Nové Pole v aktuální redukované variantě prochází hranice dotčeného území a
zóna již není aktuálně poddolovávána. Ve smyslu ČSN 730039 se okrajová část průmyslové zóny při
hranici dotčeného území nachází v V. skupině stavenišť, jež nevyžaduje žádné zvláštní zajištění proti
vlivům dobývání.
Areál společnosti se nachází podle redukované varianty již zcela mimo vlivy poddolování a hranici
dotčeného území. Kontext jiných variant těžby je řešen ve znaleckém posudku ing. Ptáčka (Příloha
č.8).
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
SHIMANO CZECH REPUBLIC s.r.o.
Společnost SHIMANO se domnívá, že povolení těžby ve prospěch společnosti OKD, a.s. by zmařilo
deset let trvající úsilí společnosti investovat a podporovat region s vysokou nezaměstnaností.
Vlastníkovi firmy byl současný pozemek v průmyslové zóně Nové Pole doporučen Českou republikou
jako pozemek vhodný a bezproblémový. Je však nesporné, že pokud dojde k realizaci záměru, budou
společnosti SHIMANO vznikat škody na majetku. Takový stav je naprosto neúnosný a ve zjevném
rozporu s příslibem České republiky v době pořizování investice. Vlastník by považoval takové
jednání České republiky za neseriózní a v případě, že k realizaci těžby ze strany OKD, a.s. skutečně
dojde, žádnou další investici v České republice již realizovat nebude.
Průmyslovou zónou Nové Pole v aktuální redukované variantě prochází hranice dotčeného území a
zóna již není aktuálně poddolovávána. Ve smyslu ČSN 730039 se okrajová část průmyslové zóny při
hranici dotčeného území nachází v V. skupině stavenišť, jež nevyžaduje žádné zvláštní zajištění proti
vlivům dobývání.
Areál společnosti se nachází podle redukované varianty mimo vlivy poddolování a hranice dotčeného
území s nulovými poklesy kontaktuje samý JV okraj areálu.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
GS Caltex Czech, s.r.o. prostřednictvím Fiedelová, Milatová, Pěnkava - Advokátní kancelář
Společnost GS Caltex s realizací záměru zásadně nesouhlasí, protože by mohlo dojít ke zmaření
investic firmy, které již na přípravu výstavby nového výrobního závodu vynaložila. Firma se rovněž
konstatuje, že jakýkoliv případný budoucí přesun výrobního závodu do jiné lokality je z jejího pohledu
vyloučen s ohledem na specifické požadavky na infrastrukturu a služby, které splňuje právě
průmyslová zóna Nové Pole.
Průmyslovou zónou Nové Pole v aktuální redukované variantě prochází hranice dotčeného území a
zóna již není aktuálně poddolovávána. Ve smyslu ČSN 730039 se okrajová část průmyslové zóny při
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hranici dotčeného území nachází v V. skupině stavenišť, jež nevyžaduje žádné zvláštní zajištění proti
vlivům dobývání.
Areál společnosti se nachází na protilehlé (severní) straně silnice I/67 směrem k ČOV Karviná
v prostoru rozšiřování zóny (aktuálně průmyslová zóna Nové Pole II severně od silnice I/67) a nikoli
v části PZ mezi silicí a nivou řeky Olše.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
LIFT COMPONENTS, s.r.o.
Firma Lift components se záměrem nesouhlasí a v doručeném vyjádření uvádí výčet svých připomínek
k záměru. Zejména zdůrazňuje, že mapové podklady v oznámení záměru nejsou již delší dobu aktuální
(např. průmyslová zóna Nové Pole či některá nová zástavba v obcích v těchto podkladech úplně chybí)
a v dokumentaci k záměru požaduje tyto podkladové mapy zaktualizovat. Dále se domnívá, že záměr
přímo ohrožuje výstavbu napojení silnice I/67 na dálnici D47 v Bohumíně, tak jak je prezentována
v konceptu územního plánu města Karviné. Výstavba tohoto dopravního koridoru je však pro snížení
dopravní a imisní zátěže v Karviné klíčová. Realizace záměru by rovněž přímo ohrožovala vynaložené
a budoucí investice firmy Lift components.
Průmyslovou zónou Nové Pole v aktuální redukované variantě prochází hranice dotčeného území a
zóna již není aktuálně poddolovávána. Ve smyslu ČSN 730039 se okrajová část průmyslové zóny při
hranici dotčeného území nachází v V. skupině stavenišť, jež nevyžaduje žádné zvláštní zajištění proti
vlivům dobývání. Okrajem areálu společnosti prochází hranice dotčeného území s nulovými poklesy.
Redukovaná varianta již nezasahuje výraznými poklesy navrhovanou polohu přeložky silnice I/67 dle
zatím neschváleného Konceptu ÚP Karviné (nachází se při hranici dotčení).
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Mölnlycke Health Care Klinipro, s.r.o.
Realizací záměru by došlo v místě současné továrny firmy Mölnlycke Health Care Klinipro
k poklesům 4 – 7 m. Společnost požaduje vyhodnotit rovněž jiné způsoby těžby než „řízeným
závalem“ a jejich vliv na životní prostředí a také zpracovat studii vyhodnocení vlivů na zaměstnanost
v dotčené oblasti.
Průmyslovou zónou Nové Pole v aktuální redukované variantě prochází hranice dotčeného území a
zóna již není aktuálně poddolovávána. Ve smyslu ČSN 730039 se okrajová část průmyslové zóny při
hranici dotčeného území nachází v V. skupině stavenišť, jež nevyžaduje žádné zvláštní zajištění proti
vlivům dobývání. Podle areálu společnosti prochází hranice dotčeného území s nulovými poklesy.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz
kapitola B.
Veřejnost – sdružení obcí
Svazek měst a obcí okresu Karviná
Upozorňuje na ohrožení účelové komunikace, veřejně prospěšné stavby, cyklostezky podél Olše,
vybudované z prostředků EU. Poukazuje na výhledové zničení majetku a zmaření investice;
s odkazem na povinnost udržitelnosti komunikace vzhledem k dotacím MMR a MSK, požadují být
účastníky správního řízení.
Cyklostezka je zahrnuta do dotčené infrastruktury a její poškození musí být předmětem včasné
náhrady škody dle § 33 platného znění horního zákona. Cyklostezka je trasována po pravobřežní hrázi
s tím, že pravobřežní hráz byla navýšena na průtoky Q100, přičemž právě z důvodu poddolování byla
kóta navýšení požadována správcem toku na Q100 + 1m. Pokud by došlo k poškození hráze s
cyklostezkou, je řešení důlní škody standardní zákonnou povinností. Kontext účastníka dalších
správních řízení přesahuje rámec E.I.A. procesu.
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Veřejnost – občanská sdružení (NGO)
Občané Karviné proti uhlí pod městem, o.s.
Občanské sdružení nesouhlasí se záměrem a ve vyjádření k záměru uvádí výčet oblastí vlivů záměru,
na které by měl být v procesu posuzování vlivů kladen zvýšený důraz. Dále uvádí, že se domnívá, že
záměr má významný vliv na životní prostředí a požaduje v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí zpracovat varianty řešení záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou
redukci záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Uvedení a vypořádání
jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz kapitola B.
FRYGATO-EKO, o.s.
Občanské sdružení FRYGATO-EKO se domnívá, že realizací záměru dojde k nezvratným a trvalým
změnám, které podstatně ovlivní ráz krajiny a způsobí nenávratné škody na životním prostředí
v oblasti. Z tohoto důvodu vyjadřuje zásadní nesouhlas s realizací uvedeného záměru technologií „na
zával“. Požaduje vyhodnotit rovněž vlivy jiných způsobů těžby uhlí než již výše zmíněným závalem
tak, aby byly minimalizovány dopady těžby na životní prostředí. Dále uvádí výčet oblastí vlivů
záměru, na které by měl být v procesu posuzování vlivů kladen zvýšený důraz. Občanské sdružení se
domnívá, že záměr má významný vliv na životní prostředí a požaduje v dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí zpracovat varianty řešení záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou
redukci záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je
studie, řešící případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením uvedených
důvodů je závěrem zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení
klíčových oblastí hodnocení. Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro
tvorbu dokumentace viz kapitola B.
Orlovák, o.s.
Občanské sdružení Orlovák nesouhlasí s realizací předkládaného záměru, protože se domnívá, že
realizací záměru dojde k nezvratným změnám, které významně ovlivní ráz krajiny a způsobí
nenávratné škody a změny na životním prostředí. Záměr má dle občanského sdružení jednoznačně
významný vliv na životní prostředí.
Z uvedených důvodů je závěrem zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně
stanovení klíčových oblastí hodnocení. Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska
východisek pro tvorbu dokumentace viz kapitola B.
OPS, o.s.
Občanské sdružení se domnívá, že realizací záměru dojde k nezvratným změnám, které podstatně
ovlivní ráz krajiny a způsobí nenávratné škody na životním prostředí v oblasti. Z tohoto důvodu
vyjadřuje nesouhlas s realizací uvedeného záměru. Dále uvádí výčet oblastí vlivů záměru, na které by
měl být v procesu posuzování vlivů kladen zvýšený důraz. Domnívá se, že záměr má významný vliv
na životní prostředí a požaduje v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovat varianty
řešení záměru.
Z uvedených důvodů je závěrem zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně
stanovení klíčových oblastí hodnocení. Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená)
varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci záměru na období 2015 – 2023, která je
předložena do dokumentace. Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek z hlediska východisek pro
tvorbu dokumentace viz kapitola B.
Veřejnost
Vyjádření veřejnosti - vzory 1, 2, 3 a 4 (vz.1 = 119 podání, vz.2 = 61 podání, vz.3 = 14 podání, vz.4
= 25 podání)
V průběhu zjišťovacího řízení obdrželo Ministerstvo životního prostředí celkem 219 podání veřejnosti,
která odpovídala některému ze čtyř výše uvedených vzorů. Z velké většiny se jednalo o nesouhlasná
vyjádření, která se svým obsahem s drobnými obměnami shodovala. V těchto vyjádřeních byl
zdůrazněn zejména vliv záměru na evropsky významnou lokalitu „Karviná – rybníky“, kvalitu ovzduší

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

23

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

v oblasti, vliv na Kružberský přivaděč pitné vody a vliv na krajinný ráz. Rovněž je zde poukázáno na
důsledky realizované těžby – poklesy terénu a jeho zamokření.
Řešeno v příslušných částech Dokumentace s tím, že oznamovatel po vyhodnocení možných variant
v období mezi červencem 2012 a lednem 2014 jako legitimní řešení navrhuje časově i prostorově
omezený rozsah pokračování hornické činnosti jen do roku 2023. Záměr tak je předkládán
v redukované (upravené) variantě. Je tak vyloučeno poddolování Karvinských rybníků a průmyslovou
zónou Nové Pole probíhá okraj dotčeného území Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek podle
vzoru 1, 2 nebo 3 z hlediska východisek pro tvorbu dokumentace viz kapitola B.
Ostatní písemná vyjádření veřejnosti (17 jednotlivých podání občanů - Kotasová Barbora, Vítová
Květoslava, Kajan Lubomír, Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr., CSc., Raszyk Jan, Ferenčík Milan,
Dzieržengovi Jan a Anděla, Čura Martin, Hrubá Kateřina Ing., Hajdušík Miroslav Ing., Rašík Jiří,
Weglarzyová Jolana Ing., Šlichtová Petra, Čura Zdeněk, Hrubý Martin Ing., Anděl Miroslav, Uhlířovi
Vladimír a Pavla, Górecki Tomáš a Květoslava)
Jedná se o převážně nesouhlasná vyjádření, která zdůrazňují, že záměr by mohl mít negativní vliv na
životní prostředí a měl by být posuzován podle zákona. Připomínky se týkají zejména ochrany přírody
a krajiny, ochrany ovzduší a ochrany vod.
Uvedení a vypořádání jednotlivých připomínek jednotlivých občanů jsou z hlediska východisek pro
tvorbu dokumentace viz kapitola B.

B: Komentář k písemným vyjádřením doručeným v rámci zjišťovacího řízení
Jako další východiska pro pojetí dokumentace jsou v následujícím textu uvedeny prezentace
podstaty připomínek jednotlivých vyjádření a je proveden odkaz na příslušnou kapitolu
dokumentace, případně je zdůvodněno, proč na daný požadavek není brán zřetel. Veškerá
vyjádření jsou přiložena na CD v každém výtisku v rámci Přílohy č. 1.
Dotčené územní samosprávné celky
Moravskoslezský kraj se v samostatné působnosti k oznámení nevyjádřil.
K vyjádření statutárního města Karviná č.j. MMK/040576/2012, sp.zn. MMK/040576/2012/03 ze dne
18.4.2012
Statutární město Karviná s předloženou dokumentací souhlasí, za předpokladu dodržení následujících
opatření:
Detailně vyhodnotit formou samostatné studie konkrétní změny podélného a příčného profilu toku Olše a změny
ve struktuře průtočného profilu toku, včetně vyhodnocení míry ovlivnění ochranných prvků protipovodňové
ochrany.
Na základě tohoto vyhodnocení teprve navrhnout v nivě Olše způsob provedení protipovodňových opatření a
úprav tak, že se ponechá budoucí nezastavěná oblast jako součást inundačního prostoru a hráze odsadit podél
jeho obvodu. V tomto smyslu případné inundační hráze odsadit až za obvod předpokládané finální zátopy , část
prostoru využít na rekonstrukci lužních lesů.
Zpracovatelský tým dokumentace vychází z analogického předpokladu, ale poněvadž s ohledem na zásadní
změny jak z hlediska restrukturalizace OKD, a.s., tak z hlediska rozsahu posuzovaného záměru dle aktuálně
předkládané redukované varianty došlo k jinému zadání studie až s výrazným zpožděním. Aktuálně nejsou ani
předběžné výstupy studie k dispozici. Zpracovatelský tým Dokumentace pokládá za potřebné konstatovat, že
pokud by výstupem studie byl požadavek na tvrdé technické zásahy do toku Olše a nivy, které by vedly k úpravám
toku a opatřením proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny (dikce bodu 1.4. kategorie
záměrů II dle Přílohy č. 1 platného znění zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném
znění), bude nezbytné tyto zásahy podrobit samostatnému zjišťovacímu řízení dle § 7 cit.zák..
V současné době je vyhodnocen vodní tok po poklesech při Q 100, pokračovat se bude návrhem nutných opatření.
Zpracovatelský tým dokumentace pokládá za potřebné minimalizovat přímé technické úpravy na toku a v nivě.
Uplatňovat organizaci rekultivačních prací spojených s návozem hlušin a formováním rekultivačních prostorů
tak, aby byl vyloučen provoz dozérů v noční směně.
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Toto pojetí je i aktuální hlukovou studií (Příloha č. 5) nadále požadováno. S provozem těchto rekultivačních
strojů v noční době se nepočítá, tomu odpovídá i zpracovaný model produkce emisí a hluku z činnosti těchto
strojů.
Prověřit možnosti sjednocení typu vagónů pro přepravu uhlí a přepravu kamene s cílem snížit množství vlaků
v rámci přeprav mezi Dolem Karviná na závodě ČSA a Dolem Darkov.
Tento požadavek byl směrován v době, kdy se uvažovalo, že surová těžba ze závodu ČSA bude na úpravnu
Darkov přepravována vlakem a z ní pak bude odvážen kámen a uhlí. Překop mezi závodem ČSA a Darkov tím, že
doprava na úpravnu Darkov je realizována v podzemí, tento požadavek v zásadě vyřešil. Ve vstupech pro
rozptylovou (Příloha č. 6) a hlukovou (Příloha č. 5) studii jsou aktuální způsoby dopravy s důrazem na převoz
po železnici podrobněji popsány.
V rámci řešení rekultivační etapy záměru do roku 2022 (přepsáno z vyjádření – poz.zprac.dok.) z důvodu
prašných emisí nadále optimalizovat režim technických rekultivací ve smyslu omezení aktivní plochy rekultivací
na 4 ha místo navrhovaných 5 ha. V zimních měsících omezit aktivní plochu na 2 ha z důvodu snížení prašnosti
ve městě. Plochu osadit izolační zelení z důvodu zamezení víření prachu do obytné oblasti.
Preferovat variantu železnice s nižšími dopravními emisemi a kontrolovat stav ukládaného materiálu, případně
jej vlhčit.
Všechny požadované aspekty jsou v rámci redukované aktivní varianty záměru v zásadě naplněny. Velká většina
rekultivačních akcí byla již ukončena v technické rekultivaci, v řadě případů (jak je uvedeno v kapitole B.I.6) se
aktuálně řeší pouze revitalizace území. U velkých ploch (např. Louky 9. etapa) nelze s ohledem na výšku násypů,
technologický postup a bezpečnost aktivní plochu snížit.
Předložit variantu, která vyloučí míru poklesů v oblasti Karvinských rybníků s prokázaným vlivem na předmět
ochrany, tedy vyloučit příslušné poruby. Zajistit vyhloubení dvou vrtů těsně před hrázemi rybníků v lokalitě
Staré Město. Zajistit geodetické zaměření obvodu hrází, úrovní výpustí a dna rybníků u silnice l/67 do
Dětmarovic v lokalitě Staré Město a zpracování řezů ve směru narůstání poklesů. Zajistit detailní geodetické
zaměření odvodňovacího příkopu od rybníků po okraj depresní kotliny a zpracování podélného řezu.
Řešeno v příslušných částech Dokumentace s tím, že oznamovatel po vyhodnocení možných variant v období
mezi červencem 2012 a lednem 2014 jako legitimní řešení navrhuje časově i prostorově omezený rozsah
pokračování hornické činnosti jen do roku 2023. Je tak vyloučeno poddolování Karvinských rybníků (okraj
dotčeného území prochází v aktuální redukované variantě cca 100 m od hrází) a průmyslovou zónou Nové Pole
probíhá okraj dotčeného území.
Předkládaná redukovaná varianta se rybníků nedotýká. Z tohoto důvodu detailní zaměření odvodňovacího
příkopu nebylo pro účely hydrogeologického posouzení aktuálně provedeno. Každopádně v původní variantě
platilo, že poklesy nešly proti spádu příkopu, ale zvyšovaly ho. V aktuálně předložené redukované variantě to
platí rovněž, tj. odvod vody od rybníků do Olše bude spíše zlepšen.
Nejpozději 1 rok po zahájení těžebních prací provádět v ohrožených oblastech zástavby režimní měření hladiny
podzemní vody minimálně 4x ročně.
V oblasti Kozinec pokračovat ve sledování režimu podzemní vody 4x ročně, včetně hydrochemického sledování
vývoje koncentrací chloridů v podzemní vodě, ve vazbě na možný přestup kontaminace do Olše.
Pokračovat ve sledování koncentrací chloridů v Olši a Karvinském potoce v úseku přilehlém oblasti Kozinec
minimálně 4x ročně.
Z hydrogeologického posouzení (Příloha č. 10), jak již bylo zmíněno, vyplývají především následující aspekty
monitoringu:
Monitoring Staré Město:

Vyhloubit pozorovací vrt v centru budoucí poklesové kotliny a kvartálně monitorovat hloubku hladiny
podzemní vody;

na přilehlém úseku Olše zřídit 5 vodočtů (např. na stupních) a kvartálně monitorovat úroveň hladiny
v řece;

provádět kvartální monitoring na stávajících objektech – vrtech Ps-2 a V-8 a domovních studnách S-119,
124, 125, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 143, 144, 147 a 149;

prověřit využitelnost 2-3 objektů (studní) v bývalém jímacím území Staré Město a zařadit je do monitoringu
hladin podzemní vody;

ve vybraných 8 objektech provádět kvartální monitoring chemismu vody v režimu, realizovaném v současné
době na Kozinci, tj. ZR-OR-RR-ZR (OR=orientační rozbor = konduktivita in situ, ZR = základní rozbor
v laboratoři na konduktivitu, chloridy, sírany, dusičnany, dusitany a amonné ionty, RR = rozšířený rozbor
= ZR+Fe, pH, NL105oC, RAS, karbonáty, bikarbonáty, CHSKMn, C10-C40).
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Olše podél pravého břehu (Olše se sleduje pro Kozinec, ale podél levého břehu): ve stejných místech jako u
Kozince (5 míst), ale na protějším (tj. pravém břehu) sledovat kvalitu vody ve stejném režimu, jako pro
Kozinec (4x ročně v režimu ZR-ZR-RR-ZR).
Monitoring Kozinec + Olše: pokračovat ve stejném režimu monitoringu + odvrtání 1 vrtu mezi SV okrajem
jezera a Olší (blíže viz komentář Magistrátu města Karviné ohledně vod).
Je možno dále konstatovat, že kontroly jsou soustavně prováděny, s výsledky je v ročních intervalech
seznamován příslušný vodoprávní úřad a není důvod tuto praxi měnit ani v rámci výše navrhovaného
monitoringu.
V místech aktuálního ohrožení zástavby nebo infrastruktury ve všech oblastech postižených zamokřením půdy
provést detailnější sledování a dopřesnění prognózy poklesů terénu a souvisejících změn podzemních vod.
Dle informace oznamovatele bude OKD, a.s. požadovat zpracování modelu časového vývoje poklesové kotliny.
Dopřesnění prognózy poklesů je věcí oznamovatele; na tyto poklesy pak bude detailně navržena vlastní
prognóza. Pro její upřesnění je nutno realizovat monitoring, komentovaný výše. Detaily jsou pak řešeny (využity)
až v rámci přímého povolování hornické činnosti.
Soustavně v průběhu poklesů terénu sledovat integritu hrází ČOV a zamezit technickými prostředky jejich
narušení umožňující pronikání vody z nich mimo ČOV.
Do prostoru ČOV Karviná poklesy dle aktuální redukované varianty nezasahují; pokud bylo míněno
nezasahování do hrází doubravských nádrží jako ČOV pro závod Karviná, tato otázka je řešena studií na využití
lokality nádrží (Dubová Š, 2013), jež předpokládá rozdělení nádrží na více částí, ale pouze uvnitř areálu ČOV
bez narušení vnějších hrází. Narušení vnějších hrází způsobem, jež by vedl k masivnímu úniku vody z ČOV nelze
předpokládat, vzhledem ke konstrukci hrází, resp. k materiálu použitého na jejich konstrukci však bude i nadále
docházek k prosakování vod, které ale integritu hrází neohrožuje a nevede k znečišťování vod vně ČOV.
V plochách ZPF, kde dojde k zamokření půd, provést trvalé odvodnění. V lokalitách, kde se odvodnění jeví jako
nevýhodné nebo z důvodu ochrany přírody nežádoucí, vyjmout plochy ze ZPF a ponechat je přirozenému vývoji
jako mokřad nebo vodní plocha.
Uvedené zásady dokumentace respektuje, případně upřesňuje. Součástí Přílohy č. 4 je i mapa ZPF dle tříd
ochrany v kontextu výhledového zamokření dle výstupů hydrogeologického posouzení. U pozemků v 1. a 2. třídě
ochrany bude provedena skrývka, nebude-li (např. z důvodu ochrany přírody, prevence nežádoucích faktorů
pohody u ploch obytné zástavby při nasazení skrývkové techniky nebo z důvodu prevence škod při povodních)
dohodnuto jinak.
Prověřit všechny technické a technologické způsoby organizace hornické činnosti, které povedou ke zmírnění
míry poklesů na tok a nivu Olše, a to zejména v severní části poklesové kotliny.
Přílohou č. 8 předkládané Dokumentace je znalecký posudek ing. Ptáčka, Ph.D. V rámci studie byly
analyzovány různé možnosti snížení ovlivnění povrchu poklesy obecně a tedy i vznik poklesů v severní části
poklesové kotliny. Především je v závěrech konstatováno, že ani dobývání s plnou základkou nezabrání poklesům
povrchu. Navíc má zakládání v reálném důlním prostoru negativní vliv na nerovnoměrné rozložení napětí a
zvyšuje nebezpečí vzniku důlních otřesů. Zásadní však je technická ekonomická nemožnost zajištění jiných metod
dobývání. Přechod na jiné způsoby dobývání by konsekventně znamenalo konec dobývání vůbec.
Oproti původní variantě v Oznámení je míra ovlivnění toku Olše redukovanou variantou výrazně nižší.
Z předběžných pracovních výstupů studie ohledně vlivů na tok Olše (v kontextu i jiných aspektů) vyplývá, že
zřejmě bude účelné nahradit pevný jez v Dětmarovicích v ř.km 15,779 jezem s pohyblivou hradící konstrukcí a
řešit podle terénních podmínek prohrábku, zpracovatelský tým dokumentace upřednostňuje minimalizaci tvrdých
technických zásahů do toku a profilu toku.
Dořešit všechny aspekty náhradní lokality pro bydlení v k.ú. Ráj a Karviná-město tak, aby do zahájení hornické
činnosti byla tato lokalita způsobilá k výstavbě ve smyslu, že v době ohrožování nemovitosti ve Starém Městě již
budou objekty náhradní výstavby k dispozici.
Ohledně změny územního plánu města Karviné v náhradní lokalitě v k.ú. Ráj (změna z bydlení hromadného na
bydlení individuální) je vedena korespondence mezi oznamovatelem a úřadem územního plánování od září 2012
doposud s tím, že zastupitelstvo města Karviné 29.1.2013 rozhodlo o pořízení Změny č. 11 ÚP obce Karviná;
současný stav projednávání Změny č. 11 je ve fázi, že Návrh Změny č. 11 ÚP bude v září 2014 předložen
zastupitelstvu města k dalšímu rozhodnutí. Část plochy pořízená pro náhradní výstavbu je již dnes v zóně UBI,
pro tuto lokalitu byly zahájeny projekční práce s cílem vydání územního rozhodnutí. V současné době je činnost
pozastavena. Na této ploše by bylo možné řešit NV pro cca 30 objektů. V případě kladného stanoviska k HČ
budou práce obnoveny.
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Sledovat vývoj deformací povrchu v doposud aktivně obývaných částech sídelních útvarů, do kterých zasahují
vlivy poddolování a na základě výsledků měření a pozorování přijímat opatření pro zajištění kvality bydlení
nebo včasné náhrady důlních škod.
Uvedený požadavek je průběžně řešen standardně dle zákonem stanoveného postupu.
Detailně vyhodnotit charakter možného poškození Kružberského přivaděče s tím, že součástí tohoto posouzení
musí být konkrétní soubor technických, statistických a dalších opatření k zachování funkce tohoto stěžejního
prvku veřejné infrastruktury. Pokud se prokáže, že žádnými opatřeními nelze předejít poškození, omezení či
ztrátě funkce tohoto vodovodu, je nezbytnou podmínkou pokračování hornické činnosti zajištění včasné náhradní
investice.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského přivaděče. Ten
podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se skupinami stavenišť
V a IV. Je logické, že i přes patrné snížení vlivů na tento prvek infrastruktury v redukované variantě oproti
variantě původní tento přivaděč bude nadále postižen a je nutno včas řešit případnou přeložku či jiný způsob
technického zabezpečení tohoto strategického prvku vodohospodářské infrastruktury formou samostatné
projektové přípravy. Oznamovatel předpokládá standardní postup v dostatečném časovém předstihu i ve vazbě
na řešení dohody s městem Karviná. Pro ovlivněnou část trasy Kružberského přivaděče bude stanovena měřická
přímka a bude zahájeno měření.
Průběžně vyhodnocovat míru ovlivnění hlavních silničních tahů v území s důlní činností a řešit stabilizaci těchto
prvků dopravní infrastruktury s tím, že u komunikace l/67 musí být technicky ošetřeno zachování stabilní
provuzoschopnosti silnice s dodržením dané kapacity vozidel.
Monitoring prvků infrastruktury probíhá. Silnice I/67 se dle redukované varianty nachází mimo vlivy poklesů.
Pokračovat v topografickém měření deformací terénu a výsledky aplikovat na řešení důlních škod vznikajících
na prvcích dopravní a inženýrské infrastruktury.
Stanovený rozsah měření se v ovlivněných oblastech zatím neredukuje, podle potřeby na základě monitoringu
může být případně rozšiřován (na základě konkrétních zjištění)
V rámci těžby požadujeme, aby se důlní vlivy neprojevily na železniční trati Dětmarovice – státní hranice SR
tak, aby nebylo zabráněno realizaci stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“. Zejména proto se
důlní vlivy nesmí projevit na uvedených pozemcích – seznam parcel přiložen. Požadujeme detailní pasportizaci
objektů v této lokalitě.
V redukované variantě se záměr uvedeného koridoru nedotýká, bez ovlivnění v rámci posuzovaného záměru.
Stavba, která prošla v roce 2010 zjišťovacím řízením (viz www.mzp.cz nebo www.cenia.cz, IS EIA, kód záměru
MSK1373) tak není ovlivněna (jde o km cca 334,8 – 337,5).
Provést detailní pasportizaci objektů mimo důlní vlivy v katastrálním území Staré Město u Karviné.
Tato okolnost je promítnuta do výstupů dokumentace, její řešení je zájmem oznamovatele.
Po zahájení hornické činnosti zvýšit sledování seismických jevů na území města Karviná přidáním minimálně
čtyř seismických stanic.
Jak již bylo konstatováno, současný stav kombinace velkých stacionárních seismických stanic Seismického
polygonu, důlních stanic a nově instalovaných 15 povrchových stanic dostatečně garantuje přesný monitoring
seismicity i v oblastech nově plánovaných k exploataci. K tomu lze přičíst i mobilitu povrchových stanic, kdy je
lze podle současných potřeb přemístit do oblastí, kde je možno zvýšenou seismicitu očekávat. Přesto
oznamovatel deklaruje, že 4 seismické stanice doplní do listopadu 2014.
Požadujeme zachování funkčnosti všech mostních objektů, komunikací, chodníků, čerpacích stanic, veřejného
osvětlení, odlučovačů ropných látek, čekáren, parkovišť a inženýrských sítí do doby případného vykoupení.
Požadujeme zachování funkčnosti Kanalizačního sběrače C – l. etapa, část B v Karviné, který je veden lokalitou.
Uvedený kanalizační sběrač je na mapě infrastruktury, která je součástí Přílohy č. 4 Dokumentace, označen
béžovou barvou a obloučkem a je veden přes oblast Nového Pole, což znamená, že po aktualizaci plošného
rozsahu dobývání dle redukované aktivní varianty bude tento sběrač mimo poklesové vlivy, případně bude
dotčen jen okrajově (na rozdíl od původní varianty, prezentované Oznámením). Ostatní prvky infrastruktury jsou
podle míry potenciálního dotčení řešeny v rámci důlních škod.
V katastru Staré Město u Karviné vede po pravém břehu řeky cyklotrasa podél řeky Olše, která spojuje obec
Chotěbuz s městem Bohumín a dále s polským městem Racibórz. Požadujeme zachování provozuschopnosti
cyklotrasy.
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Cyklostezka je zahrnuta do dotčené infrastruktury a její poškození musí být předmětem včasné náhrady škody dle
§ 33 platného znění horního zákona. Cyklostezka je trasována po pravobřežní hrázi s tím, že pravobřežní hráz
byla navýšena na průtoky Q100, přičemž právě z důvodu poddolování byla kóta navýšení požadována správcem
toku na Q100 + 1m. Pokud by došlo k poškození hráze s cyklostezkou, je řešení důlní škody standardní zákonnou
povinností. Cyklotrasa je dle předběžných pracovních výsledků rozpracované studie Olše průjezdná za běžných
průtoků i po poklesech.
Na náměstí Ondry Foltýna je umístěn pomník připomínající padlé v 1. světové válce, který je veden v centrální
evidenci válečných hrobů. Požadujeme přemístění válečného hrobu se souhlasem Ministerstva obrany ve
spolupráci se zástupci statutárního města Karviné.
V redukované variantě lze tento pomník zachovat.
Požadujeme přemístění skládky ornice nacházející se na pozemku p.č. 1201/25 v k.ú. Staré Město u Karviné na
pozemek ve vlastnictví statutárního města Karviné.
Uvedený detail přesahuje rámec procesu posuzování vlivů, tato okolnost bude operativně řešena.

K vyjádření města Orlová, starosty města ze dne 18.4.2012
Zákonem chráněné zájmy města Orlová jsou předloženým záměrem negativně ovlivněny. Byly
zjištěny zásadní střety zájmů a kolize se schváleným ÚP města. Předloženou dokumentaci požaduje
doplnit dle následujících bodů :
1) Dokumentaci doplnit o varianty HČ
a) ve zmenšeném rozsahu – bez 18. kry DP Doubrava („0“ varianta)
b) ve zmenšeném plošném rozsahu hornické činnosti v oblasti 18. kry tak, aby nepříznivé vlivy z dobývání
prokazatelně nepřesáhly hranici schváleného dobývacího prostoru Doubrava do katastru Horní Lutyně.
Do této a původní varianty zahrnout návrh průběžného komplexního technického monitoringu zastavěného
území vč. staveb v oblastech prognózované V. sk. Stavenišť ČSN 730039 a zastavěných ploch do vzdálenosti
200m vně od prognózované 0 cm izokatabázy.
Jak je vícekrát zmíněno, do dokumentace byla předložena prostorově i časově redukovaná aktivní varianta
záměru oproti variantě původní. Třebaže došlo k redukování rozsahu těžby ve srovnání s oznámením, zůstává
dobývání v 18. kře DP Doubrava z provozních důvodů zásadní pro udržení činnosti v severním poli závodu ČSA.
Ovlivnění povrchu mimo DP je v katastru Horní Lutyně minimální u jeho východního okraje, většinou jde o
deformace v V. skupině stavenišť.
2) Upřesnit a blíže specifikovat podmínky a rámec případného budoucího povolení hornické činnosti příslušným
správním orgánem v kontextu popisovaného postupu v kap. D.1.1. str. 83
a) v oblasti vyřešení střetů zájmů – požadavek přesně definovat obsah pojmu „dotčený“, „ovlivněný“ a
„ohrožený“ účastník řízení o povolení hornické činnosti a pravidla vymezení jejich okruhu při
předmětném správním řízení.
b) blíže specifikovat a právně přesněji definovat obsah a formu termínu vypořádání budoucích důlních škod
v předstihu.
Uvedené termíny Oznámení na str. 81 až 83 nepoužívá, je zde mj. nastíněn okruh problémů, spojených s tím, že
část obyvatelstva bude vlivy důlní činnosti postižena ztrátou bydlení i ekonomicky. Je pouze zdůrazněno, že je
nutno akceptovatelnost záměru důsledně podmínit především výraznými kompenzacemi, řešenými způsobem
„ex ante“, nikoli „ex post“ a některými dalšími opatřeními ekonomicko-sociálního charakteru, jejich výčet je na
str. 83 s průmětem do kapitoly D.1.4 Oznámení. Na těchto opatřeních trvá i zpracovatelský tým dokumentace.
Výše uvedené aspekty, požadované předloženou připomínkou, jsou právního charakteru mimo oblast posuzování
vlivů (které nemůže suplovat výklady správních termínů) a budou předmětem jednak příslušných správních
řízení, jednak i dalších interakcí ve smyslu kompenzací vzniklé újmy.
Při povolování hornické činnosti bude postupováno v souladu s platnou právní úpravou.
3) Doplnit grafické přílohy o mapy „časových průřezů“ očekávaného vývoje vzniku a průběhu poklesů a
deformací aktuálního roku s připočtením vlivů za 3 roky zpět pro oblast exploatace 18. kry v období let 2018
– 2028.
Vzhledem k tomu že časování odrubu porubů závisí na báňsko-technických podmínkách, upřesňuje se v průběhu
vlastního dobývání, zpracovatelský tým dokumentace navrhuje tento fakt zohlednit při povolování vlastní
hornické činnosti.
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4) Doplnit návrhy kompenzačních opatření za HČ v 18. kře o závazek těžební organizace v předstihu zajistit
kapacitní souvislou enklávu pozemků pro náhradní výstavbu vč. jejich zasíťování o kapacitě (v ploše cca 5ha
pro cca 50 RD) a dále zajistit nové rozvojové plochy pro IBV jako kompenzaci za příslušné plochy na
Výhodě o ploše 31 ha, hromadné bydlení 2.5 ha, občanskou vybavenost 1.3 ha a drobnou výrobu cca 4 ha.
Jsou předběžně vytipovány lokality ve spolupráci se společností ASENTAL Land, na kterých by se případná
náhradní výstavba mohla realizovat, tato okolnost může být předmětem dohody s obcí Doubrava a promítnuta
do změn územně plánovací dokumentace.
5) Doplnit a upřesnit dokumentaci o návrh předstihového či operativního řešení vývoje stavu silnice II. tř. č.
II/474 a Kružberského přivaděče pitné vody DN 800 vč. Vodojemu Výhoda s cílem zajistit průběžně jejich
bezporuchovou funkci. Bude nutné, aby byla nadále zachována základní obslužnost a napojení komunikace
na okolní obce včetně inženýrských sítí v lokalitě.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského přivaděče. Ten
podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se skupinami stavenišť
V a IV. Je logické, že i přes patrné snížení vlivů na tento prvek infrastruktury v redukované variantě oproti
variantě původní tento přivaděč bude nadále postižen a je nutno včas řešit případnou přeložku či jiný způsob
technického zabezpečení tohoto strategického prvku vodohospodářské infrastruktury formou samostatné
projektové přípravy. Bude řešen stejně jako přivaděč OOV Životice - Karviná (měření, monitoring, případná
příprava PD, přeložka).
Vodojem na Výhodě se nachází v okrajové zóně poklesů do 30 cm v V. skupině stavenišť, oznamovatel je
připraven v rámci dohod s vlastníky prvků infrastruktury řešit monitoring a prevenci důlní škody.
Silnice II/474 je předmětem standardního řešení důlních škod (především vazba na těžbu v doubravském
ohradníku).

K vyjádření obce Dětmarovice č.j. OÚD/1011/2012 ze dne 17.4.2012
Úvodem konstatuje, že navrženou hornickou činností dojde k překroční dosavadní stanovené hranice
vlivů poddolování na povrch. Konstatuje především, že:
Je nezbytné při přípravě další hornické činnosti předložit takovou variantu, aby vlivy z dobývání nepřesahovaly
hranice vymezeného dobývacího prostoru a tím nedošlo k narušení objektů a infrastruktury za hranicí
dobývacího prostoru v kat. úz. Dětmarovice.
Omezení dopadu vlivů hornické činnosti na povrch části obce – Koukolná, která je součástí obce Dětmarovice,
lze snížit realizací zakládky a nikoliv prováděním těžby na zával.
V červenci 2013 bylo vydáno nejnovější rozhodnutí MŽP, odboru státní správy IX ve věci změny chráněného
ložiskového území české části hornoslezské pánve bylo vydáno pod č.j. 984/580/13,47186/ENV, spis. zn.
000370/A-10 dne 4.7.2013. Jsou mj. podrobně specifikovány podmínky ochrany ložisek černého uhlí s tím, že
území ve vlivech důlní činnosti podle specifikace v přílohách č. 1 a 2 tohoto rozhodnutí nadále přesahuje mimo
vymezení DP Karviná-Doly I do katastrálních území Dětmarovice a Koukolná plochami B K, CK a N.
Redukovaná varianta, předložená Dokumentací, stanovený rozsah přesahu vlivů mimo hranice vymezených DP,
plně respektuje.
V závěrech zpracovaného znaleckého posudku aplikaci zakládání vydobytých prostor je konstatováno, že ani
dobývání s plnou základkou nezabrání poklesům povrchu. Navíc má zakládání v reálném důlním prostoru
negativní vliv na nerovnoměrné rozložení napětí a zvyšuje nebezpečí vzniku důlních otřesů. Zásadní však je
technická ekonomická nemožnost zajištění jiných metod dobývání. Přechod na jiné způsoby dobývání by
konsekventně znamenalo konec dobývání vůbec.

Z tohoto důvodu nesouhlasí s navrhovanou těžbou, která by zasahovala katastrální území Dětmarovice
a Koukolná.
Doplnění a vyjádření k „Oznámení o záměru“ :
Hornická činnost zcela znemožní plnění záměru územního plánu obce v rozporu se zákonem o obcích v části
zasažené hornickou činností.
Redukovaná varianta zasahuje do území obce Dětmarovice výrazně méně a dle aktuálně zaslaného vyjádření
stavebního úřadu již není v rozporu s ÚP obce.
Předložená dokumentace vychází z předpokládaného dobývání v létech 2015-2035 a nezohledňuje komplexní
posouzení hornické činnosti a jejího dopadu na povrch se součtem vlivů z předcházející hornické činnosti.
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Dokumentace vychází z podkladů předaných oznamovatelem, který garantuje jejich věrohodnost. V podkladech
pro řešení hydrogeologického posouzení byly rámcově studovány i dopady na povrch před řešeným obdobím,
rekognoskace se týkala údajů od 60. let.
Předložené oznámení záměru se vztahuje na léta 2015-2035. V takto rozsáhlém časovém úseku nelze předvídat
věrohodně rozsah a dopad těžby na povrch. Navrhujeme zpracování příslušné dokumentace EIA na 10 let, tj. na
léta 2015-2025.
Po vyhodnocení všech připomínek ze závěru zjišťovacího řízení došlo oznamovatelem k časové redukci období
do roku 2023 a k prostorové redukci dotčeného území, které již do území obce Dětmarovice přechází jen
okrajově vlivy v V. skupině stavenišť.
Stanovit nové měřičské přímky a způsob vyhodnocování rozsahu poklesů v kat.úz. Dětmarovice a kat.úz.
Koukolná po dohodě s obcí Dětmarovice.
Aktuálně zatím žádná dohoda s obcí není, měření bylo projednáno se zástupci obce a je dle sdělení
oznamovatele předběžně odsouhlaseno oběma stranami.
Těžební organizace zahájí jednání s Obcí Dětmarovice ve věci určení ploch pro náhradní výstavbu v rámci
kat.úz. Dětmarovice s garancí, že nově navržené plochy budou součástí stabilizovaného území a nebudou
zasaženy vlivy z hornické činnosti i do budoucna.
Redukovaná varianta oproti variantě původní zasahuje výrazně méně do území obce Dětmarovice a zatím
nevznikla potřeba jednat o plochách případné náhradní výstavby. Došlo tak k prostorové redukci dotčeného
území, které již do území obce Dětmarovice přechází jen okrajově vlivy v V. skupině stavenišť.
Bude narušena základní dopravní infrastruktura a to přeložka silnice l/67 spojující město Karvinou s napojením
na dálnici Dl v Bohumíně.
Redukovaná varianta již nezasahuje výraznými poklesy navrhovanou polohu přeložky silnice I/67 dle zatím
neschváleného Konceptu ÚP Karviné (nachází se při hranici dotčeného území).
Hydrogeologické posouzení nedostatečně zpracovává oblast katastru Koukolná, kde je zástavba ohrožena spodní
a povrchovou vodou z minulé hornické činnosti a je nutno přistoupit k urychlenému řešení.
V Koukolné jsou dle hydrogeologického posouzení (Příloha č. 10) předpokládané poklesy minimální (do 10 cm)
a není pro redukovanou variantu aktuálně předpokládáno ohrožení terénu vodou.8
Před dalším pokračováním hornické činnosti je nutno zajistit v předstihu pasportizaci stavebních objektů
nacházejících se na území ovlivněném těžbou, aby bylo možno zahájit jednání o náhradě škody, případě
realizovat výkupy objektů v předstihu.
V rámci redukované varianty avizovaná situace na území obce Dětmarovice není relevantní.
Před dalším pokračováním hornické činnosti připravit a uzavřít střednědobou dohodu s Obcí Dětmarovice na léta
2016-2020 a dle potřeby uzavřít dodatek k inkriminované dohodě uzavřené na léta 2011-2016.
Aktuální dohoda s obcí Dětmarovice bude připravena.
Zajistit pokračování trvalého monitorování svahů v kat.úz. Dětmarovice, včetně geotechnického posouzení
stability svahů. Pokud bude indikován nepříznivý vývoj, bude zpracována odborná a projektová dokumentace
s cílem zamezení dalších následných škod.
Promítnuto do výstupů dokumentace do kapitoly D.IV., tento monitoring nadále probíhá.
Chybí zde objektivní odpovědnost těžaře a MŽP ČR by měla iniciovat v tomto směru novelu zákona a podřadit
důlní otřes pod odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným.
Připomínka tak, jak je formulována, se netýká procesu EIA. Pro účely Dokumentace byla k otřesům řešena
studie formou znaleckého posudku (Příloha č. 9). Obecně je možno konstatovat, že důlní otřes je objektivní
nebezpečí hornické práce. Je způsoben uvolňováním napětí při zásahu do horninového masivu. Existuje od doby,
kdy hornictví začalo a je zaznamenáván téměř ve všech případech zásahu do zemské kůry v ČR i jinde ve světě.
Otřesy jsou zaznamenávány při ražbách tunelů, ale i v jiných případech. Odpovědnost za vznik otřesu padá
z mravního pohledu na všechny uživatele výsledků hornické činnosti, či činnosti prováděné hornickým způsobem,
ať je to uhlí, rudy nebo vyražený tunel.
8

V rámci analýzy podkladů pro hydrogeologické posouzení byly rámcově prověřovány poklesy u Koukolné od
roku 1967 a nebyly větší než 5 cm. Připomínka se tak může týkat problematiky svahových pohybů a s tím
související změny hydrogeologického režimu (vývěry, ...), tato okolnost je rovněž aktuálně mimo režim EIA
sledována (dříve Geotest Brno, od roku Green Gas DPB ve spolupráci s K-Geo Ostrava)..
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Předpokládanou hornickou činností by došlo k narušení dotčeného území a ke znehodnocení kvality
společenského a hospodářského rozvoje obce Dětmarovice. Vlivy z dobývání by neměly přesahovat hranice
vymezených dobývacích prostorů a tím umožnit potencionální rozvoj alespoň části území spadajícího pod
rozhodnutí MŽP ČR.
Oproti oznámení došlo k mírné redukci plošného rozsahu záměru z hlediska vymezení dotčeného území,
zasahujícího do katastru Dětmarovice obce Dětmarovice mimo DP Doubrava v jižní až JZ části katastru, přesah
v JV části katastru mimo DP Karviná – doly I v oblasti Oplíží je dosahem dotčeného území výrazně nižší oproti
původní variantě, předložené oznámením. Redukovanou variantou záměru generovaný mírný přesah mimo DP
Doubrava do okrajové JZ až J části k.ú. Dětmarovice s územím ve vlivu důlní činnosti kategorie Ck a mimo DP
Karviná-Doly I do JV části katastru Dětmarovice s územím ve vlivu důlní činnosti kategorie Bk je v souladu
s rozhodnutím MŽP č.j. 984/580/13,47186/ENV ze dne 4.7.2013 ve věci změny podmínek ochrany chráněného
ložiskového území české části hornoslezské pánve.

K vyjádření obce Doubrava č.j. OUDo 344/2012/Jan ze dne 16.4.2012
Úvodem konstatuje, že vychází ze střednědobé koncepce rozvoje území, vytvářející základní přístupy
pro výstavbu v území a rozvoj s preferovanou funkcí bydlení. Rozvoj bydlení navazuje na zástavbu
obce s využitím volných ploch uvnitř zastavěného území. Plochy pro využívání nerostných zdrojů jsou
stabilizovány s návrhem rekultivace k obnově narušené krajiny. Konstatuje především:
Počítá se, že v časovém horizontu cca 15 let dojde ke stabilizaci počtu obyvatel a jeho nárůstu na cca 1500 trvale
bydlících se zajištěnou plochou pro výstavbu cca 170 rodinných domů.
Plán územního rozvoje obce počítá do roku 2026 s výstavbou 169 RD na výměře 29,29 ha.
Organizace nesplnila povinnost řešit včas střety zájmů s cílem omezit nepříznivé vlivy v etapě zpracování a
schvalování plánu územního rozvoje obce. OKD a.s. souhlasila s novou rozvojovou plochou u starostky
s podmínkou dodržení parametrů pro novou výstavbu dle § 19 (III.sk. stavenišť), novým záměrem tyto podmínky
nejsou přesahovány.
Nepočítá s uplatněním žádných relevantních technologických a technických opatření pro proces dobývání
k celkové nebo částečné eliminaci vlivů na životní prostředí. Vydání souhlasného stanoviska obec podmiňuje :
- Stavebně-technické přípravy nemovitostí, komunikací, liniových staveb a objektů občanské vybavenosti na
budoucí těžbu v dotčeném území
- náhrady ploch určených pro výstavbu dle plánu územního rozvoje, dle záměru pokračování hornické činnosti
zařazených do I.-III. Skupiny stavenišť formou směny za plochy zařazené ve skupině stavenišť IV. – V.
- Kompenzace zvýšených nákladů pro zřizovatele staveb v dotčeném území v lokalitách zařazených do skupiny
stavenišť III. – IV.
- Kompenzace nákladů obce spojených s přípravou náhradních ploch pro výstavbu.
- Náhradní výstavby na katastru obce pro vlastníky nemovitostí likvidovaných z titulu důlních škod v dotčeném
území.
- Rekonstrukce přiváděcí komunikace z lokality U Cihelny do lokality Na Hranicích.
- Dekoncentrace těžby a jiných opatření směřujících ke zmírnění povrchových vlivů.
Součástí Dokumentace je příloha č. 8, která formou znaleckého posudku komentuje možnosti technologických
variant v podmínkách Dolu Karviná. Dekoncentrace těžby by byla zajisté žádoucí z pohledu těžaře a to
především z pohledu geomechaniky. Veškeré vnější vlivy však působí proti tomu. Odmítání těžby v oblastech, kde
by to bylo z hlediska těžaře vhodné a ekonomické a stále se zmenšující dobývací prostory o již vydobyté partie.
Současně platné podmínky ochrany ložiska nejsou v rozporu s předloženým záměrem dobývání v oblasti obce
Doubrava. Vzhledem k tomu že podmínky byly platně i v době zpracování ÚP a to i v případě přípravy lokality
nové zástavby v lokalitě „Za starostkou“ (budovy mají být zajištěny na III. stupeň skupiny stavenišť) nedochází
tímto záměrem ke zhoršení možnosti výstavby v obci Doubrava. Navíc obci byla v rámci nových podmínek
ochrany uvolněna plocha v lokalitě Dědina. Dohoda viz Karviná
V současné době je nová dohoda s obcí Doubrava v procesu vzájemného připomínkování.
1. Dohoda o stavebně-technické přípravě nemovitostí, komunikací, liniových staveb a objektů občanské
vybavenosti na budoucí těžbu v dotčeném území:
- Aktualizace pasportizace nemovitostí z období 2007-2008 v lokalitě Na Hranicích a rozšíření na vybrané
lokality a objekty nevhodné k provedení stavebně-technických úprav.
- Komunikace s vlastníky nemovitostí o proveditelnosti stavebních úprav
- Uzavírání smluv o smlouvách budoucích s vlastníky.
Přímá komunikace s vlastníky a uzavírání smluv jde mimo proces E.I.A., ve výstupech Dokumentace jsou
v uvedeném smyslu některé (pro proces E.I.A. zcela nadstandardní) požadavky promítnuty (kapitola D.IV.)
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2. Dohoda o náhradách ploch určených pro výstavbu dle plánu územního rozvoje obce, zařazených dle záměru
pokračování hornické činnosti do I.-III. Skupiny stavenišť:
- Provedení směny pozemků k využití jako ploch pro výstavbu a k provedení změn určení v rámci plánu
územního rozvoje obce
- Vyčlenění ploch, způsobilých k provedení změn plánu územního rozvoje obce a změn určení pro účely
zástavby
- Kompenzace finančních nákladů obce spojených s vyplácením náhrad vlastníkům pozemků za změny určení.
Byla vyčleněna plocha pro další rozvoj po dohodě s obcí, NV se neuvažuje
3. Dohoda o kompenzaci zvýšených nákladů pro zřizovatele staveb v dotčeném území v lokalitách zařazených
do skupiny stavenišť III.-IV:
- Stanovení způsobu kompenzace nákladů stavby vyšších než běžných, vynucených realizací zvláštních
stavebně-technických opatření nad rámec platných pro V. skupinu stavenišť
V rámci varianty redukované, aktuálně předkládané Dokumentací nedošlo ke zhoršení oproti platným
podmínkám.
4. Dohoda o kompenzaci nákladů obce spojených s přípravou stávajících a náhradních ploch pro výstavbu:
- Stanovení způsobu a výše kompenzace nákladů z rozpočtu obce na přípravu ploch pro výstavbu v lokalitě U
starostky, Nad Vídeňkou, Na Hranicích z nerealizované výstavby v dotčeném území a na přípravu
náhradních ploch pod novou výstavbu.
5. Dohoda o náhradní výstavbě na katastru obce pro vlastníky nemovitostí, likvidovaných z titulu důlních škod
v dotčeném území.
- Stanovení způsobů komunikace s vlastníky nemovitostí vykupovaných OKD s jednoznačnou preferencí
náhrady bydlení na katastru obce
- Diferenciace nabídky pro zájemce o náhradní výstavbu RD a pro zájemce o jiné formy bydlení (řadová
a sdružená výstavba, bytové domy….)
- Vypracování příslušných studií, projektové a stavebně technické dokumentace, příprava oznamovacího
nebo územního, stavebního řízení a výběr dodavatele v předstihu dostatečném pro realizaci.
Výše uvedené požadavky jsou součástí standardních dohod dle horního zákona. Na základě předloženého
rozsahu záměru se v lokalitě Doubrava nepočítá s hromadnou likvidací zástavby v rámci důlních škod. Veškeré
věci budou řešeny individuálně tak, aby byly naplněny požadavky legislativy.
6. Dohoda o rekonstrukci přiváděcí komunikace z lokality U Cihelny do lokality Na Hranicích.
- Zpracování studie rekonstrukce a rozšíření komunikace včetně stavebně technické přípravy na zmírnění
vlivů poddolování a zajištění funkčnosti komunikace
- Zpracování projektové a stavebně technické dokumentace, příprava územního, stavebního řízení a výběr
dodavatele v předstihu dostatečném pro vlastní realizaci.
Případné zásahy budou standardně řešeny dle případného rozsahu ovlivnění.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nevratný zásah nejen do životního prostředí, ale i do života občanů žijících
v dotčených lokalitách, máme za to, že pro posouzení jevů doprovázejících důlní činnost je potřebné rozčlenění
na dílčí lokality a předložit řešení v dalším stupni.
Těžební záměr lze dělit jen v návaznosti na báňsko-technické podmínky, určující postupy těžby a vzájemné
návaznosti dílčích lokalit (pokud jako takové mohou být v rámci časových postupů těžby vůbec řešeny).
Jednotlivé dílčí etapy, vyplývající z předpokládaného naplnění postupů těžby v závislosti na báňsko-technických
a bezpečnostních podmínkách jsou po správní stránce řešeny v rámci navazujících řízení o povolování hornické
činnosti. K dohodám OKD, a.s. s obcí lze konstatovat, že jsou i pro obec Doubrava zohledněny podmínky
dobývání z procesu E.I.A. pro Důl Karviná na období 2011-2016, záměr řešený Oznámením dle původní
varianty v rámci zjišťovacího řízení v roce 2012 není v této dohodě zahrnut a podmínkou realizace aktuálně
posuzované redukované verze záměru je kromě jiných i nová dohoda s obcí. Dle sdělení oznamovatele je nová
dohoda s obcí v procesu vzájemného připomínkování, se specifikací po roce 2016.
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Dotčené úřady státní správy
K vyjádření Obvodního báňského úřadu Ostrava č.j. SBS 10719/2012/OBÚ-05/511/Ing.Or ze dne
11.4.2012
Obvodní báňský úřad po prostudování předložené dokumentace sděluje k výše uvedené dokumentaci :
Zpracované tabulky s vyznačením objemů těžeb v jednotlivých krách a slojích pro léta 2015 až 2035
na str. 13 až 17, nejsou podloženy mapovými podklady s uvedením těžeb.
Těžební záměr lze dělit jen v návaznosti na báňsko-technické podmínky, určující postupy těžby a
vzájemné návaznosti dílčích lokalit (pokud jako takové mohou být v rámci časových postupů těžby
vůbec řešeny). Jednotlivé dílčí etapy, vyplývající z předpokládaného naplnění postupů těžby
v závislosti na báňsko-technických a bezpečnostních podmínkách jsou po správní stránce řešeny
v rámci navazujících řízení o povolování hornické činnosti. Mapové podklady v příloze č. 4 shrnují
vlivy posuzované hornické činnosti za uvedené období, detailní mapové podklady jsou řešeny pro
konkrétní povolování hornické činnosti.
Obvodní báňský úřad bude při povolování hornické činnosti vyžadovat po OKD, a.s. důsledné řešení
střetů zájmů ve smyslu ustanovení zákona.
Bez vlivu na proces posuzování, vyplývá ze zákona.
K vyjádření České inspekce životního prostředí,
ČIŽP/49/IPP/1204659.002/12/VMJ ze dne 30.4.2012

oblastního

inspektorátu

Ostrava

č.j.

Z hlediska ochrany přírody bude realizací záměru významně ovlivněna krajina a biota celé oblasti, a
proto ČIŽP nesouhlasí s rozšířením těžby způsobem, jehož následkem by došlo k poklesu území EVL
Karviná – rybníky a koryta řeky Olše s důsledkem zániku lokální populace silně ohroženého páchníka
hnědého. Požaduje:
1) Vyloučit těžbu, která by vedla k poklesu EVL Karviná – rybníky a koryta a nivy Olše.
Hornická činnost, která by vzhledem ke geomorfologickým, báňskotechnickým a strukturně geologickým
poměrům v příslušné části vymezeného platného DP Karviná-Doly I mohla zcela vyloučit vlivy na povrch nivu
Olše, není reálná. S ohledem na nové důlní podmínky, které jsou stanoveny nejnovějším rozhodnutím MŽP,
odboru státní správy IX ve věci změny chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve bylo
vydáno pod č.j. 984/580/13,47186/ENV, spis. zn. 000370/A-10 dne 4.7.2013 je zřejmé, že tok a niva Olše se
nacházejí v území ve vlivech důlní činnosti kategorie BK a CK , takže i po okamžitém ukončení stávající hornické
činnosti by docházelo k vlivům na povrch, tedy tok i nivu. Aktuálně předložená redukovaná aktivní varianta však
oproti variantě původní, předložené Oznámením, vykazuje na tok i nivu výrazně mírnější dopady. EVL Karviná rybníky se dle předložené redukované varianty nachází zcela mimo oblast vlivů poddolování.
2) Ponechat významnou část vzniklých mokřadních stanovišť přirozené sukcesi.
Přirozené sukcesi bude ponechána významná část mokřadních stanovišť, avšak jen ta, která není v rozporu se
současným schváleným využitím území případně s ÚPD (některé lokality anebo jejich části se kupř. nacházejí
ve schválených rybářských revírech).
Stanovit, jak velká bude část dle bodu 2), a jakým procesem se bude vyhodnocovat, která stanoviště budou
rekultivována a která ponechána přirozené sukcesi.
Většina mokřadních stanovišť je již dnes součástí VKP, jež byla v podkladu 11A zaevidována a po jejich
vymapování a podrobném zhodnocení (to je s ohledem na další vývoj území v současné době prováděno ve
spolupráci s OKD, a.s.), bude k dispozici orgánům státní správy pro další rozhodování. Co se mokřadních
stanovišť na plochách odkalovacích nádrží týče, rozsah zachování musí být vždy řešen v rámci samostatných
aktualizovaných přírodovědných průzkumů k RA pro danou nádrž či soustavu nádrží (mimo jiné s ohledem na
pravidelný výskyt zvláště chráněných druhů organismů na těchto plochách).
3)
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Nově vzniklé výsypky či deponie rekultivovat přírodě blízkým způsobem při ponechání některých částí
přirozené sukcesi.
Základní rámec je dán v dokumentaci, pro nově vznikající výsypky či deponie však bude řešeno v rámci
samostatných aktualizovaných přírodovědných průzkumů k dané rekultivační akci (mimo jiné s ohledem na
pravidelný výskyt zvláště chráněných druhů organismů na těchto plochách a potřebě časové aktualizace).
4)

Stanovit, jak velká bude část dle bodu 4), a jakým procesem se bude vyhodnocovat, která stanoviště budou
rekultivována, a která ponechána přirozené sukcesi.
Základní rámec je dán v dokumentaci, podrobné řešení bude dáno v samostatných přírodovědných průzkumech
pro nově vznikající výsypky či deponie.
5)

ČIŽP upozorňuje, že není třeba zadávat legislativní výklad ve vztahu k jezerům vzniklých v důlních poklesech,
protože takovýto výklad již existuje a je z něho zřejmé, že zatopené důlní poklesy jsou VKP- jezero, proto je
k zásahům, které by mohly mít negativní vliv na jejich ekosystém, potřeba závazné stanovisko dle zákona o
ochraně přírody a krajiny.
Administrativní podmínka. Příslušný výklad je obsažen ve společném sdělení příslušných odborů MŽP ČR
k definici jezera (viz společné sdělení č. 21 ve Věstníku MŽP z roku 2006, roč. XVI, částka 9, str. 5). Na základě
této skutečnosti bylo ve spolupráci s OKD přikročeno k evidenci zatopených důlních poklesů a k vytváření
databáze takto vzniklých VKP v celém zájmovém území (blíže k problematice viz příloha 11, část A).
Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP požaduje důsledné využití železniční dopravy při převozu hlušiny a při
rekultivačních pracích a využití nákladní automobilové dopravy pouze výjimečně, a to pouze s takovými návěsy,
které budou důsledně a účinně zaplachtovány. Před výjezdem na veřejné komunikace je nutné vozidla řádně
očistit. Oznámení se vůbec nezabývá možným znečištěním, které může vzniknout následně na územích
postižených poklesy.
V nových podkladech oznamovatele, zapracovaných do dokumentace a příslušných studií (hluková – příloha č. 5
a rozptylová – příloha č. 6), je železniční doprava na agregované rekultivační akce preferována; materiál
k distribuci hlušiny je součástí přílohy č.4 Dokumentace
Na základě konzultace s provozovateli dopravy je zřejmé, že zaplachtování nákladních automobilů není
technicky reálné, technicky možným opatřením je zajištění potřebné vlhkosti přepravovaného materiálu tak, aby
byla maximálně omezena prašnost při přepravě. S tímto opatřením souvisí i maximální omezení přepravy
nákladními vozidly a preference přepravy po železnici. Očištění vozidel před vjezdem na veřejné komunikace je
součástí kapitoly Opatření a vyplývá z povinností provozovatele dopravy z dopravních předpisů.
Následné znečištění na územích postižených poklesy by v principu nemělo vznikat, pokud k tomu však dojde, je to
důsledek individuálního využívání jednotlivých ploch, které nelze předem odhadnout ve stadiu zpracování
Dokumentace.
Z hlediska ochrany vod je čistírenský systém nádrží DO 2 až DO 4 je v části B.III.2 oznámení popsán jako
uzavřený a bezodtoký a současně je uvedeno, že hráze nejsou izolovány, takže dochází k filtraci vody z nádrží
do vnějšího prostředí a postupně odtékají do Karvinského potoka. ČIŽP upozorňuje, že dle zákona jsou tyto
vody odpadními vodami a v tomto smyslu je nutno zajistit plnění všech povinností vyplývajících z ustanovení
vodního zákona, včetně poplatkové povinnosti.
Požaduje doplnit úplnou bilanci vod nakupovaných, odebíraných a vypouštěných vod důlních a odpadních,
včetně příslušného recipientu a objemu vod recirkulovaných.
Požadované bilance jsou uvedeny v kapitolách B.II.2 a B.III.2. a komentovány v kap. D.I.4. Recirkulované vody
jsou po uzavření úpravny na závodě ČSA využívány jen při činnosti samotné ČOV, resp. při přemisťování
flotačních hlušin v usazovacích nádržích. Konkrétní aspekty jsou řešeny s vodoprávním úřadem
vodohospodářem dolu.
Z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje, že provozovatel musí mít souhlas k provozování zařízení
k nakládání s odpady na příslušné lokalitě dle zákona o odpadech.
Administrativní zákonná povinnost, mimo proces EIA. Nakládání s odpady je řešeno v souladu s legislativou.
Z hlediska ochrany lesa dojde k významnému negativnímu zásahu do lužních lesů. Upozorňuje, že lesy budou
negativně dotčeny jako celek a jejich plocha se postupně výrazně zmenší na úkor vodních a mokřadních ploch.
Následkem je odtěžení zbytků lesa, tak aby dřevo nebylo znehodnoceno hnilobou. Lesy by se měly stát lesy
zvláštního určení (dle příslušných ustanovení lesního zákona) a mělo by se zamezit jakémukoli zmenšování
jejich plochy.
Jak vyplývá z hydrogeologického posouzení (Příloha č. 10) a jejího průmětu do mapy PUPFL (součást Přílohy č.
4), je rozsah dotčení lesů a lužních porostů v rámci posuzované redukované aktivní varianty výrazně nižší oproti
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původní variantě dle Oznámení.
Navrhovat kategorizaci lesa nepřísluší ani dokumentům procesu EIA, ani
oznamovateli.
Vlivy na lužní les po redukci záměru a opatření na zmírnění negativních vlivů na ekosystémy luhu jsou řešeny
v obou částech biologického průzkumu (Příloha č. 11), syntéza je podán v dokumentaci.
ČIŽP požaduje doplnit výše uvedené, respektive záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Oznamovatel na výstupy závěru zjišťovacího řízení reagoval časovou i prostorovou redukcí hornické činnosti.
Řešeno v příslušných kapitolách dokumentace.

K vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS
9826/2012/KA/HOK ze dne 17.4.2012
Vydává toto vyjádření :
Oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 –
2035“ umístěného na území obcí Karviná, Orlová, Doubrava, Dětmarovice, zpracovaného podle zákona
nevyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí dostatečným způsobem a požaduje posouzení
uvedeného záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb.
Podle požadavku KHS je součástí předkládané Dokumentace jako příloha č. 7 autorizovaná studie vlivů na
veřejné zdraví, vypracovaná autorizovanou osobou. V rámci Oznámení bylo zpracováno pouze základní
orientační vstupní hodnocení HIA, v citované příloze Dokumentace je uvedeno hodnocení odpovídající
výslednému rozsahu záměru na základě požadavků závěru zjišťovacího řízení.
Odůvodnění :
Předkládané oznámení řeší pokračování hornické činnosti, která byla procesem EIA řešena pro období let 20112016. Oznámení je reakcí na rozhodnutí oznamovatele prolongovat hornickou činnost po roce 2016. Předkládané
oznámení „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2035“ je
vstupním dokumentem nově zahajované procedury hodnocení vlivů na životní prostředí pro pokračování
hornické činnosti.
Reakcí oznamovatele na Závěr zjišťovacího řízení je předložení aktuální aktivní varianty v časově i prostorově
redukované variantě, jak je podrobně zdůvodněno v komentáři bodu 1 Závěru zjišťovacího řízení.
Záměr pokračování dobývání černého uhlí hlubinným způsobem představuje významný zásah do stávajícího
životního prostředí a životních podmínek obyvatel těch částí obcí Karviná, Doubrava, Dětmarovice a Orlová,
které rozšířením důlní činnosti mohou do budoucna být negativně ovlivněny.
Očekávaný vliv záměru je hodnocen podle výsledného rozsahu a charakteru záměru, který byl, jak je
komentováno o připomínku výše, řešen v rámci redukované aktivní varianty záměru. Vlivy záměru jsou
zpracovány na základě výstupů zjišťovacího řízení pro aktuální redukovanou variantu, v rámci které došlo
v určitých oblastech oproti původní variantě v Oznámení k patrnému omezení vlivů i na obyvatelstvo.
Lze předpokládat výrazně negativní zásah do stávajících životních podmínek obyvatel dotčených lokalit.
Hornická činnost bude destruktivně působit na stávající povrchovou situaci, bude docházet k narušování
přírodních kulturních a společenských hodnot dotčeného území, znehodnocování společenského a
hospodářského rozvoje území, ovlivnění životních podmínek obyvatel. Proto KHS požaduje posouzení záměru
v celém rozsahu zákona.
Postoj KHS byl jedním ze vstupních podnětů pro závěr zjišťovacího řízení ve smyslu, že záměr bude dále
posuzován a tudíž bude předkládána Dokumentace. Tyto oblasti jsou vymezeny aktuálním rozsahem
posuzovaného záměru, hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) je v dostupném rozsahu řešeno přílohou 7 a na
základě dostupných informací tyto vlivy zohledňuje, průměty jsou uplatněny v kapitolách D.I.1 (Vlivy na
obyvatelstvo) a D.I.9 Vlivy na hmotný majetek v rámci Dokumentace.
Předložené podklady nejsou dostačující pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví, proto je
požadováno posouzení uvedeného záměru v celém rozsahu zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto vyjádření.
Viz komentář předchozí připomínky. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) bylo pro účely Oznámení
zpracováno pouze předběžně, neúplně, v omezeném rozsahu a bez finálních závěrů, neboť oznamovatel i
zpracovatelský tým Oznámení předpokládali značné množství připomínek a vyjádření, která povedou k úpravě
záměru na základě výstupů zjišťovacího řízení (to stanovuje požadavky na rozsah a obsah dokumentace).
V Dokumentaci je proto uvedeno hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA – Příloha č. 7) v potřebném rozsahu a
s potřebnou mírou podrobnosti na základě aktuálního výsledného rozsahu záměru. Hodnocení vlivů na veřejné
zdraví je zpracováno ve formě modelovaného imisního podílu a zohledňuje očekávanou cílovou situaci pro
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Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
nejkritičtější provoz na jednotlivých přepravních trasách a na rekultivačních stavbách. Závěr HIA dokumentuje
celkovou přijatelnost řešeného záměru v redukovaném rozsahu v porovnání s rozsahem projednávaným v
„Oznámení“ v roce 2012 a relativně malý imisní podíl provozu Závodu ČSA na celkové zátěži životního
prostředí a tím i malý vliv na podmínkách ochrany veřejného zdraví ve srovnání s celkovou zátěží životního
prostředí.

K vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
č.j. MSK 43764/2012 sp.zn. ŽPZ/10961/20121/Kuč ze dne 22.5.2012
Z hlediska jednotlivých agend konstatuje následující:
Z hlediska zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Předmětem ochrany EVL Karviná – rybníky je páchník hnědý, což je prioritní druh podle práva Evropských
společenství. Předkladatel oznámení musí zpracovat varianty řešení s cílem vyloučit negativní vliv na významné
lokality Karviná – rybníky CZ 081345 nebo jej alespoň zmírnit. Dokumentaci je proto nutno doplnit o variantní
řešení.
Jak je již několikrát zmíněno, je do dokumentace předložena již jen jediná aktivní redukovaná varianta,
nezasahující poddolováním ani hranicí dotčeného území ke karvinským rybníkům a s výraznější redukcí vlivů
v nivě Olše oproti variantě původní, posuzované Oznámením. EVL Karviná-rybníky se dle redukované aktivní
varianty nachází mimo poklesy dotčené území. Zpracovatelský tým Dokumentace pokládá za potřebné
konstatovat, že mj. výstupy naturového hodnocení (příloha č. 9 Oznámení) primárně vedly ke změně postoje
oznamovatele k variantám. V závěru naturového hodnocení bylo výslovně prezentováno, že původní varianta
záměru pokračování hornické činnosti na období 2015 - 2035 bude mít významně negativní vliv na předmět
ochrany a celistvost evropsky významné lokality Karviná-Rybníky s tím, že z tohoto důvodu je nutno do další
přípravy záměru navrhnout variantu, která vyloučí proponovanou míru poklesů v oblasti Karvinských rybníků a
předložit ji do nového hodnocení (tedy do dokumentace).
Redukovaná varianta tento vliv eliminuje a to z hlediska dotčení přímého, nepřímého i kumulativního (viz
aktuální stanovisko KÚ dle § 45i ZOPK v příloze č. 2 dokumentace).
Z hlediska zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Vzhledem k umístění záměru do lokality, která dlouhodobě náleží mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
v souvislosti s překračováním imisního limitu pro PM10, krajský úřad doporučuje, aby v dokumentaci byl kladen
zvýšený důraz na omezení dopadu hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na kvalitu ovzduší.
Opatření uvedená v rozptylové studii finálního rozsahu záměru (příloha č. 6) vycházejí z platné legislativy
(příloha zákona 201/2012 Sb.), kde je uvedeno, kdy je potřebné tato opatření formulovat. Vzhledem k tomu, že
rozptylová studie dochází k závěru, že nejsou naplněny podmínky vyžadující kompenzační opatření, nejsou
takové požadavky zpracovány a konkrétní opatření nejsou formulována ve výstupech rozptylové studie. Opatření,
která jsou formulována v příslušné kapitole Dokumentace, zahrnuji komplexní vlivy, které se projeví nejen
v oblasti ochrany ovzduší a následně ochrany veřejného zdraví, ale i v logistice vlastního provozu a celkové
životaschopnosti projednávaného záměru.
KÚ doporučuje :
- vyhodnotit v dokumentaci možnost realizace technických a organizačních opatření ke snížení emisí TZL ze
stávajících úpraven závodů Darkov a Lazy
- popsat způsob provedení překládky rubaniny a hlušiny dopravované vlečkou z Dolu Darkov a navrhnout
technická a organizační opatření k omezení emisí při překládce
- vyhodnotit možnost realizace provedení přepravních tras hlušiny uvedených v kap. B.II.4 předloženého
oznámení pomocí dopravníků Rubanina ze závodu ČSA se přepravuje na úpravnu Darkov podzemním překopem
a dále pro rozvoz hlušiny je preferována železniční doprava, která je mj. vyhodnocena aktuální rozptylovou
studií (příloha č. 6)
- zapracovat do dokumentace mezi opatření k omezení emisí využívání pouze těch nákladních automobilů,
jejichž nákladní prostor je zakrytován
- popsat způsob skladování a drcení demoličních odpadů v lokalitě Staré Město jakožto zdroj znečišťování
ovzduší a navrhnout technická a organizační opatření k omezení emisí při drcení, skladování a manipulaci
s odpadem. Jednotlivé demolice jsou řešeny dle rozhodnutí o odstranění stavby za aktivní účasti občanů Starého
Města (iniciativy, sdružení) v rámci správních řízení. V rozptylové studii to není řešeno, protože se nejedná o
zdroj, který by byl součástí vlastního záměru. Tento zdroj bude zřejmě v provozu pouze dočasně po dobu
demolice objektů, které se vyskytují v místech nejvýznamněji ovlivněných důlní činností. Počet objektů, které
budou v lokalitě Staré Město určeny k demolici, se ve srovnání s „Oznámením“ EIA podstatně redukoval a bude
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dosahovat max. desítky objektů. Krátkodobý provoz tohoto zařízení bude vyhodnocen při schvalování provozního
řádu.
- upřesnit, jakým konkrétním způsobem bude v rámci rekultivací „uplatňován operativní režim překrývání
otevřených ploch zeminou v rámci biologické rekultivace, s vyloučením zbytečných mezideponií“ uvedený
v kap. D.1.2. a D.4. oznámení, zejména specifikovat časovou návaznost technické a biologické rekultivace a
maximální přípustné okamžité množství materiálů skladovaných na mezideponiích. Požadavek na to, aby
v rámci rekultivací byl uplatňován oznámením uvedený princip, je dokumentací nadále pokládán za účelný a
legitimní. Pokud se v ploše provádí skrývky, jedná se v podstatě o kontinuální proces (9. stavba, Stonávka,
Darkov apod.) V jiných případech je zahrnuto v podmínkách výběrového řízení, že si zhotovitel musí zajistit
zeminy sám a je vázán dobou výstavby z výběrového řízení.
- upřesnit, jakým konkrétním způsobem bude v rámci druhé etapy záměru preferovaná varianta železnice,
kontrolován stav ukládaného materiálu a vlhčen materiál jak je uvedeno v oznámení, zejména specifikovat
podmínky, za kterých bude materiál dopravován výhradně železnicí, jakým způsobem bude sledována vlhkost
ukládaného materiálu a prováděno jeho vlhčení. Rozptylová studie vychází z projektovaného způsobu logistiky
přesunu materiálu k rekultivaci, přesun rubaniny ze Závodu ČSA na úpravnu Darkov je již od roku 2013
prováděn podzemním překopem. Způsob úpravy převáženého materiálu před jeho naložením je řešen
v provozním řádu úpravny Darkov a není součástí jednotlivých částí Dokumentace EIA.
- uvést, kterým rozhodnutím nebo opatřením podle zvláštních právních předpisů budou jednotlivá navržená
opatření k omezování emisí stanovena jako závazné a kontrolovatelné podmínky realizace záměru.
Uvedené požadavky a okolnosti nakládání s hlušinou, stejně jako trasy její přepravy, jsou zpracovány
v podrobném rozsahu v příslušné kapitole Dokumentace. Oznamovatel ve svém projektu řeší přepravu materiálu
vyrubaného na závodě ČSA „překopem“ podzemí na úpravnu Darkov a po jednotlivých přepravních trasách na
místa rekultivačních akcí (staveb) ve vymezeném období let 2015 – 2023. Způsob technického provádění
jednotlivých rekultivačních staveb je předmětem jejich jednotlivých projektů, kdy bude činnost prováděna
pomocí dílčích ploch po etapách – návoz hlušiny, její překrytí technickou rekultivací pomocí rekultivační směsi
a následnou biologickou rekultivací území na finální ekosystém. Vzhledem k plošnému rozsahu rekultivačních
staveb budou během jejich zpracování na lokalitách přítomny všechny typy ploch, které budou postupně
dořešeny uzavřením biologické rekultivace a následným monitoringem.
Režim kontrol dodržování opatření bude součástí schváleného, případně aktualizovaného provozního řádu
jednotlivých technologických součástí, které se na celém provozu záměru ve vymezeném období 2015 – 2023
podílí, případně budou podílet. Vzhledem k tomu, že se jedná o prolongaci současné činnosti, většina
provozovaných technologických součástí záměru je provozována na základě platných provozních dokumentů
(provozní řády, provozní předpisy, IPPC apod.) a podléhá schválenému způsobu regulace a kontroly provozu.

KÚ dále konstatuje, že nemá k výše uvedenému záměru připomínky za předpokladu respektování
opatření navržených v oznámení záměru.
K vyjádření Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí:
Magistrát města Karviné nesouhlasí s předloženým oznámením k záměru a konkrétně tento nesouhlas
zdůvodňuje následujícími požadavky, postoji a připomínkami z hlediska jednotlivých veřejných
zájmů, které jsou Magistrátem hájeny:
1 z hlediska veřejné správy v oblasti odpadů, nesouhlasí a požaduje doplnění :
1) Doplnit dokumentaci o informace k postupu při odstraňování staveb dotčených realizací záměru, a to o
časový harmonogram prací, bilanci předpokládaných odpadů a návrh nakládání s nimi.
Odstraňování staveb dotčených realizací záměru plynule probíhá, za účasti Magistrátu a sdružení – kontrola
(v opuštěných nemovitostech do doby demolice je nainstalován systém napojený na strážní službu a jsou řešeny
pravidelné prohlídky). Analogický postup je předpokládán i pro dotčení staveb v rámci redukované varianty,
předkládané Dokumentací.
2) Doplnit způsob zajištění zasažené lokality před riziky spojenými se zneužitím vysídlené lokality (např.
nepovolené skládky).
Řešeno komentářem předchozí připomínky.
3) Dopracovat dokumentaci o koncepci z hlediska odpadového hospodářství, která bude specifikovat zajištění
plánovaných postupů při zachování hierarchie při nakládání s odpady stanovené v ustanovení zákona o
odpadech.
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Nakládání s odpady je zajišťováno a příslušným úřadem kontrolováno v souladu s ustanoveními odpadové
legislativy. Nakládání se stavebním odpadem z demolic stanoví individuálně demoliční výměr. K rekultivačním
akcím bude případně využíván pouze inertní stavební odpad. Kamenivo z úpravy uhlí využívané k rekultivacím je
certifikováno jako výrobek, nejde o odpad, viz komentář níže.
4) Dopracovat do dokumentace přesný výčet materiálů, které budou používány pro terénní úpravy v rámci
rekultivačních prací, přičemž budou využívány pouze recyklované demoliční a stavební odpady vzniklé
v místě realizace záměru.
Využití stavebních odpadů pro rekultivace je pouze doplňkové, hlavním materiálem pro terénní úpravy jsou tzv.
výpěrky z úpravny uhlí. Využití stavebních odpadů musí být schváleno příslušným úřadem na základě jasně
stanovených podmínek. V této souvislosti je nutno poznamenat, že výpěrky pro rekultivace jsou certifikovány
jako výrobky – KTR různých frakcí - kamenivo pro technickou rekultivaci. V některých případech je možné na
základě speciálních certifikátů použít tento materiál i pro pozemní nebo dopravní stavby.
5) Dopracovat dokumentaci o návrh kontrolních mechanizmů, kterými by bylo vyloučeno zneužití lokality ke
skládkování odpadů.
Řešeno komentářem první připomínky. Pokud to bude technicky řešitelné, oznamovatel zároveň zajistí omezený
přístup do lokality (ostraha, brány apod.).
S odpady vzniklými v průběhu realizace záměru bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Vzniklé
odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou
provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu
ustanovení zákona o odpadech.
Administrativní zákonná povinnost, kterou dle názoru zpracovatelského týmu Dokumentace není např. nutno
promítat do výstupů Dokumentace (kapitoly D.IV.)
2 ochrany přírody a krajiny, nesouhlasí a požaduje doplnění :
1) Doplnit dokumentaci o vyhodnocení vlivů těžby na stávající floru a faunu, které by mohly vést k ohrožení
druhů na bytí, k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo
zničení ekosystému, jehož jsou součástí.
Vlivy záměru ve vztahu k dotčení bioty jsou řešeny v rámci biologického průzkumu (Příloha č. 11, fauna v části
11A, flora část 11B, vlivy na ekosystémy jsou dle specializace řešeny v obou částech). Syntéza poznatků z obou
částí biologického průzkumu je obsažena v příslušných kapitolách dokumentace, a to včetně zhodnocení vlivů na
živé i neživé složky bioty. Nejistota je obsažena v hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy v důsledku
nedostatku informací o způsobu řešení protipovodňové ochrany v nivě Olše.
2) Dle výše uvedeného vyhodnocení je následně nutné zajistit transfery populací zvláště chráněných nebo
regionálně ohrožených druhů fauny a flory z lokalit, prokazatelně ohrožených poklesem území ve spojitosti
s nevratnými zátopami či podmáčením.
Transfery je možné zajistit na základě ustanovení biologického dozoru pro jednotlivé konkrétní lokality na
základě samostatných rozhodnutí orgánu ochrany přírody, jako se to osvědčilo např. v rámci biologického
dozoru pro řešení protipovodňových hrází nebo na lokalitách rekultivačních akcí na Špluchově/Kozinci. Tato
rozhodnutí tedy nelze předem paušalizovat formou jediného rozhodnutí pro všechny lokality z redukované
varianty.
O možnost realizace transferů tedy bude průběžně žádáno v souvislosti s realizací jednotlivých RA. Na základě
přírodovědných průzkumů pro redukovanou verzi záměru lze navíc tvrdit, že mimo plochy vymezených
rekultivačními akcemi nedojde k takovému ohrožení zvláště chráněných nebo regionálně ohrožených druhů
fauny a flory z přímé hornické činnosti, které by si nutnost transferů žádalo. Příslušné výstupy jsou promítnuty
do podmínek kapitoly D.IV v závislosti na aktuálním rozsahu záměru.
3) Těžiště zemních prací přednostně realizovat v období vegetačního klidu.
Promítnuto do výstupů dokumentace.
4) Daným záměrem dojde k dotčení ÚSES, proto je nutno zhodnotit a zapracovat do dokumentace vliv těžby na
funkčnost ÚSES.
V dokumentaci byla provedena aktualizace vymezení ÚSES v zájmovém území a při průzkumech byly
identifikovány všechny prvky ÚSES, které se nacházejí ve sféře vlivu z předpokládaných evidentních vlivů HČ po
redukci záměru. Tyto poznatky budou využity pro vyhodnocení vlivu těžby na funkčnost ÚSES v samostatném
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Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
výstupu na základě nového zadání OKD, a. s. (pro tento účel bude potřebná informace o způsobu
protipovodňové ochrany v nivě Olše).
5) Doplnit údaje o jiných vlivech těžby, než jsou poklesy, zejména údaje o vlivech těžby na biotu v dané lokalitě
vyvolaných zasolením povrchových vod.
K zasolení vod nedochází mimo již postižená místa, Karvinský potok a záplavu v lokalitě Kozinec a kolem
Doubravské stružky V lokalitě St. Město není dopad zasolení se předpokládán (neprotéká tímto prostorem
Karvinský potok, jako u Kozince). Problematika vlivu zasolení povrchových vod na biotu je rámcově mj. řešena
v příloze č. 11, části 11A.
6) Požadujeme zmapování všech významných krajinných prvků z důvodu následného monitoringu jejich vývoje.
Vymezení VKP a jejich identifikace pro databázové zpracování a potřeby podrobného vymapování je obsažena
v příloze č. 11 – části 11A. Podrobné vymapování bude provedeno ve spolupráci s OKD, a. s., po získání
informace o způsobu řešení protipovodňové ochrany v nivě Olše.
7) V souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny zpracovat hodnocení vlivu záměru na snížení či změnu
krajinného rázu, ve kterém budou popsány a vyhodnoceny znaky a hodnoty, které krajinný ráz dané krajiny
utvářejí (morfologie terénu, charakter vodních toků a ploch, vegetační kryt..) Zásahy do krajinného rázu
budou navrženy tak, aby byly zachovány významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturní
dominanty krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
S ohledem na výrazný útlum rozsahu rekultivačních akcí a jejich provázanost na stávající rekultivační akce
v rámci dolů Karviná, Darkov a ČSM na Karvinsku jako celku (viz příslušný text kapitoly B.I.6 a materiál
oznamovatele k aktuálnímu nakládání s hlušinami včetně mapy v Příloze č. 4) a především ve vztahu ke zmírnění
vlivů na nivu a tok Olše lze mít za to, že oproti původní variantě v Oznámení nebude docházet k předběžně
predikovaným významným změnám v jednotlivých charakteristikách dotčeného krajinného prostoru. Těžiště
nepříznivých vlivů se nadále (v menším měřítku) týká především dopadů na přírodní charakteristiky dotčeného
krajinného prostoru v jižním až JZ okolí Starého Města a nivu Olše s tím, že k dopadům na tyto charakteristiky
významně přispěje způsob řešení protipovodňové ochrany, který v současnosti není znám. Dílčí změny
v lokalitách rekultivačních akcí v DP Dolu ČSM (9. stavba v lokalitě Louky) a v DP Dolu Karviná (Doubravské
nádrže) se výrazněji na změnách dochovaného stavu krajiny výrazněji nemohou projevit. V kapitolách
Dokumentace, které se týkají analýzy krajiny a vlivů na krajinu, je oproti Oznámení proveden detailnější rozbor,
přičemž samostatná studie vlivů na krajinný ráz z výše uvedených důvodů není řešena.
Upozornění
Vodní plochy vzniklé po těžbě nerostných surovin jako důsledek lidské činnosti, jejímž smyslem nebylo
vytvoření a užívání jezera, jsou považovány za jezera, i když nevznikly přirozenou cestou, ale antropogenní
činností (Věstník MŽP ze září 2006, částka 9, sdělení č. 21). Proto je nutno „jezero na Kozinci“ považovat za
VKP ve smyslu zákona. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP, je nutné opatřit
v souladu se zákonem závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. Orgán ochrany přírody a krajiny
může rozhodnout, v případě zásahů, které budou mít negativní vliv, o povinnosti předem zajistit biologické
hodnocení dle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Administrativní povinnost, citace příslušného výkladu je rovněž obsažena v komentáři k analogické připomínce
OI ČIŽP Ostrava. Sanace a rekultivace na Kozinci jsou z hlediska příslušných správních řízení a potřebných
výjimek řešeny od počátku vzniku jezera do současnosti. Se vznikem poklesového jezera na Kozinci bylo počítáno
ve veškeré projektové dokumentaci, v níž je rovněž podrobně popsán způsob rekultivace vedoucí k vytvoření
finální podoby jezera. Tato dokumentace byla orgánům státní správy předložena a byla a je postupně řešena
v příslušných správních řízeních. Charakter a výsledný rozsah VKP je tedy projekčně dán a rekultivace probíhá
podle příslušných rozhodnutí.
Zajištění nového hodnocení by mělo smysl v případě, pokud dojde k závažnějším odchylkám v rekultivaci oproti
původním projektům. Dle informace zadavatele však má rekultivace pokračovat tak, aby směřovala k cílovému
vyprojektovanému stavu.
3 ochrany lesa, orgán státní správy lesů nesouhlasí s předloženou dokumentací a požaduje úpravu a
doplnění dokumentace:

1) Dopracovat úplný seznam pozemků určených k plnění funkcí lesa, které budou záměrem ovlivněny, včetně
zhodnocení vlivů záměru na ně a stanovení předpokladů pro zachování lesa, jeho péči a obnovu jako
národního bohatství.
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Ve fázi EIA nelze přesně specifikovat s ohledem na rozsah území, redukovaná varianta oproti variantě původní ,
předložené Oznámením, výrazně redukuje rozsah potenciálního dotčení lesních pozemků (a porostů) 9, v příloze
č. 4 je dokladována ve vztahu k očekávaným změnám hydrického režimu mapa PUPFL, těmito změnami
dotčených. Zastoupení VKP les v zájmovém území na základě předložených podkladů a vlivy na les
z biologického hlediska jsou řešeny v obou částech zprávy biologického průzkumu (Příloha č. 11), syntéza je
provedena v dokumentaci.
2) Doplnit druhové skladby dřevin, použitých při výsadbě v rámci rekultivačních akcí v dotčeném území, kde
bude cílem rekultivace zalesnění.
Druhová skladba dřevin pro biologické rekultivace je řešena separátně pro každou projektovou dokumentaci
v rámci konkrétních rekultivačních akcí a realizována dle schvalované projektové dokumentace.
4 ochrany zemědělského půdního fondu, nesouhlasí a požaduje doplnění :
1) Doplnit do dokumentace seznam pozemků, kam budou ukládány kulturní vrstvy půdy tak, aby bylo přesně
určeno umístění ložisek.
Analogicky jako pro lesní pozemky je zřejmé, že ve fázi EIA nelze přesně specifikovat s ohledem na rozsah území
jednotlivé pozemky. Ty jsou řešeny aktuálně ve fázi konkrétní žádosti o povolení hornické činnosti. Příloha č 4
obsahuje v kontextu poklesy předpokládaných změn hydrických poměrů mapu ZPF, včetně rozdělení do tříd
ochrany (týká se jen pozemků, kde ještě neproběhlo odnětí). Pro pozemky v I. a II. třídě ochrany je
předpokládána skrývková činnost, pokud ve vztahu k ochraně přírody a krajiny nebude dohodnuto jinak.
2) Doplnit údaje o způsobu zajištění ochrany skryté kulturní vrstvy před znehodnocením a ztrátami, z toho
důvodu, že se jedná převážně o pozemky, které jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany.
Součástí Přílohy č. 4 je i mapa ZPF dle tříd ochrany v kontextu výhledového zamokření dle výstupů
hydrogeologického posouzení. U pozemků v 1. a 2. třídě ochrany bude provedena skrývka, nebude-li (např.
z důvodu ochrany přírody, prevence nežádoucích faktorů pohody u ploch obytné zástavby při nasazení skrývkové
techniky nebo z důvodu prevence škod při povodních) dohodnuto jinak
3) Dopracovat do dokumentace technická opatření k zabránění kontaminace okolních půd a vod.
Odsolení vypouštěných důlních vod by bylo extrémně energeticky náročné a vzniklé ekologické škody by
přesahovaly přínos ochrany vratného zasolení půd na malé rozloze zemědělských pozemků. Odkanalizováním
důlních vod se problém pouze přesouvá. Vzhledem k malému rozsahu škod a jistoty návratu k původním
poměrům v časovém úseku nedlouhém z hlediska vývoje přírodních poměrů se nenavrhují jiná opatření, než
popsaná v dokumentaci. Dotčené půdy v okolí Karvinského potoka, pokud nejsou ve vlastnictví OKD, náleží do
III. třídy ochrany.
4) Dopracovat soubor opatření technického a biologického charakteru, který bude navržen tak, aby nedošlo ke
změnám fyzikálně chemické vlastnosti okolních půd a k degradaci a poškození stávajícího rostlinného
pokryvu.
Částečně řešeno komentářem předchozí připomínky. Oznamovatel je povinen provést skrývky kulturních vrstev
půdy z pozemků, které jsou jeho součástí v dostatečném časovém předstihu, aby nedocházelo k jejich zátopě.
Upozornění :
Investor je povinen provést skrývky kulturních vrstev půdy z pozemků, které jsou jeho součástí v dostatečném
časovém předstihu, aby nedocházelo k jejich zátopě.
Administrativní povinnost, mimo proces EIA. Bude respektováno všude tam, kde např. z biologických důvodů
nebo jiného způsobu ochrany nebude dohodnuto jinak.
5 ochrany ovzduší, nesouhlasí a požaduje doplnění :
1) Při výjezdu vozů z neveřejných komunikací a pozemků navazujících na veřejné komunikace instalovat čistící
stanice, kde bude docházet k čištění vozů tlakovou vodou, aby nedocházelo ke znečištění veřejných
komunikací.
Promítnuto pro fázi realizace do kapitoly D.IV.
2) Případné znečištění veřejných komunikací bezodkladně odstranit, nejpozději však do 6 hodin od znečištění.
9

Jak vyplývá z mapy lesních pozemků v příloze č. 4, ne vždy jsou porosty biotopově či vizuálně odpovídající
charakteru lesa vedeny jako pozemky lesní.
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Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
To by mělo být samozřejmostí, je dozorem na stavbách vyžadováno. Promítnuto pro fázi realizace do kapitoly
D.IV.
3) Zkrápět všechny pozemní komunikace používané při realizaci záměru v suchých dnech užitkovou vodou
s četností zkrápění minimálně 1x za 8 hodin provozu.
Promítnuto pro fázi realizace do kapitoly D.IV.
4) Zajišťovat dostatečný stupeň vlhkosti materiálu, se kterým bude nakládáno.
Obecně je nutno připomenout, že z procesu úpravny uhlí odchází materiál ve vlhkém stavu (technologie
zpracování); větší vlhkost by způsobovala znečisťování při přepravě jak po železnici tak po komunikacích jinak
řešit nelze.
5) Optimalizovat režim technických rekultivací ve smyslu snížení aktivní plochy rekultivací na max. 3 ha na
stavbu a max. 10 ha na celé území statutárního města Karviné s tím, že je nutno nadále v praxi uplatňovat
operativní režim překrývání otevřených ploch zeminou v rámci biologické rekultivace, s vyloučením
zbytečných mezideponií.
Uvedený postup je průběžně aplikován, jak je mj., komentováno i v předchozích etapách hodnocení vlivů, řídí se
pak konkrétní projektovou dokumentací konkrétní rekultivační akce. V rámci agregace návozů hlušin v OKR
došlo k redukci a minimalizaci velkoplošných rekultivačních akcí. U velkých ploch (např. Louky 9. etapa) nelze
s ohledem na výšku násypů, technologický postup a bezpečnost aktivní plochu snížit. Jak již bylo uvedeno, že
z technických a realizačních důvodů je nezbytné zachovat aktivní plochu zavážení rekultivačních ploch
v nezbytném rozsahu (u velkých akcí 5 ha), i když je snaha i tyto plochy snižovat. Omezení celkové plochy
rekultivačních akcí na celé území města Karviné, případně na všechny prováděné rekultivační akce je otázkou
koordinace prací a celkové logistiky provádění rekultivační činnosti v závislosti na produkci hlušin Závodu ČSA.
Tomu odpovídá i předpoklad postupně prováděné maximální přepravy hlušiny v jednotlivých letech řešení
záměru, předpokládané změny v přepravě materiálu jsou uvedeny v příslušné tabulce v rámci podkladů
oznamovatele (materiál k hlušinám je součástí Přílohy č. 4) a v odborných studiích (především v hlukové studii).
6) Po ukončení technické rekultivace bude na předmětných plochách bezodkladně následovat ozelenění v rámci
biologické rekultivace.
Zákonná povinnost, je prováděno, aktuální doklad i na 9. Stavbě ČSM v lokalitě Louky nebo na např. na akci
„Úprava řeky Stonávky“
7) Přeprava veškerého materiálu pro rekultivační práce bude realizována výhradně po trase, která předpokládá
dopravu na cílové místo pouze po železnici tak, aby se minimalizovaly emise z dopravy. Stavba vlečky musí
být ukončena před samotnou realizací záměru.
Podle současných podkladů, které jsou do dokumentace zapracovány, je preference dopravy po železnici
zahrnuta.
Upozornění :
U vozidel dopravujících sypké materiály je nutné zakrývat náklad plachtou.
Na základě konzultace s provozovateli dopravy je zřejmé, že zaplachtování nákladních automobilů není
technicky reálné, technicky možným opatřením je zajištění potřebné vlhkosti přepravovaného materiálu tak, aby
byla maximálně omezena prašnost při přepravě. S tímto opatřením souvisí i maximální omezení přepravy
nákladními vozidly a preference přepravy po železnici.
6 ochrany vod, nesouhlasí a požaduje doplnění :
1) Doplnit dokumentaci k záměru o studii záplavového území řeky Olše Q 100 z důvodu opatření k předcházení a
zvládání povodňového rizika v ohroženém území.
Uvedené aspekty jsou řešeny souběžně zadanou hydrotechnickou studií (ČVUT Praha, LINEPLAN s.r.o.,
Ostrava Ve vazbě na restrukturalizaci OKD a stanovení aktivní redukované varianty došlo i ke zpoždění zadání
této studie odtokových poměrů Olše. Zatím lze konstatovat, že současně navýšená pravobřežní hráz je řešena na
Q100 + 1 m. Kontext protipovodňových (případně i technických) opatření vyplyne až z výstupů studie, řešení
zásad pro tuto studii je promítnuto do výstupů Dokumentace. Zpracovatelský tým dokumentace předběžně
podporuje řešení ochranných prvků při okraji poklesové kotliny ve St. Městě.
2) Zpracovat hydrodynamický model a následné vyhodnocení ohrožení objektů, především v oblasti průmyslové
zóny „Nové Pole“, při povodňových stavech.
Podle redukované varianty již není průmyslová zóna Nové Pole ohrožována výraznějšími poklesy, JZ částí
prochází hranice poklesy dotčeného území. Hydrodynamický model pro podzemní vodu byl zpracováván v rámci
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diskusí ohledně stanovení optimální aktivní varianty dle závěru zjišťovacího řízení pro dokumentaci na přelomu
let 2012 až 2013 (řádově do května), tato okolnost bude spíše využita souběžně zpracovávanou hydrologickou
studií odborníků z ČVUT Praha a společnosti LINEPLAN s.r.o., ze které by kromě požadavků na technická
řešení na toku Olše měly vplynout i aspekty protipovodňové ochrany.
3) Zpracovat posouzení změn odtokových poměrů na celé ploše dotčené oblasti, zejména pro vodní tok Olši a
Karvinský potok a Železárenský potok.
Aktuálně je studie řešena pro Olši (viz několik komentářů výše) včetně ovlivnění hydrotechnických poměrů.
4) Stanovit měřící křivky ke sledování skutečných změn podélného a příčného profilu vodního toku Olše a
Karvinského potoka k zjištění reálných poklesů těchto vodních toků.
Na měření v uvedeném smyslu je řešena dohoda s Povodím Odry, s.p., tento požadavek je dán do výstupů
dokumentace s tím, že výsledné požadavky na stanovení měřících křivek vyplynou až z výstupů souběžně
zpracovávané studie ohledně toku Olše. Analogii lze promítnout i pro Karvinský potok.
5) Upřesnit množství vypouštěných důlních vod a také poměr vypouštěných důlních vod do Karvinského potoka
a Doubravské stružky. Doplnit posouzení vlivu zasolení vod (rybářský revír Kozinec 1A) vodou
z Karvinského potoka a stanovit periodická měření kvality vod v tomto vodním toku.
Množství důlních vod je v příslušné kapitole Dokumentace uvedeno. Na Kozinci běží hydrochemický monitoring,
ale na základě nových zjištění je účelné monitoring jezera prohloubit a rozšířit i na odběry v hloubce.
Vypouštění důlních vod se jinak řídí rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu, je popsáno v kapitole B.III.2
a D.I.4, stejně jako způsob kontroly, stanovené a kontrolované stejným úřadem.
6) Zhodnotit, vzhledem k možnosti průniku vody z Karvinského potoka do vodního toku Olše, negativní
ovlivnění technologického provozu zařízení elektrárny společnosti ČEZ, a.s. v Dětmarovicích.
V prostoru pod záplavou v Kozinci je Karvinský potok již dlouhou dobu, pravděpodobně od výstavby elektrárny
v Dětmarovicích, veden umělým korytem podél řeky pod jez v Koukolné. Monitoring v této záležitosti běží, ale
případné ovlivňování technologie je nutno ověřovat u provozovatele EDĚ. Konkrétně jde o popis technologie a
způsobu používání vody z Olše, resp. podklady ve smyslu, do jaké úrovně zasolení se zařízení EDĚ vyrovnává.
Právě kvůli EDĚ je na Kozinci prováděn monitoring. V této souvislosti lze doporučit, aby na Kozinci na
odtokovém profilu od zátopy směrem k Olši byl odvrtán 1 monitorovací vrt z důvodu, že rozšiřující se zátopa již
ovlivnila některé ze stávajících monitorovacích objektů. Podle souhrnného výstupu hydrogeologické studie
v Příloze č. 10 totiž zatopení i zamokření terénu postupem zátopy od Kozince k Olši přímo nehrozí.
7) Dopracovat a upřesnit odběrná místa povrchových vod, účel užívání a množství těchto vod. Doplnit údaje
k vypouštění odpadních vod, kdy je nutno specifikovat množství, složení odpadních vod a míst, na kterých
bude k vypouštění docházet.
Navazuje na komentář předchozí připomínky, v dokumentaci (viz příslušné kapitoly B.II.2, B.III.2 a D.I.4)a
hydrogeologickém posouzení (Příloha č. 10) je uveden návrh monitoringu, je rovněž prezentován např.
v komentáři k připomínce č. 10.
8) Vzhledem k umístění ČOV Karviná a Vodovodního přivaděče Kružberk a jejich ovlivnění předmětným
záměrem, dopracovat posouzení možného poškození čistírenského zařízení a přivaděče pitné vody pro město
Karviná, včetně navržení účinných opatření k omezení těchto vlivů.
Aktuálně Dokumentací předložená redukovaná varianta nezasahuje poklesy území ČOV Karviná ani její
nejbližší okolí, viz výše.
Ovlivnění Kružberského přivaděče bude řešeno jako důlní škoda. Postupovat se bude v krocích podle skutečného
vývoje situace. Pro ovlivněnou část trasy Kužberského přivaděče bude stanovena měřická přímka a bude
zahájeno měření.
9) Dopracovat posouzení vlivů záměru na rybniční soustavu v lokalitě Staré Město, včetně geodetického
zaměření hrází a odvodňovacího příkopu a posouzení ovlivnění objektů sloužících k manipulaci s vodou na
této rybniční soustavě.
Aktuální plošné, kapacitní i technologické pojetí záměru v redukované aktivní variantě pod karvinské rybníky již
nezasahuje, hranice poklesy dotčeného území se nachází cca 100 m JZ od hrází rybníků Dubový a Olšový.
Předkládaná redukovaná varianta se rybníků nedotýká. Z tohoto důvodu detailní zaměření odvodňovacího
příkopu nebylo pro účely hydrogeologického posouzení aktuálně provedeno. Každopádně v původní variantě
platilo, že poklesy nešly proti spádu příkopu, ale zvyšovaly ho. V aktuálně předložené redukované variantě to
platí rovněž, tj. odvod vody od rybníků do Olše bude spíše zlepšen.
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10) Doplnit návrh monitorovací sítě měřicích bodu za účelem sledování režimu a kvality podzemní vody.
Monitoring Staré Město:

Vyhloubit pozorovací vrt v centru budoucí poklesové kotliny a kvartálně monitorovat hloubku hladiny
podzemní vody;

na přilehlém úseku Olše zřídit 5 vodočtů (např. na stupních) a kvartálně monitorovat úroveň hladiny
v řece;

provádět kvartální monitoring na stávajících objektech – vrtech Ps-2 a V-8 a domovních studnách S-119,
124, 125, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 143, 144, 147 a 149;

prověřit využitelnost 2-3 objektů (studní) v bývalém jímacím území Staré Město a zařadit je do monitoringu
hladin podzemní vody;

ve vybraných 8 objektech provádět kvartální monitoring chemismu vody v režimu, realizovaném v současné
době na Kozinci, tj. ZR-OR-RR-ZR (OR=orientační rozbor = konduktivita in situ, ZR = základní rozbor
v laboratoři na konduktivitu, chloridy, sírany, dusičnany, dusitany a amonné ionty, RR = rozšířený rozbor
= ZR+Fe, pH, NL105oC, RAS, karbonáty, bikarbonáty, CHSKMn, C10-C40).

Olše podél pravého břehu (Olše se sleduje pro Kozinec, ale podél levého břehu): ve stejných místech jako u
Kozince (5 míst), ale na protějším (tj. pravém břehu) sledovat kvalitu vody ve stejném režimu, jako pro
Kozinec (4x ročně v režimu ZR-ZR-RR-ZR).
Monitoring Kozinec + Olše: pokračovat ve stejném režimu monitoringu + odvrtání 1 vrtu mezi SV okrajem
jezera a Olší (blíže viz komentář Magistrátu města Karviné ohledně vod).
Upozornění:
V hydrogeologickém posudku na straně 10 dokumentace oznámení k záměru je chybně uváděno pojmenování
drobných vodních toků. Na straně 11 – vodní tok Glembovec je levostranným přítokem vodního toku Mlýnka
v Dětmarovicích.
V dokumentaci v návaznosti na přílohu č. 10 – hydrogeologické posouzení je upřesněno dle posuzované varianty.
Při označení DVT bylo a je vycházeno z Vodohospodářské mapy 1:50.000. Podle ní je zájmový tok označený
jako Glembovec. Je pravda, že v jiných mapách je to i jinak10. Tok, který je ve VH mapě označen jako Mlýnka
(do které se v Koukolné vlévá Glembovec), není podstatou řešené prognózy.
7 státní památkové péče nesouhlasí a požaduje doplnění:
1) V části C v článku Území historického, kulturního nebo archeologického významu doplnit:
a. stavba kaple Andělů strážných na pozemku parc.č. 242 v k.ú. Staré Město u Karviné, která je vedena
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rej. číslem 101865
b. areál hospodářského dvora Olšiny na pozemcích parc.č. 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1008/11 v k.ú. Staré
Město u Karviné, který je veden v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rej. číslem
512143/8-4054
c. těžní věž typu Walsum, vedené pod rej. číslem 49082/8-4012/7 jako součást kulturní památky pod názvem
areál jámy AUSTRIA /Barbora/ 1.máj
d. území s archeologickými nálezy (II. kategorie UAN) pod názvem „středověké a novověké jádro obce“
Staré Město, v katastrálním území Staré Město u Karviné
e. socha Madony na pozemku č. 1775 v k.ú. Staré Město u Karviné
f. stavba komínu v areálu jámy Jindřich v k.ú. Karviná-Doly- prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno
Areál dvora Olšiny a území v areálu Barbora se nenachází v prostoru, vymezeném hranicí dotčeného území dle
aktuálně předložené redukované aktivní varianty záměru. Ohledně kaple Andělů strážných je možno konstatovat,
že z majetkové mapy objektů a pozemků v rámci přílohy č. 4 nevyplývá ohrožení Kaple spodní vodou. Pokud
bude zapotřebí řešit důlní škoda, bude postupováno standardně dle horního zákona.
2) V části C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území v bodě C.2.5. Základní charakteristiky dalších
aspektů životního a přírodního prostředí v článku Zástavba, památkově chráněné objekty budou doplněny
stavby, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale mají historický a kulturní význam a jsou záměrem
ohroženy:
a. socha Madony na pozemku parc. Č. 1775 v k.ú. v katastrálním území Staré Město u Karviné, která je
navržena za kulturní památku
b. kaple sv. Josefa na pozemku parc. č. 7234 v k.ú. Karviná-Doly tento objekt byl živelně zdemolován
c. pomník padlým v 1. světové válce na pozemku parc. č. 320 v k.ú. Staré Město u Karviné
10

např. vše je Mlýnka a máme to uvedeno i v textu hydrogeologického posouzení (pozn. – i na Starém Městě je
v označování toků zmatek – Mlýnka vs. Staroměstský potok, na Karvinsku je každý druhý potok „Mlýnka“ a
každý první je „Stružka“)
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d. památník padlým na pozemku parc č. 17/2 v k.ú. Staré Město u Karviné
Uvedené objekty se podle redukované varianty nacházejí mimo oblast předpokládané zátopy
3) v části C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území bude v bodě C.2.5. Základní charakteristiky
dalších aspektů životního a přírodního prostředí v článku Zástavba, památkově chráněné objekty doplněny
stavby kulturních památek, které se nacházejí v těsné blízkosti hranice vymezeného prostoru a mohou být
záměrem ohroženy:
a. areál hospodářského dvora Olšiny na pozemcích parc. č. 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1008/11 v k.ú. Staré
Město u Karviné, který je veden pod rej. číslem 512143/8-4054
b. erb hrabat Taafe na hospodářské budově dvora Olšiny na pozemku parc č. 1008/7 v k.ú. Staré Město u
Karviné, který je veden pod rej. číslem 12718/8-3514
c. zámecký park v k.ú. Karviná-město, který je součástí kulturní památky pod názvem zámek čp. 1 s areálem
parku vedené pod rej. číslem 12082/8-772
Dvůr Olšiny se nachází zcela mimo vlivy hornické činnosti a mimo hranici poklesy dotčeného území. Nachází se
těsně za severní hranicí DP Karviná-Doly I a je lokalizován cca 1300 m SV od hranice poklesy dotčeného území
dle redukované varianty, posuzované Dokumentací. Západní hranice vlastního zámeckého parku se nachází ve
vzdálenosti cca 1250 m VJV od východního okraje poklesy dotčeného území, hranice parku Boženy Němcové cca
850 m. Tyto objekty a areály tak v zásadě nemohou být záměrem ovlivněny
4) Součástí dokumentace dále bude:
a. posouzení vlivu záměru na stavbu kulturní památky, a to kaple Andělů strážných na pozemku parc. č. 242
v k.ú. Staré Město u Karviné, která je vedena pod rej. číslem 101865 a návrh opatření, kterými bude
zajištěno, že záměrem nedojde k nepříznivé změně stavu kulturní památky a jejího prostředí viz výše
b. návrh opatření, kterými bude zajištěno, že bude splněna povinnost právnické osoby, při jejíž činnosti
vznikla nutnost provádění záchranného archeologického výzkumu, dle památkového zákona pokud bude
zasahováno do území skrývkou zemin, bude součástí projednávání konkrétní akce standardní postup
podle zákona o památkové péči, na základě kterého bude stanoveno, zda případně bude nutno řešit
archeologický výzkum
c. posouzení vlivu záměru na stavby uvedené v bodu 2 části vyjádření, týkající se státní památkové péče,
návrh opatření, kterými bude zajištěno, že záměrem nedojde k nepříznivé změně stavu těchto staveb
nacházejí se mimo oblast předpokládané zátopy, pokud vzniknou DŠ jiného charakteru budou řešeny
v souladu s platnou legislativou
d. posouzení vlivu záměru na stavbu hospodářského dvora a výsadby v zámeckém parku, které jsou vedeny
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek dle bodu 3 části vyjádření, týkající se státní
památkové péče, z hlediska případné změny vodních poměrů souvisejících se záměrem a návrh opatření,
kterými bude zajištěno, že záměrem nedojde k nepříznivé změně stavu těchto kulturních památek a jejich
prostřední Navrhovaná činnost Dolu Karviná neovlivňuje dle aktivní redukované varianty uvedené
památkově chráněné či významné objekty.
8 Z hlediska územního plánování a stavebního řádu nesouhlasí a požaduje doplnění:
1) Posoudit vliv záměru, včetně vyvolaných seizmických jevů na stabilitu terénu a jednotlivých objektů
v městských částech (Nové-Město, Fryštát, Hranice, Mizerov, Ráj, Lázně Darkov, Staré Město) z hlediska
ovlivnění statiky. Doplnit dokumentaci o navržení účinných opatření omezení vlivů těchto projevů na
uvedenou zástavbu.
Hornická činnost, která by mohla ovlivnit povrchové objekty zvýšenou seismicitou bude vedena v dobývacích
krách č. 4, 10 a 11. Na základě zkušeností při vedení důlních děl v těchto krách a na základě dosavadního vývoje
seizmické aktivity lze předpokládat, že při hornické činnosti v oblasti lokality ČSA v letech 2015 – 2023 nebudou
běžně dosahovány při případném vzniku seismického jevu hodnoty rychlostí kmitání překračující meze pro
poškození povrchových objektů. I když nelze při dalším dobývání jednoznačně vyloučit ojedinělý a nahodilý
výskyt silnějšího seizmického jevu, není nutno očekávat jejich vliv na stabilitu povrchu a statiku budov
v uvedených městských částech.
2) Posoudit vliv záměru ve vazbě na stanovení platných podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části
chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve, které byly stanoveny rozhodnutím MŽP ze
dne 21.11.1996 a 27.3.1998 a doplňujícím rozhodnutím MŽP ze dne 30.7. 2004.
Jak je uvedeno již v rámci části A vstupního komentáře k závěru zjišťovacího řízení, v červenci 2013 bylo
vydáno nejnovější rozhodnutí MŽP, odboru státní správy IX ve věci změny chráněného ložiskového území české
části hornoslezské pánve bylo vydáno pod č.j. 984/580/13,47186/ENV, spis. zn. 000370/A-10 dne 4.7.2013.
Vztah poklesy dotčeného území, generovaného nově předloženou redukovanou aktivní variantou záměru, je
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dokumentován v rámci rozhodnutí MZP OVSS-IX nové podmínky ochrany ložiska, včetně mapy 1:25.000 v rámci
Přílohy č. 4. Dílčí rozdíly v oblasti Starého Města (minimální přesah hranice dotčeného území za rámec plochy
Ck do plochy N u JZ okraje průmyslové zóny Nové Pole a dosah ploch Ck0 do území Starého Města) je
komentován v příslušných částech textu dokumentace.
3) Dopracovat jmenný výčet všech staveb, které budou ovlivněny předpokládaným záměrem. Pro odstraňování
staveb bude zpracován harmonogram jejich odstraňování, včetně opatření k jejich zabezpečení před cizími
osobami.
V části D.I.9 je prezentován souhrn potenciálně dotčených objektů, s průmětem do majetkové mapy pozemků a
objektů v rámci Přílohy č. 4. Do kapitoly D.I.9 je pak proveden souhrn s tím, že detaily jsou pak řešeny až
v rámci důlních škod při konkrétním povolování hornické činnosti
9 z hlediska zákona o pozemních komunikacích
1) Stavební stav pozemních komunikací musí být udržován na takové úrovni, aby nedocházelo k závadám ve
sjízdnosti a schůdnosti na vozovkách a chodnících.
Případné důlní škody budou standardně řešeny.
2) V případě, kdy zanikne původní dopravní význam místní komunikace v důsledku důlní činnosti, je nutno
spolu se změnou majetkových vztahů předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu k rozhodnutí návrh
na její zrušení nebo na změnu kategorie pozemní komunikace.
Je řešeno průběžně podle konkrétní situace.
3) Na veřejných účelových komunikacích může silniční úřad na návrh vlastníka komunikace a po projednání
s příslušným orgánem Policie ČR upravit nebo omezit veřejný přístup na komunikaci (umístěním závory..),
pokud je to nezbytně nutné k ochraně zájmů vlastníka.
Připomínka se netýká procesu E.I.A., ale konkrétního postupu v konkrétní lokalitě. Je řešeno průběžně.
10 z hlediska územního plánování a stavebního řádu (konkrétní aspekty ÚP Karviné, Dětmarovic a další),
vydává toto vyjádření:
1) Záměrem jsou ve správním území statutárního města Karviné dotčena katastrální území Staré Město u
Karviné, Karviná-město a Karviná – Doly, toto dotčené území je podle:
-

platného Územního plánu obce Karviná a jeho změn č. 1 - 9
o určeno pro rozvoj individuálního bydlení – rodinné domy (zóna individuálního bydlení U-BI, zóna
smíšená U-S) a zahrnuje i plochy stávající zástavby
o určeno pro rozvoj podnikatelských aktivit, které se významnou měrou podílejí na zajištění zaměstnanosti
– Nové Pole I a Nové Pole II a dále zahrnuje stávající areál bývalých skleníků a areál bývalého VOKD
Hranice dotčeného území dle Dokumentací předložené redukované aktivní varianty prochází JZ okrajem
průmyslové zóny Nové Pole I, PZ Nové Pole II se nachází zcela mimo dosah vlivů poddolování, které
bude generováno provedením pokračování hornické činnosti rovněž skleníky se nacházejí mimo aktuální
vlivy dle redukované varianty.
o určeno pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot, tj. plochy neurbanizované zeleně, zahrnující regionální
ÚSES, území evropsky významné lokality CZ 0813451 Karvinské rybníky, ptačí oblast CZ 0811021
Heřmanský stav-Odra-Poolší, VKP ze zákona EVL Karviná rybníky, tedy oblast Karvinských rybníků
není nově předloženou aktivní redukovanou variantou dotčeno. Aktuálně vyžádaným stanoviskem KÚ
Moravskoslezského kraje, odboru ŽPaZ č.j. MSK 81355/2014 sp.zn. ŽPZ/16899/2014/Maď ze dne
18.6.2014 dle § 45i platného znění ZOPK je deklarováno, že záměr v redukované variantě nebude
generovat významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000. Vymezení ÚSES bylo v dokumentaci
aktualizováno a zároveň bylo provedeno vyčlenění těch prvků ÚSES, jež jsou ovlivněny poklesy a
realizací RA. Vyhodnocení vlivu na funkčnost ÚSES a návrhy opatření budou řešeny samostatně mimo
dokumentaci EIA.
o určeno pro realizaci veřejně prospěšných staveb – tepelný napáječ Dětmarovice – Karviná 2x DN 800,
modernizace trati Dětmarovice – Karviná – Český Těšín v trase III. tranzitního koridoru tento koridor se
nachází mimo oblast vlivů dle redukované varianty.
o dále je územím vedena základní dopravní infrastruktura (silnice l/59, silnice l/67 napojená na dálnici D47
v Bohumíně, silnice II/474, silnice III/47214, cyklostezka podél řeky Olše, železniční koridor Bohumín –
Slovenská republika, železniční vlečky společnosti AWT a.s. a technická infrastruktura. Přeložka silnice
I/67 prochází okrajem aktuální redukovanou variantou dotčeného území, silnice I/59 u mostu přes
Stonávku je dotčena poklesy v V. skupině stavenišť do 20 cm. Do profilu železničního koridoru poklesy
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generované redukovanou aktivní variantou již nezasahují. Cyklostezka podél pravého břehu Olše
prochází po aktuálně navýšené protipovodňové hrázi na úroveň Q100 s korunou navýšenou o 1 m nad tuto
kótu. Ostatní uváděné objekty budou řešeny aktuálně ve smyslu horního zákona. Dokumentace v rámci
Přílohy č. 4 graficky dokládá rozsah prvků infrastruktury, který může být dotčen vlivy redukované aktivní
varianty záměru.

Navrženým záměrem dále dojde:
v katastrálním území Staré Město u Karviné a Karviná-město k překročení stanovené hranice
vlivů poddolování na povrch, která je stanovená po dohodě se společností OKD, a.s. v Územním
plánu obce Karviná včetně jeho změn č. 1 – 9 jako nepřekročitelná Dohoda mezi OKD, a.s. a
statutárním městem Karviná je řešena – zohledňuje podmínky dobývání z procesu EIA pro Důl
Karviná na období 2011-2016, pro doly Darkov a ČSM do roku 2020. Záměr řešený Oznámením
v rámci zjišťovacího řízení v roce 2012 není v této dohodě zahrnut a podmínkou realizace
aktuálně posuzované verze záměru je kromě jiných i nová dohoda se Statutárním městem
Karviná. Dohoda je zpracována, předána městu k vyjádření a zatím (k 21.5.2014) neprošla
procesem v orgánech města (event. schválení v orgánech města)
v katastrálním území Staré Město u Karviné k dotčení nemovité kulturní památky č. rejstříku
101865 kaple andělů strážných a její hlavní oltář Viz komentáře k oddílu 7.
k dotčení realizovaných protipovodňových hrází podél řeky Olše, které chrání území města
Karviné před záplavami Aktuálně navýšené protipovodňové hráze jsou řešeny na kótu Q100 + 1m
dle zpracovaného Konceptu nového Územního plánu Karviné je k.ú. Staré Město
určeno zejména pro rozvoj individuálního bydlení a výrobu – území průmyslové zóny Nové Pole I a II

-

Hranice dotčeného území dle Dokumentací předložené redukované aktivní varianty prochází JZ okrajem
průmyslové zóny Nové Pole I, PZ Nové Pole II se nachází zcela mimo dosah vlivů poddolování na
protilehlé straně stávající silnice I/67, které bude generováno provedením pokračování hornické činnosti.
určeno pro dopravní koridory (přeložky silnice l/67 zajišťující napojení na dálnici D 47 v Bohumíně, silnici
l/59, železniční koridor Bohumín – Slovenská republika) a koridor technické infrastruktury (tepelný
napáječ Dětmarovice – Karviná 2x DN 800), které vyplývají z nadřazené územně plánovací dokumentace –
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Přeložka silnice I/67 prochází okrajem aktuální
redukovanou variantou dotčeného území s poklesy na hranici dotčeného území, silnice I/59 je lokalizována
při jižním okraji poklesové kotliny do 20 cm. Železniční koridor není aktuální redukovanou variantou
dotčen.

2) Záměrem jsou ve správním území obce Dětmarovice dotčené jižní části katastrálních území Dětmarovice a
Koukolná, toto dotčené území je podle:
- platného Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice a jeho změn č. 1, 3, 5 a 6
určeno pro rozvoj individuálního bydlení – rodinné domy a zahrnuje i plochy stávající zástavby (zóna U-S,
zóna U-R)
o určeno pro zemědělskou činnost (zóna N-P)
o určeno pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot (zóna N-Z, zóna N-ZZ), zahrnující lokální ÚSES,
regionální ÚSES, území evropsky významné lokality CZ 0813451 Karvinské rybníky, ptačí oblast CZ
0811021 Heřmanský stav-Odra-Poolší, VKP ze zákona EVL Karviná rybníky, tedy oblast Karvinských
rybníků není nově předloženou aktivní redukovanou variantou dotčeno. Aktuálně vyžádaným stanoviskem
KÚ Moravskoslezského kraje, odboru ŽPaZ č.j. MSK 81355/2014 sp.zn. ŽPZ/16899/2014/Maď ze dne
18.6.2014 dle § 45i platného znění ZOPK je deklarováno, že záměr v redukované variantě nebude
generovat významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000. Vymezení ÚSES bylo v dokumentaci
aktualizováno a zároveň bylo provedeno vyčlenění těch prvků ÚSES, jež jsou ovlivněny poklesy a
realizací rekultivačních akcí. Vyhodnocení vlivu na funkčnost ÚSES a návrhy opatření budou řešeny
samostatně mimo dokumentaci EIA.
o dále je územím veden základní dopravní infrastruktura (silnice l/67 napojená na dálnici D 47
v Bohumíně, cyklostezka podél řeky Olše /Bohumín – Český Těšín/, železniční koridor Bohumín –
Slovenská republika) a technická infrastruktura. Přeložka silnice I/67 prochází okrajem aktuální
redukovanou variantou dotčeného území při jeho okraji. Železniční koridor není aktuální redukovanou
variantou dotčen, funkčnost cyklostezky je s ohledem na navýšení hrází zachována.
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Záměrem dále dojde:
- v katastrálním území Horní Lutyně, Orlová a Karviná – Doly k dotčení silnice II/474, která zajišťuje
dopravní obslužnost obce Dětmarovice napojením na silnici l/59
- k zásahu do území, které je již dnes zasaženého plošnými sesuvy č. 3554 a č. 6668
- k dotčení realizovaných protipovodňových hrází podél řeky Olše, které chrání území obce Dětmarovice před
záplavami.
Silnice II/474 je v důlních škodách a bude řešen konkrétní způsob její funkčnosti.
Sesuvná území jsou monitorována První z nich se nachází mimo redukovanou variantou dotčené území, u
druhého jde jen o okrajové ovlivnění.
Aktuální redukovaná varianta v k.ú. Dětmarovice již nezasahuje protipovodňové hráze řeky Olše, naopak došlo
prohrábkami a úpravami v k.ú. Koukolná k devastaci přírodě blízkého profilu toku. Podle předběžných
pracovních výstupů studie na řeku Olši je pravděpodobné, že bude stávající pevný jez v Dětmarovicích v ř.km
15,779 z důvodů protipovodňové ochrany nahrazen jezem s pohyblivou hradící konstrukcí a bude řešena další
prohrábka toku nad profilem jezu. Zpracovatelský tým dokumentace preferuje řešení s minimem tvrdých
technických zásahů do profilu toku
v současné době se zpracovává návrh nového Územního plánu Dětmarovic, který v zásadě respektuje
urbanistickou koncepci navrženou v platném územním plánu.
Aktuálně vyžádané sdělení stavebního úřadu Dětmarovice č.j. OÚD/1581/2014 sp.zn. OÚD/1581/2014/02/Bo ze
dne 9.6.2014 k nové, redukované variantě deklaruje, že hranice dobývacího prostoru je v souladu s ÚPD obce
Dětmarovice.
-

3) Předložená dokumentace:
- neposuzuje vlivy nové stavby železniční vlečky na okolí, po které je navrhovaná trasa Cx železniční
dopravy (tato železniční vlečka dnes neexistuje), trasa je navržena přes dva vodní toky, obdobně je tomu i
u trasy C pro automobily
- neposuzuje vliv nově vzniklých vodních ploch na klimatické podmínky města a dopad na jeho obyvatele
- neposuzuje dopad na zaměstnanost obyvatel města a jeho okolí v souvislosti s hrozbou zrušení všech
podnikatelských aktivit ve Starém Městě a jejich přesunutí mimo región
- v rozptylové studii jsou v příloze obrázky, z části je patrné, že některé škodlivé vlivy zasahují i na
obydlené území městské části Nové Město a Fryštát, ale v závěru dokumentace se tento problém neřeší
- neřeší využití metanu jako vedlejšího produktu při těžbě
Zmiňovaná trasa vlečky dle redukované varianty pro řešení převozů hlušin již nebude zapotřebí, trasy
dopravy jsou rozvedeny ve vstupních podkladech pro rozptylovou a hlukovou studii (Přílohy č. 5 a 6)
Modelované vlivy činnosti závodu ČSA zasahují do relativně velké vzdálenosti od zdrojů, avšak v rozsahu,
který je v praxi zanedbatelný. I aktualizovaný rozsah činnosti Závodu ČSA v letech 2015 – 2023 bude
zasahovat okraj Karviné – Ráj i další sídelní části města. Vyhodnocení je proto provedeno pro potenciálně
nejohroženější části trvalého osídlení v nejkritičtějších částech pomocí IRB umístěných s ohledem na potřebu
respektování principu předběžné obezřetnosti. Uvedený princip platí i pro zmiňované sídelní oblasti. Po
zrušení úpravny na závodě ČSA v roce 2013 došlo k výraznému snížení emisí do ovzduší.
Jak již bylo uvedeno, veškerý degazovaný plyn z dolu je nadále odebírán společností Green Gas DPB, a.s.
v Paskově k dalšímu komerčnímu využití. Jedná se o množství mezi 9 až 7 miliony m 3 ročně.
Na základě uvedených skutečností úřad územního plánování nesouhlasí se záměrem, protože narušuje udržitelný
rozvoj území. Záměr je v rozporu se základním cílem územního plánování, tj. vytvářet předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace,
aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací.
Dokumentace obsahuje aktuální vyjádření všech stavebních úřadů v rámci přílohy č. 2, kde je aktuální rozsah
souladu či nesouladu komentován.
Upozornění:
ÚZP nesouhlasí s tím, aby byly v dokumentaci prezentovány podklady z konceptu Územního plánu Karviné
(dokument je neplatný) V době zpracování Oznámení byly ještě práce na Konceptu ÚP aktivní a uvedení
podkladů pouze dokumentovalo snahu řešit střety zájmů standardní cestou. V úvodní části komentáře došlých
vyjádření je připomenuto, v jaké fázi se nachází projednané zadání Změny č. 11 stávajícího ÚP Karviné.
V průběhu prací na dokumentaci bylo oznamovatelem dále prověřováno, v jakém stavu je pořízení nového ÚP na
základě Konceptu; v přípise MMKI – úřadu územního plánování oznamovateli č.j. MMK/100649/2014 sp.zn.
MMK/0879095/2014 OR/Lv ze dne 10.7.2014 je mj. konstatováno, že jednotlivá vyjádření OKD ke Konceptu
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
jsou evidována, vyhodnocena a zapracovávána do pokynů pro zpracování nového územního plánu, který je
úřadem územního plánování připravován. Návrh pokynů je teprve připravován pro jednání zastupitelstva.
V předloženém záměru jsou chybně uváděny názvy katastrálních území.
Formální připomínka, opraveno.

Magistrát města Karviné nesouhlasí s předloženým oznámením a požaduje zapracování výše
uvedených podmínek do dokumentace k záměru a následně do závěrečného stanoviska k záměru a
pokračování v procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí.
Jak je již vícekrát uvedeno, reakcí oznamovatele na závěr zjišťovacího řízení je předložení aktivní
varianty, která je redukovanou variantou jak z hlediska časového období, tak z hlediska rozsahu
dotčeného území. Na tuto změnu je v příslušných kapitolách dokumentace přiměřeně reagováno.
Odůvodnění:
Předložený záměr bude mít nepříznivý vliv na krajinu, vodní zdroje, ovzduší i biosféru a negativním
způsobem ovlivní udržitelný rozvoj území. Realizací záměru dojde k narušení hydrogeologických
poměrů v dotčeném území, devastaci a deformaci povrchu krajiny, ke změně morfologie povrchu,
vytváření poklesových kotlin různých velikostí, kterými bude ohrožena původní zástavba. Všechny
tyto faktory představují pro životní prostředí dlouhodobou zátěž.
Zpracovatel dokumentace se dostatečně nezabýval stanovením komplexních opatření technického a
biologického charakteru, které povedou k odstranění negativních následků realizace záměru.
K tomu je nutno konstatovat, že z povahy věci a charakteru záměru nelze zcela dosáhnout odstranění
negativních následků, ve výstupech Dokumentace jsou navržena opatření, zásady a podmínky, které
mohou některým aspektům vlivů předcházet, některé minimalizovat, některé kompenzovat. Jinak by
musela být řešena pouze nulová varianta, vedoucí k postupnému útlumu a zastavení činnosti Dolu
Karviná, přičemž zahlazování následků i stávající hornické činnosti bude výrazně přesahovat do
řešeného období.
K vyjádření Městského úřadu Orlová, č.j. MUOR 16180/2012 sp.zn. MUOR S 2893/2012/OZP/NED
ze dne 18.4.2012
Odbor životního prostředí
1 z hlediska zákona o ochraně ovzduší
Požadujeme přijmout taková opatření, aby pokračováním hornické činnosti nedocházelo k dalšímu zhoršování
kvality ovzduší.
Z rozptylové studie a z hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví (HIA) je zřejmé, že v potenciálně nejvíce
ohrožených lokalitách s trvalým osídlením nedojde k významné změně kvality ovzduší. Imisní podíl činnosti
Závodu ČSA na celkové kvalitě ovzduší je na všech IRB (individuálních referenčních bodech) v trvale osídlených
oblastech minimální.
Při rekultivačních pracích je nezbytné přijmout technicko-organizační opatření ke snížení sekundární prašnosti.
Při přepravě vytěženého materiálu je nutné zamezit úniku materiálu z korb dopravních prostředků.
Omezení sekundární prašnosti bude prováděno kontrolou a průběžnou očistou přepravních prostředků. Omezení
prašnosti při přepravě bude zajištěno udržováním potřebného stupně vlhkosti přepravovaného materiálu.
2 z hlediska zákona o odpadech bez připomínek.
Zpracovatelský tým Dokumentace bere postoj na vědomí.
3 z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny
Souhlasí s předloženým oznámením záměru za předpokladu dodržení následujících podmínek:
Provádění skrývek a technické rekultivace, navážkou hlušin či zemin, přednostně realizovat v obdobích
vegetačního klidu.
Zásahy do porostů dřevin realizovat v období vegetačního klidu.
Při výsadbách preferovat dřeviny přirozené druhové skladby, tzn. V nivách a údolích druhy lužních lesů,
mimo nivy druhy dubohabřin a bučin a pokud možno regionálně odpovídající provenience.
Z hlediska zachování VKP žádáme v rámci následných rekultivací:
o náhradu lesních porostů za ty, které budou zlikvidovány
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o u vodních toků je nutné dodržet spád a tím hlavně funkci toku.
Při postupné realizaci jednotlivých asanačně rekultivačních akcí, vyžadujících zásah do stávajících biotopů
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nadále zajistit ekologický dozor odborně způsobilé osoby
s cílem operativně předcházet závažnému ohrožení doložených populací těchto druhů.
Uvedené podmínky jsou dokumentací respektovány.
-

4 z hlediska zákona o ochraně ZPF
Se záměrem nesouhlasí s tím, že představuje velmi významný negativní vliv na desítky hektarů zemědělské půdy
nejvyšších tříd ochrany a požaduje jeho další doplnění.
Požaduje, aby v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí byl kladen velmi vysoký důraz na ochranu
zemědělského půdního fondu podle zákona a aby byly vzaty v úvahu a navrženy v doporučení zásady ochrany
ZPF při těžbě. Doporučení požaduje podobně jako u předchozí fáze těžby rozšířit o povinnost předkládat
každoročně aktualizovaný, odbornou organizací vyhotovený pedologický posudek pro celé zájmové území a na
jeho základě vyhotovenou bilanci skrývek kulturních vrstev půdy, konkrétních návrhů na jejich umístění a
využití a konkrétního harmonogramu skrývkových prací pro aktuální rok. Připouštění výjimek z provádění
skrývek, či nerealizování odvodnění ploch nepřipadá v úvahu. Veškeré postižené plochy zemědělské půdy je
nezbytné buď odvodnit, zrekultivovat a zemědělsky dál využívat, nebo včas, ještě před poklesem terénu vyjímat
ze ZPF v rámci příslušných správních řízení.
Oproti původní variantě z Oznámení aktuálně předložená redukovaná aktivní varianta vykazuje nižší nároky
ohledně záborů ZPF Oznamovatel předložil souborný mapový podklad rozložení ZPF (včetně tříd ochrany)
v obou dobývacích prostorech (viz příloha č. 4), přičemž je toto rozložení promítnuto na podkladu výstupů změn
hydrické situace dle hydrogeologického posouzení (posouzení viz příloha č. 10). Mapa prezentuje rozsah
dotčení ZPF již bez ploch, které byly již ze ZPF odňaty v předchozích řízeních. V případě záboru půdy 1. a 2.
třídy ochrany bude provedena skrývka ornice, pokud z důvodů ochrany přírody, prevence negativního ovlivnění
faktoru pohody při plošných skrývkách poblíž obytné zástavby nebo z důvodu prevence povodňových škod na
půdách nebude dohodnuto jinak.
K ovlivnění půd zamokřením může v malé míře dojít kolem potoka Glembovec s přítoky, kde se vesměs jedná o
půdy s trvalými travními porosty.
Podmínka každoročního předkládání pedologického posudku je převzata
Problematiku rozsáhlejších skrývek je nutno vždy řešit ve spolupráci s biology, při skrývkách dochází k takovým
zásahům do ekosystému, kdy bývají dotčeny i zvláště chráněné druhy. Platí (a OKD a.s. je prováděno) obecné
opatření pro sanace a rekultivační akce, že každé z nich předchází a bude předcházet přírodovědný průzkum či
biologické hodnocení.
5 z hlediska zákona o lesích
Doporučuje v případě vlivů, které mohou vznikat v budoucnu působením těžební činnosti i na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa navrhovanou kompenzací směřovat při rekultivacích na zalesnění s cílem les i
mimo tyto plochy.
Přímý cíl zalesnění není v rekultivačních akcích navrhován, jinak podpora výsadeb a dřevinných porostů mezi
rekultivačními cíli obsažena je podle konkrétních podmínek jednotlivých lokalit. Pro některé z nich, např. pro
území na Kozinci, je však doplnění lesních porostů uloženo v rámci cílových společenstev v rámci ÚSES – na
Kozinci se jedná o plochu RBC 218 Staroměstská niva (dle ÚTP ÚSES 321 Lužní lesy Olše).
6 Z hlediska zákona o vodách
Bez připomínek.
Zpracovatelský tým dokumentace bere postoj na vědomí.
Odbor dopravy
K záměru sděluje – bude nutné, aby základní obslužnost a napojení komunikace na okolní obce byla i nadále
zachována.
Škody na silnicích jsou řešeny jako důlní škody a přístupové komunikace jsou na náklady oznamovatele
v poddolovaném území řešeny.
Odbor výstavby a ÚP
Za úřad územního plánování bylo vydáno stanovisko k záměru, které je součástí předložené dokumentace EIA
(bylo míněno Oznámení – pozn.zprac.dok.).
V aktuálně vyžádaném vyjádření MěÚ Orlová, odboru výstavby č.j. MUOR 39810/2014 sp.zn. MUOR
S 502/2014/OV/GRU ze dne 18.6.2014 je k záměru pokračování hornické činnosti dolu Karviná na závodě ČSA
na období 20154-2023 konstatováno, že předložený záměr není v rozporu s ÚP Orlové. To je deklarováno s tím,
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
že záměr bude promítnut do Podmínek ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části
Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná a zařazení do ploch podle intenzity ochrany bude
odpovídat předpokládaným skupinám stavenišť (dle ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území).
K tomuto zpracovatelský tým dokumentace sděluje, že rozsah dotčeného území je v této variantě v souladu
s novým rozhodnutím MŽP, odboru výkonu státní správy IX č.j. 984/580/13,47186/ENV ze dne 4.7.2013 ve věci
změny podmínek ochrany chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve z hlediska jednotlivých
kategorií území. Citované rozhodnutí a příslušná mapa důlních podmínek v měřítku 1:25.000, na které
oznamovatel provádí průmět záměru do vymezení důlních podmínek, je součástí Přílohy č. 4 předkládané
Dokumentace. Okrajový přesah DP Doubrava v rámci území kategorie Bk a Ck lze dokladovat do JV cípu k.ú.
Horní Lutyně včetně zcela okrajového přesahu hranice poklesy dotčeného území. Vztah k ÚP je jinak
komentován v příslušných částech dokumentace.

K vyjádření Ministerstva zemědělství, odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
(číslo útvaru: 16210) č.j. 58407/2012-MZE-16211 sp.zn. 15LH26632/2012-16211 ze dne 26.4.2012
Ministerstvo zemědělství jako dotčený správní úřad podává vyjádření k oznámení předmětného
záměru:
Počátek realizace záměru je uvažován v návaznosti na předchozí obdobnou hornickou činnost OKD, a.s., Dolu
Karviná, která byla kladně posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí pro období 2011 – 2016 dne
2.10.2009. Předchozí etapa byla souborně vyhodnocena a všechny zásadní podmínky závěrečného stanoviska by
měly být závazné i pro navazující etapu.
Oznámením navrhovaný záměr byl prolongací hornické činnosti i do území, které nebylo procesem EIA do roku
2016 dotčeno, takže některé podmínky, které vyplynuly ze stanoviska, nemohly být aplikovány přímo na nově
dotčená území kolem Starého Města v DP Karviná-Doly I a Výhody v DP Doubrava. Jednou z podmínek
vydaného stanoviska EIA bylo, že pro případ změny hornické činnosti i během posuzovaného období nad rámec
posuzovaného rozsahu hornické činnosti z hlediska jejího kapacitního rozsahu nebo umístění v geologických
strukturách ložiska je nutno souběžně zabezpečit zcela nový proces posuzování vlivů takové změny na životní
prostředí. Poněvadž varianta, předložená Oznámením, se ukázala v rámci zjišťovacího řízení jako neprůchodná,
oznamovatel aktuálně předkládá územně i časově redukovanou aktivní variantu, která je předloženou
dokumentací aktuálně posouzena včetně stanovení odpovídajících podmínek a doporučení do kapitoly D.IV.
s tím, že ty podmínky, které jsou relevantní i pro pokračování hornické činnosti do roku 2023, jsou do výstupů
Dokumentace zapracovány.
Bližší hodnocení, odpovídající více významu dopadů záměru, znemožňuje charakter vlastního záměru s velkým
množstvím neznámých údajů. Předchozí i tento záměr provází obdobné neurčitosti ohledně intenzity
očekávaných poklesů a nejistot ohledně jejich rozsahu v závislosti na postupném uskutečňování záměru
v dlouhodobém časovém horizontu. Za stěžejní podmínku pro navazující etapu záměru považujeme jednu
z podmínek předchozího Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Z přípisu není zřejmé, kterou podmínku má MZe na mysli, nelze vyhodnotit.
V navazující dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí požadujeme podrobněji se věnovat
grafickému i plošnému vyjádření prognózy průběhu břehové linie v jednotlivých etapách těžby u vyvolaných
poklesových záplav pro přiblížení údajů o tom, které lesy budou trvale ušetřeny, které budou ušetřeny dočasně a
které se již nevyplatí chránit.
Součástí Přílohy č. 4 je mapa PUPFL, které jsou dotčeny změnou hydrického režimu z hlediska zatopení,
podmáčení nebo sezónního zamokření dle výstupů hydrogeologického posouzení v příloze č. 10, ze které je
zřejmé, které lesní porosty dotčeny vůbec být nemusí a nebudou. Z této mapy PUPFL je zřejmé, že rozsah
dotčených lesních porostů je aktivní redukovanou variantou záměru výrazně nižší, než by bylo generováno
původní variantou dle Oznámení. Popis stávajícího stavu lesních ekosystémů a vlivy na lesní společenstva
organismů po redukci záměru jsou řešeny v obou částech Přílohy č. 11. V dokumentaci je podána příslušná
syntéza.
Do podrobných podmínek dokumentace požadujeme promítnout :
- maximální ochranu současných lesních porostů v dotčeném území, zejména v místech, která bezpečně
zůstanou ušetřena zátopou,
- monitorování vývoje podmáčení a zátopy dotčených lesních pozemků v celém průběhu poklesů. Po ukončení
největších poklesů a relativním ustálení hladiny zátopy přistoupit k novému hodnocení, jehož cílem bude
konečný návrh cílových ploch funkčního využití území. Tento návrh bude akcentovat důraz na
proporcionální zastoupení lesů k ostatním typům ploch.
Dle možností, daných stupněm dokumentace EIA, jsou tyto požadavky do výstupů Dokumentace promítnuty. Pro
oblast lužních lesů v PB nivě Olše platí, že jsou součástí ekosystémů na ploše připravované RA 2004 62
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
Rekultivace ve Starém Městě u Karviné, pro kterou se jeví jako nezbytné zadat včasné zpracování příslušné
studie či biologického hodnocení.

K vyjádření Ministerstva životního prostředí, Odboru státní správy IX Ostrava č.j. 590/580/12 ze
dne 26.4.2012
Jako dotčený správní úřad na úseku ekologického dohledu nad těžbou formuloval k oznámení
následující připomínky:
Záměr zahrnuje hornickou činnost zasahující do území, která dosud touto činností byla zasažena jen okrajově,
jde o nejrozsáhlejší negativní zásah hlubinným dobýváním černého uhlí na Karvinsku. Znamená prolomení
výsledku složitých jednání na úrovni ministerstev, spojených se zpracováním studie koexistence hornické
činnosti a města Karviné, která probíhala v první polovině 90. let 20.století a která zajišťovala ochranu města
Karviné na pravém břehu řeky Olše (de facto jde o analogii prolomení územních limitů pro dobývání hnědého
uhlí v severočeské pánvi). Konstatuje, že v návaznosti na upuštění dobývání pod pravým břehem Olše zde v
uplynulých 20 letech docházelo k rozsáhlé stavební činnosti , jejíž výsledky mají nyní být znehodnoceny.
Obdobně i na území Doubravy a Orlové mají být ovlivněny lokality, které byly v nedávné době nově
zastavovány. Chybí zásadní analýza přínosů záměru z celospolečenského hlediska. Základem následující
dokumentace by měla být studie, která by blíže specifikovala a kvantifikovala jednotlivé přínosy a ztráty a
provedla jejich celospolečenskou environmentální, ekonomickou i sociální bilanci. V závislosti na výsledcích
bilance pak připadá v úvahu zpracování variantního řešení, s variantami různého rozsahu dobývání.
V případě realizace záměru půjde jen o relativně nedlouhé oddálení ukončení činnosti dolu. Na případnou
realizaci záměru je tak nutno pohlížet především jako na získání času pro provedení nezbytných
restrukturalizačních opatření v celé oblasti tak, aby negativní sociální i ekonomické dopady následného ukončení
činnosti dolu byly menší, než kdy by k ukončení činnosti došlo již po roce 2015.
Aktuálně posuzovanou redukovanou variantou záměru v období do roku 2023 nedojde k úplnému vydobytí
ložiska, po tomto záměru zůstanou báňsko-technicky využitelné prostory a zůstanou v kategorii bilanční zásoby
těžitelné. Po tomto datu bude aplikován nový proces posuzování, který buď vyřeší eventuální pokračování
hornické činnosti včetně možností/pravidel či zásad pro řešení střetu zájmů, nebo stanoví další jinou budoucnost
dolu Karviná. K tomu je nutno podotknout, že v rámci eventuálního pokračování hornické činnosti lze
předpokládat, že nebudou řešeny jiné oblasti, než stávající, redukovanou variantou záměru posuzované
(využívané) kry. Současná varianta tedy neobsahuje etapu ukončení činnosti v rámci posuzované aktivní
varianty.
Nezanedbatelné přímé vlivy dobývání (poklesy větší než 1,5 m) a s tím související i plánované rozsáhlé sanační
a rekultivační práce mají probíhat za hranicemi dobývacího prostoru. MŽP OVSS-IX zastává setrvalý názor, že
takovéto dobývání by mělo být přípustné pouze v rámci dobývacího prostoru (tedy jen pokud bude rozšířen).
Podle aktuálně předložené redukované varianty záměru jsou přesahy ploch rekultivačních akcí mimo hranice
DP minimální. Přesah DP Karviná-Doly I je minimální u rozsáhlé rekultivační akce 200417 Odvodnění
Špluchov – Kozinec, která je postupně v realizaci a malá akce 200585 Rekultivace svahu pod Ujalou (popis
v rámci kapitoly B.I.6) a u DP Doubrava jde o připravovanou rekultivační akci 200571 Rekultivace lokality
Hranice, reagující na redukovaný rozsah záměru v oblasti Výhody. V rámci organizace nakládání s hlušinami
došlo k systémovému řešení pro celou karvinskou část OKD (a tím i k centralizaci nakládání s hlušinami), jak je
podrobněji popsáno rovněž v kapitole B.I.6 a v rámci Přílohy č. 4 je dokládán souhrnný materiál k této otázce.
Předně je nutno konstatovat, že s ohledem na stáří provozu úpravny závodu ČSA a optimalizaci ekonomiky, byla
tato úpravna aktuálně uzavřena, produkce ze závodu ČSA je v současné době zpracovávána na úpravně Darkov
a sem přepravována podzemní cestou. V lokalitě Závodu Darkov jsou rekultivace prakticky ukončeny (zbývá
poslední Pilňok- Solca). Ukončením provozu úpravny ČSA je možné do rekultivace začlenit některé plochy
kalových nádrží a na Závodě ČSM urychlit postup rekultivace Louky 9.etapa. Jak je podrobněji popisováno
v kapitole B.I.6, u připravovaných větších akcí nejde o plošnou sanaci a přetváření těchto území, ale o přípravu
případných dílčích úprav na základě aktuální potřeby v místě, pro které budou zpracovávány dílčí projektové
dokumentace s tím, že se nepředpokládá žádné výraznější uplatňování například návozů hlušin. 11
Záměrem dojde k rozsáhlým stavebním zásahům a tím k přesunům obyvatel a není zde jasné, kolik obytných
domů bude muset být odstraněno a pro kolik občanů bude nutné zajišťovat bydlení nové, a kde, není jasné, jak to
dopadne s pracovními příležitostmi v průmyslové zóně. Je nutno zdůraznit, že veškeré vlivy budování (např.

11

S novou agregovanou koncepcí rekultivačních akcí byl orgán ekologického dohledu nad těžbou předběžně
informován při kontrole rekultivačních akcí v rámci schvalování čerpání finanční rezervy a předkládání
plánu RA na období 2014 - 2018
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
RD) jsou vlivy souvisejícími, a proto by v dokumentaci měly být hodnoceny. V případě průmyslové zóny je pak
nutné znát řešení u každého z podnikatelských subjektů tak, aby v zájmu udržení pracovní příležitosti v dole
nedošlo k jejich úbytku v návaznosti na způsob řešení důlních škod v průmyslové zóně.
Nově předložená aktivní redukovaná varianta již prakticky nezasahuje průmyslovou zónu Nové Pole na rozdíl od
varianty původní v Oznámení, což je podrobněji komentováno jednak v rámci připomínek subjektů této zóny,
jednak dokládáno na mapových podkladech v rámci Přílohy č. 4. Rozsah dotčených majetků je komentován
v kapitole B.I.9.
S obecnými zásadami pro realizaci sanačních a rekultivačních prací je možno souhlasit, ovšem konkretizace
jednotlivých prací na jednotlivých lokalitách je nyní prakticky nulová a je nutno ji dopracovat. Zvláště pak je
nutno upozornit, že dle oznámení by záměr vyžadoval i přehodnocení některých již probíhajících akcí, zejména
Špluchov – Kozinec. Jakékoliv zpomalování realizace již započatých prací z důvodu nejasnosti konečného
ovlivnění území je přitom krajně nežádoucí, neboť by oddalovalo konečnou nápravu v území a jakýkoliv ústup
od propracované koncepce budování biotopu by bylo zásadním krokem zpátky.
V rámci řešení jednotlivých rekultivačních akcí jde o upřesnění akcí již probíhajících, na ty jsou zpracovávány
průběžné prováděcí dokumentace dle etap. Systém řešení akce, týkající se oblasti Špluchova a Kozince, dosáhne
logicky určitých úprav i v závislosti na průběžném monitoringu vývoje situace v tomto měnícím se a poměrně
složitém území. Základní popis je opět obsažen v kapitole B.I.6. Dle informace oznamovatele je pro oblast
Špluchova a Kozince cílem dodržet základní opatření z prováděcí dokumentace, dílčí úpravy vycházejí
z průběžného monitoringu, který je každoročně vyhodnocován.
Urychleně dořešit a započít s realizací sanačních a rekultivačních prací na těch nádržích, které nejsou pro další
činnost dolu potřebné (Pohraniční kolonie a Doubrava).
V tomto smyslu dochází k úpravě rekultivační koncepce, např. akce „Rekultivace Pohraniční kolonie“ bude
započata již v r. 2016.
Kromě variantního řešení v oznámení chybí nástin dalšího vývoje po ukončení realizace záměru, tedy po roce
2035. S ohledem na specifika hornické činnosti a dopadů na okolí je žádoucí alespoň rámcově řešit toto období.
Případná změna realizace záměru bude mít podstatně větší negativní dopady.
Jak je uvedeno v komentáři první připomínky, etapa ukončení hornické činnosti ve variantě do roku 2023 není
předmětem posuzování.
Pokud, s ohledem na reálné změny v dobývání, je potřebné měnit jednou stanovené podmínky ochrany
přírodních ložisek, musí se změnit tak, aby na jedné straně nevedly k popření smyslu existence chráněného
ložiskového území, na druhé straně aby však zbytečně neomezovaly možnosti dalšího využití území.
Požadujeme, aby organizace předložila příslušnému orgánu návrh nových podmínek ochrany pro veškerá území
dobývacích prostorů, kterých se dobývání v rámci záměru nedotýká, a následně po vydání stanoviska k záměru
předložila návrh změny podmínek ochrany pro území záměrem dotčené, reflektující výsledky stanoviska.
Požadujeme, aby tento požadavek byl součástí závěru zjišťovacího řízení záměru.
Aktuálně v mezidobí od vydání Závěru zjišťovacího řízení již je k dispozici zcela nové rozhodnutí ohledně
podmínek ochrany ložiska. V červenci 2013 bylo vydáno nejnovější rozhodnutí MŽP, odboru státní správy IX ve
věci změny chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve bylo vydáno pod č.j.
984/580/13,47186/ENV, spis. zn. 000370/A-10 dne 4.7.2013 (celé je doloženo v rámci přílohy č. 4). Jsou mj.
podrobně specifikovány podmínky ochrany ložisek černého uhlí s tím, že území ve vlivech důlní činnosti podle
specifikace v přílohách č. 1 a 2 tohoto rozhodnutí nadále přesahuje mimo vymezení DP Karviná-Doly I do
katastrálních území Dětmarovice a Koukolná plochami BK, CK a N. Redukovaná varianta, předložená
Dokumentací, stanovený rozsah přesahu vlivů mimo hranice vymezených DP, plně respektuje.

K vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru odpadů č.j. 1964/720/12 ze dne 16.4.2012
Konstatuje, že v případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi původce odpadu může nakládat dle
ustanovení zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, pouze na základě souhlasu věcně
a místně příslušného orgánu státní správy.
V ostatním nemá připomínky.
Je pouze zdůrazněn zákonný postup, který je respektován.
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K vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší č.j. 953/780/12 ze dne
19.4.2012
Podává následující připomínky:
V rozptylové studii chybí mapové zobrazení umístění referenčních bodů a izolinií příspěvku k maximálním
denním koncentracím PM10.
Pro objektivní posouzení záměru na kvalitu ovzduší požadujeme do rozptylové studie doplnit mapu se zákresem
referenčních bodů a mapu se zákresem izolinií maximálních denních příspěvku PM10.
Požadavek je splněn v aktualizovaném znění rozptylové studie (Příloha č. 6), která zpracovává aktualizovaný
rozsah záměru po jeho redukci na základě výstupů zjišťovacího řízení.
Vzhledem k tomu, že se území, kde je záměr plánován, nachází v seznamu OZKO, požadujeme dopracovat
rozptylovou studii se zahrnutím výše uvedených připomínek tak, aby bylo jasné, jaký bude imisní příspěvek
v místech nejbližší obytné zástavby.
Imisní příspěvky jsou zpracovány ve formě imisního podílu, neboť záměr již je dlouhodobě provozován a jeho
vlivy na ovzduší jsou součástí monitorování kvality ovzduší v dotčené oblasti. Imisní podíly v místě nejvíce
potenciálně ovlivněných osídlených lokalit jsou zpracovány pomocí IRB (individuálních referenčních bodů),
které jsou umístěny v okolí jednotlivých přepravních tras a v okolí rekultivačních staveb v modelovaném období
– 2015 – 2023.Činnost úpravny Závodu ČSA skončila v roce 2013, což vedlo ke snížení emisí.
Pro druhou etapu záměru v období 2022 – 2035 doporučujeme, vzhledem k nižším emisím, preferovat variantu
použití železniční dopravy.
Jak je již vícekrát v komentářích zmíněno, železniční doprava je aktuální redukovanou verzí záměru z hlediska
přeprav hlušiny preferována, záměr je aktuálně řešen pouze do roku 2023.

K vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod č.j. 1006/740/12 ze dne 18.4.2012
MŽP – OOV uplatňuje následující připomínky:
Způsob čištění splaškových odpadních vod není dostatečně popsán, informace je třeba detailněji doplnit.
V oznámení na straně 34 v kapitole B.III.2. není uvedeno, zda množství splaškových odpadních vod bude
navýšeno a pokud ano, tak uvést, v jakém množství.
Není zřejmé, zda jsou k dalšímu využití v technologických procesech přečerpávány všechny vyčištěné vody,
resp. jakým způsobem je dále nakládáno s vyčištěnými splaškovými odpadními vodami. Sledováno by mělo být
množství splaškových odpadních vod, což podle textu oznámení není. Hráze nádrží nejsou izolované a dochází
k filtraci vody z nádrží, což není v souladu se zákonem o vodách.
Množství splaškových vod vypouštěných do bezodtoké soustavy ČOV se pouze odhaduje na základě vstupů pitné
vody a koupelnové vody, čerpané z Olše. Celková produkce se aktuálně odhaduje kolem 220 000 m3, z toho
většinu tvoří vody koupelnové (viz kap. B.II.2 a B.III.2). Vzhledem ke snížení objemů technologických vod12
vypouštěných do soustavy nádrží ČOV, ke kterému došlo v důsledku zrušení provozu úpravny závodu ČSA, se
připravuje přestavba ČOV zahrnující začlenění biologického rybníka jako prvního stupně čištění splaškových
vod, odděleného od čištění technologických vod, do soustavy ČOV.
Ohledně důlních vod je rovněž nutné poukázat na skutečnost, že v souladu s vodním zákonem jejich vypouštění
do vod povrchových nebo podzemních může být realizováno pouze způsobem a za podmínek, které stanoví
vodoprávní úřad.
Vypouštění důlních vod ze závodu ČSA je realizováno a regulováno na základě rozhodnutí příslušného
vodoprávního úřadu, které zohledňuje potřebu snižovat zasolení vod v Karvinském potoce, jež je recipientem i
pro důlní vody z dolů Darkov a ČSM (které čerpá vody i z polského dolu Morcinek). Poněvadž jejich vypouštění
je prováděno pouze na základě rozhodnutí KÚ, je smysl připomínky poněkud nejasný. Problémem mohou být
deficitní stavy na Olši, které mohou způsobovat překročení limitů dle NV č, 61/2003 Sb., v platném znění).
Požaduje prověření možnosti dobývání takovým způsobem, který by eliminoval co nejvíce poklesy terénu a
následné zátopy (tyto mohou být spojeny s kontaminací povrchových a podzemních vod)
Jak je již vícekrát zmíněno, došlo k časové a prostorové redukci aktivní varianty jako reakce oznamovatele na
Závěr zjišťovacího řízení, které potvrdilo i redukci v plošných změnách hydrického režimu oproti variantě
původní dle Oznámení. Lze připomenout, že modelován byl cílový stav a ne průběžný vývoj během těžby; nelze
vyloučit přechodné zhoršení stavu při postupu od východu.

12

Došlo ke snížení produkce odpadních vod na ČOV v důsledku ukončení činnosti úpravny na Závodě ČSA.
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Přechod na jiné způsoby dobývání, nebo zavedení základkového hospodářství je z technického a ekonomického
důvodu nereálné. Navíc, jak je uvedeno ve znaleckém posudku J. Ptáčka (/Příloha č. 8), ani plná základka
nezabrání poklesům povrchu a způsobuje nebezpečné napěťové stavy při aplikaci v reálném důlním prostředí.
Kapitolu C.2.2 požadujeme upravit a doplnit v souladu s vyhláškou č. 5/2011 Sb., o vymezení
hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech
programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.
Oprávněná formální výhrada, je opraveno (oprava je rovněž formální – víceméně jen změna čísel)
Je třeba upozornit na § 23a vodního zákona, kde jsou uvedeny cíle ochrany vod jako složky životního prostředí.
Jedním z cílů zde mimo jiné je zamezení zhoršení stavu útvarů povrchových a podzemních vod a rovněž zlepšení
stavu těchto útvarů.
Konstatování legitimního legislativního cíle. Popisovaná činnost je pokračováním činnosti již dlouhodobě
provozované. V případě povrchových vod dojde u recipientů důlních vod k mírnému zlepšení. V případě
zatopených oblastí je sledováno možné ovlivnění podzemních vod v okolí a v případě rizika zhoršení jejich stavu
budou přijímána patřičná opatření.
V rámci správních řízení k záměrům, které by mohly ovlivnit poměry na hraničních vodách, musí být
projednáno stanovisko druhé smluvní strany, v tomto případě v souladu s vládní Úmluvou mezi vládou ČR a
vládou PLR o vodním hospodářství na hraničních vodách.
Těžba na Starém Městě neovlivní poměry na Olši tak, aby tato okolnost byla na polském území znatelná.
V dotčené oblasti Olše není hraničním tokem, ale je několik kilometrů (cca 6) ve vnitrozemí. Zásadní dopad na
Olši je hydrochemický, a to v souvislosti s vypouštěním důlních vod. Co do kvantitativní bilance změna na
hranici znatelná v zásadě nebude.

Odborné subjekty a instituce
K vyjádření Národního památkového ústavu, odborného pracoviště v Ostravě č.j. NPÚ381/26340/2012 ze dne 11.4.2012
Upozorňuje, že nesmí být důlní činností negativně ovlivněny kulturní památky v k.ú. Karviná-Doly,
Staré Město u Karviné, Karviná-Město, Darkov, Orlová, Poruba u Orlové, Horní Lutyně, Lazy u
Orlové, Doubrava u Orlové, Koukolná, Dětmarovice, Karviná (uvádí seznam s parcelními čísly):
Kulturní památky v k.ú. Dětmarovice:
104132
soubor věcí kostela sv. Máří Magdaleny
Návrh
objekt fary č.p. 179 s příslušenstvím (troje kachlová kamna)
Kulturní památky v k.ú. Doubrava:
27045/8-788
zámek č.p. 1
51202/8-4070
kostel Husova sboru Československé církve husitské
35741/8-789
socha sv. Jana Nepomuckého
Návrh TP
těžní věž a jámová budova vtažné jámy č. 1 – Bettina
Návrh TP
těžní věž a jámová budova jámy č.2 Doubrava
Kulturní památky v k.ú. Staré Město u Karviné
512146/8-4054
areál hospodářského dvora Olšiny
/1
obytný dům
/2
komplex hospodářského zázemí
/3
komplex chlévů
/4
východní brána
/5
západní brána
12718/8-3514
erb hrabat Taafe na fasádě hospodářské budovy
101865
kaple Andělů strážných
Návrh
mramorová socha Madony
Kulturní památky v k-ú. Karviná – Doly:
44814/8-764
farní kostel sv. Petra z Alkantary s areálem
/1
farní kostel sv. Petra z Alkantary
/2
kříž
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/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
40921/8-767
39257/8-2172
39257/8-2173
49083/8-4011
/1
/2
/3
49082/8-4012
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7

socha P. Marie
socha apoštola – sv. Šimon
socha apoštola – sv. Tomáš
socha apoštola – ztracená socha – odcizena
socha apoštola – sv. Ondřej
socha apoštola – sv. Petr
socha apoštola
socha apoštola
socha apoštola – sv. Jan
kaple
hrobka rodiny Forner
kříž
památník a hrob obětí důlní katastrofy v roce 1924
hromadný hrob sovětských válečných zajatců s památníkem
areál jámy GABRIELA / UNRRA/ Mír
těžní věž a těžní budova výdušné jámy č.1
těžní věž a těžní budova výdušné jámy č.2
strojovna, kompresorovna
areál jámy AUSTRIA/Barbora/ 1. Máj
těžní věž výdušné jámy
strojovna výdušné jámy, kompresorovna
kotelna
elektrikářské dílny (dříve koupelny)
klempířské dílny – dne 7.3.2001 MKČR zrušilo prohlášení za KP
kočárovna
těžní věž typu Walsum

Kulturní památky v k.ú. Karviná – Darkov:
13116/8-3200
areál lázeňského park
/1
lázeňský park
Návrh
pozemek parc. č. 2423/
/2
kaple sv. Ann
/3
společenský dům
/4
budova sanatoria č.p. 385/2
36370/8-3146
betonový most
102141
kaple
Kulturní památky v k.ú. Orlová:
51516/8-810
bývalý zámecký park
20301/8-809
farní kostel Narození P. Marie s areálem
/1
farní kostel Narození P. Marie
/2
socha sv. Josefa
/3
socha sv. Benedikta
/4
socha sv. Hedviky
/5
socha sv. Jana Nepomuckého
/6
schodiště
/7
ohradní zeď
51046/8-4030
kostel Slezské církve evangelické a.v.
10350/8-3530
býv. Radnice čp. 76
41701/8-808
památník obětem stávky v roce 1925 s prostorem náměstí
26937/8-2170
hrob padlých ve stávce v roce 1925
Kulturní památky v k.ú. Poruba u Orlové:
11288/8-3938
areál jámy ALPINESCHACHT/Václav/Čs. Pionýr – z toho jen: správní budova
/3
správní budova
Kulturní památky v k.ú. Horní Lutyně:
Nejsou evidovány žádné kulturní památky.
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Kulturní památky v k.ú. Lazy u Orlové:
Nejsou evidovány žádné kulturní památky.
Kulturní památky v k.ú. Koukolná:
Nejsou evidovány žádné kulturní památky.
Aspekty památkové ochrany jsou konkrétněji komentovány v rámci analogické připomínky Magistrátu města
Karviné. Výše uvedený seznam je prakticky výčtem památkově chráněných objektů a aktuální vlivy
navrhovaného pokračování hornické činnosti se v redukované variantě týkají prakticky jen omezeného počtu
některých objektů. Ty se nacházejí dle aktuální redukované aktivní varianty mimo oblast zátopy, pokud se přesto
nacházejí v poklesech, tak budou řešeny jako případné důlní škody včetně příslušných opatření. Příkladem péče
o kulturní památky v dobývacích prostorech závodu ČSA může být např. záchrana kostela sv. Petra z Alkantary.
Dále upozorňuje na plošně chráněná památková území v prostoru k.ú. Karviná-Město a Karviná-Darkov. Vnější
hranice ochranného pásma centra Karviná-Fryštát začíná ze severní strany pozemků parc.č. 4032, 4033, až 4065/
ul. Ostravská – 17. listopadu v průběhu od mimoúrovňové křižovatky s dráhou ČSD až po ul. Vydmuchov.
Východní ohraničení pokračuje vnější hranicí parc. č. 475/7, 1337, 4009/6, ul. Vydmuchov, 1297/StružkaMlýnka/, přes místní komunikaci okraje parku parc. č. 6 až po most Stalingradských hrdinů přes řeku Olši, po
vnějším okraji železniční tratě Bohumín – Český Těšín, tj. parc. č. 4036, 2441 a 4040 až po vnitřní křížení této
dráhy s u. Ostravskou, kde se hranice uzavírá.
Připomínka konkretizuje rozsah ochranného pásma, redukovaná varianta se vymezeného vnějšího OP nedotýká.
Závěrem upozorňuje, že všechna dotčená k. ú. je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona. Není vyloučeno, že zde mohou být narušena dosud neznámá archeologická naleziště. Proto je nutné
ohlásit stavební činnost v tomto území písemně Archeologickému ústavu AV ČR Brno a následně umožnit
provedení záchranného archeologickému výzkumu na základě dohody uzavřené podle odst.1, § 22, zák. č.
20/1987 Sb.
Podmínka promítnuta do výstupů Dokumentace.

K vyjádření Povodí Odry, s.p. č.j. 05267/921/15.4.5/2012 ze dne 23.4.2012
Úvodem správce toku upozorňuje, že požádal Důl Karviná o zpracování dokumentace s tím, že obsah
dokumentace bude následující:
1 definice zájmového území
Definované zájmové území musí přesahovat oblast postiženou poklesy terénu.
Zájmový úsek Olše je situován v podélném směru mezi spádovým stupněm nad ulicí Ostravskou a soutokem
s Petrůvkou, v příčném směru pak přes celou údolní nivu řeky Olše až na její říční terasy.
2 výchozí podklady
- zaměření koryt vodních toků pomocí příčných řezů po cca 100 m na řece Olši a po 20 – 50 m u ostatních
toků, včetně podchycení hlavních parametrů existujících objektů, které kříží nebo jsou umístěny v souběhu
s korytem,
- digitální model terénu zájmového území, včetně jeho „slícování“ s provedeným zaměřením a opravou hran a
linií minimálně v III. třídě přesnosti, který bude sestaven pro současný stav, pro stav po poklesech,
stanovených pro rok 2040 a pro 5 mezistavů v letech 2015, 2020, 2025 a 2035.
- nové hydrologické údaje o N-letých a m-denních vodách pořízené u ČHMÚ,
- soupis objektů, které zůstanou v řešeném území zachovány a musí být ochráněny před velkými vodami a
vodami podzemními a soupis objektů, jejich funkčnost musí být po poklesech a během nich zachována. Při
soupisu objektů je nutno vycházet z platného územního plánu Karviné,
- výhledová představa budoucích terénních úprav.
3 Posouzení odtokových poměrů
Posouzení bude zpracováno pro současný stav, pro stav po poklesech (r.2040) a pro 5 mezistavů (2015, 2020,
2025, 2030, 2035).
V rámci jednotlivých posouzení bude stanoven rozsah záplavových území.
Konečný počet kombinací výpočtových stavů bude upřesněn na výrobních výborech se zástupci Povodí Odry.
Jak je prezentováno v úvodu celé kapitoly vypořádání připomínek Závěru zjišťovacího řízení, došlo v souvislosti
se změnami a restrukturalizací OKD a postupným výběrem aktivní varianty pokračování hornické činnosti po
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roce 2015 i ke změně zadání požadované studie (ČVUT Praha a LINEPLAN s.r.o., Ostrava), jejíž výstupy
nejsou aktuálně s ohledem na dobu zadání pro aktuální redukovanou variantu k dispozici. K datu zpracování
dokumentace je studie pouze rozpracována s tím, že podle pracovních předběžných výstupů (druhá dekáda
července 2014) bude zřejmě účelné řešit náhradu pevného jezu v Dětmarovicích v ř.km 15,779 jezem
s pohyblivou hradící konstrukcí a bude řešen a účelná prohrábka toku.
Oproti původní variantě došlo k patrnému zmírnění vlivů na tok Olše (především v severní části území, kde
v původní variantě byla přímo pod Olší výrazná poklesová kotlina), projevuje se synergie s navýšením
protipovodňové pravobřežní hráze. Stěžejním faktorem v rámci prognózy ovlivnění režimu podzemní vody je
rekonstruovaný průběh drenážní báze, tj. řeky Olše, po poklesech terénu. Z analýzy budoucího podélného profilu
toku (kóty budoucí hladiny a dna Olše jsou zakresleny v příloze 3 hydrogeologické studie –příloha č. 10)
vyplývá, že na cca 950 m dlouhém úseku vymezeném staničením příčných profilů PF 63–74 dojde k vyrovnání
toku na kótě 216,16 m n.m. a většímu zahloubení toku (maximum kolem 3,5 m). Definitivní sklon erozní báze
vyplyne ze souběžně zadané hydrotechnické studie (ČVUT Praha a LINEPLAN s.r.o., Ostrava). V zahloubeném
stagnujícím úseku s hladinou na 216,16 m n.m. bude ve zvýšené míře probíhat sedimentace.
Doporučuje posoudit a vyhodnotit následující varianty:
I.
Funkce řeky Olše bude zachována. Bude nutno provést prohrábku dna toku pod poklesovou kotlinou a
zvýšení hrází v poklesové kotlině.
II. Přeložka Olše: Bude provedena přeložka řeky Olše do nepoddolovaného území.
III. Pro řeku Olši bude vymezen určitý koridor Šířka tohoto koridoru bude cca 300 – 700 m, koridor bude
vymezen např. násypy haldoviny po obou březích, mezi nimi budou umožněny přirozené korytotvorné
procesy.
Konkrétní výstupy zadané studie zatím nejsou k dispozici. V březnu 2013 zpracovatel Dokumentace předal
oznamovateli stručnou reakci s tím, že:
 za zcela neakceptovatelnou je nutno pokládat variantu II Přeložku Olše do nepoddolovaného území, resp. do
území s menšími poklesy. Tato varianta bude ve smyslu jejího zadání dle názoru zpracovatelského týmu
Dokumentace generovat významně nepříznivé vlivy i na území, které se podařilo z dotčeného území vyloučit
a výrazně prohloubí vlivy na tok a nivu Olše, vyvolané již posuzovanou hornickou činností. Pokud by tuto
variantu v dokumentaci bylo nutno zároveň posoudit jako vlivy záměru vyvolanou investici, je nutno
připomenout, že jde o samostatný záměr dle přílohy č. 1 platného znění zák. č. 100/2001 Sb., dle bodu 1.4
Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny pro kategorii záměrů
II., vyžadující samostatné zjišťovací řízení dle § 6 a 7 cit. zák. a výrazně by se tak zkomplikovalo vypracování
vlastní dokumentace EIA na pokračování hornické činnosti (vyvolané vlivy a synergie, zatím k této variantě
nejsou ani základní podklady.
 Požadavek na řešení studie by měl být veden ve smyslu řešit jen varianty I a III s tím, že bude potřebné
vyhodnotit nutnost snesení dětmarovického jezu či jeho zachování. Podle zatímních pracovních výstupů
studie je pravděpodobné, že pevný dětmarovický jez v ř.km 15,779 bude nahrazen jezem s pohyblivou hradící
konstrukcí a bude řešena jen účelná prohrábka.
Výstupy dokumentace E.I.A. rozhodně nemohou podporovat opatření ve smyslu přeložky toku, i ve vazbě na
průchod Ptačí oblastí Heřmanský stav-Odra-Poolší. Opět je potřeba zdůraznit, že pokud by výstupem studie byl
požadavek na tvrdé technické zásahy do toku Olše a nivy, které by vedly k úpravám toku a opatřením proti
povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny (dikce bodu 1.4. kategorie záměrů II dle Přílohy č. 1
platného znění zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění), bude nezbytné tyto
zásahy podrobit samostatnému zjišťovacímu řízení dle § 7 cit.zák.
4 Stanovení mezních hodnot poklesů
Součástí studie vlivů poddolování bude rovněž stanovení mezních hodnot poklesů, při kterých dojde
k významných změnám odtokových poměrů a které budou souviset s navrhovanými opatřeními. Následně budou
stanoveny limitní poklesy určující dobu zahájení realizace navrhovaných opatření.
Zadaná studie (ČVUT Praha, LINEPLAN Ostrava) se těmito požadavky nepochybně bude zabývat. Na základě
jejích výstupů je počítáno i se zpracováním časového vývoje zátopy pomocí již zhotoveného hydraulického
modelu, a to podle předpokládaného postupu dobývání. Z tohoto upřesnění bude možno mj. konkrétněji
dovozovat, např. kdy a jak vykupovat pozemky a nemovitosti.
5 obsah studie – posudky
- posouzení vlivu poddolování řeky Olše na erozní procesy a chod splavenin,
- posouzení vlivu poddolování na jakost vody,
- posouzení vlivu poddolování na břehové a doprovodné porosty,
- posouzení vlivu poddolování na podzemní vody, zejména ve vazbě na poklesové kotliny.
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6 Odhad nákladů
Součástí studie bude orientační odhad nákladů jednotlivých variant a podrobnější odhad nákladů pro výslednou
variantu s návrhem na řešení majetkoprávních vztahů ve vazbě na majetek Povodí Odry.
Požadavek přesahuje rozsah EIA, dokumentací neřešeno. Oznamovatel ale toto do studie zahrnuje, protože jsou
to pro něho důležité údaje.
7 návrh na vyhodnocování poklesů terénu
Součástí studie bude návrh na zřízení sítě pozorovacích geodetických bodů, sloužících ke sledování poklesů
terénu, které zůstanou funkční po celou dobu probíhajících poklesů, případně doplnění o další způsob sledování.
Uvedené aspekty jsou obecně významné i z hlediska jiných zájmů, než jen správce toku, vyplývají i z obecných
zákonných požadavků na monitoring projevů hlubinné těžby. Lze konstatovat, že jsou vytýčeny linie, na kterých
se soustavně prověřuje vývoj deformací povrchu i v zájmu upřesnění možného poškození stavebních objektů.
V oblasti zasažené dobýváním jsou pravidelně realizována výšková, nivelační měření, monitorující veškeré
změny proti původnímu stavu. Tento monitoring výškových změn terénu je dostatečný pro včasné zjištění mezních
stavů. Stabilizace a funkce geodetických bodů je dostatečně zajištěna a body jsou instalovány v dostatečné
hustotě.
8 Požadavky na výstupy studie
- Technická zpráva
- Přehledná situace M 1:25 000
- Podrobné situace pro jednotlivé stavy a opatření M 1 : 5000
- Podrobné podélné profily pro jednotlivé stavy a opatření M 1 : 5000/100
Přehledné údolní profily pro jednotlivé stavy a opatření M 1 : 5000/100
Hydraulické výpočty, včetně jejich tabelárního přehledu
Digitální model terénu zájmového území
Zaměření koryt vodních toků a objektů na nich a podél nich
Schematické výkresy navrhovaných opatření
Odhad nákladů
Fotodokumentace
Vizualizace dopadů průběhu poklesů, včetně promítnutí navržených opatření, a to pro m-denní vodu a vodu
stoletou
Popis požadavků na speciální studii přesahuje rozsah dokumentace E.I.A., oznamovatel tyto aspekty do zadání
studie zahrnul.
Závěrem konstatuje, že nemá zásadních námitek, s tím že oznamovatel zajistí zpracování výše definované studie
a bude na své náklady realizovat opatření ze studie vyplývající. Konkrétní podmínky budou obsaženy ve
stanovisku správce povodí Odry a současně budou tyto podmínky obsahem následné dokumentace „Pokračování
hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2035 – dokumentace o hodnocení
vlivů na životní prostředí“.
K uvedeným požadavkům je nutno konstatovat, že vlastní zadání studie přesahuje rámec EIA a bylo provedeno
separátně, upřesněno dle aktuální varianty v lednu 2014. Tím byla základní podmínka správce toku naplněna.13
K datu zpracování dokumentace je studie pouze rozpracována s tím, že podle předběžných pracovních výstupů
(druhá dekáda července 2014) bude zřejmě účelné řešit náhradu pevného jezu v ř.km 15,779 Dětmarovicích
jezem s pohyblivou hradící konstrukcí a bude řešen a účelná prohrábka toku.

13

Zadání studie bylo od září 2012 až do ledna 2014 s ohledem na změny uvnitř OKD i na změny v návrhu
varianty pro Dokumentaci EIA vícekrát měněno. Finální zadání odráží až definitivní návrh redukované
aktivní varianty (únor 2014, viz mapy v rámci Přílohy č. 4 dokumentace), s ohledem na požadavky správce
toku na obsah, formu a strukturu studie její rámec výrazně přesahuje požadavky na řešení vlivů na tok Olše.
Z tohoto důvodu jsou v Dokumentaci EIA komentovány jen předběžné pracovní výstupy z počátku července
2014.
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K vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č.j. 02311/SOPK/2012 ze dne
16.4.2012
AOPK ČR sděluje k oznámení následující
Žádá o doplnění podmínky v textu o provedení lokální hydrologické studie pro stanoviště jednotlivých
památných stromů, které se nacházejí v poklesovém území.
Počet a situování památných dřevin se ani v redukované variantě nezměnil. Jedná se o dva památné duby letní
v Doubravě, jež se nacházejí v dosahu poklesů. Z aktualizovaného posouzení ovlivnění hydrogeologických
poměrů poklesy však plyne, že se na stanovištích těchto dubů nepředpokládá evidentní zhoršení podmínek
v důsledku přiblížení podzemní vody, jež by dřeviny mohlo ohrozit. Obě dřeviny jsou navíc na vyvýšených
stanovištích a v dostatečné vzdálenosti od míst, ohrožených sezónním zamokřením.
V oznámení není řešena problematika změny krajiny ve vztahu ke skladebným částem ÚSES. Je potřeba na
základě změn v krajině vymezit za účasti autorizovaného projektanta ÚSES a ve spolupráci s AOPK ČR
skladebné části ÚSES tak, aby svými parametry a umístěním opět plnili svou funkci, která bude činností
narušena.
Byly provedeny přípravné a vymezovací práce (vymezení ÚSES, stanovení ovlivněných prvků) pro další řešení za
účasti autorizovaného projektanta ÚSES. Jako nezbytné pro další postup se jeví získání informace o způsobu
řešení protipovodňových opatření v nivě Olše. Je možno konstatovat, že oproti původní variantě v Oznámení je
rozsah vlivů na prvky ÚSES v aktuálně předložené redukované aktivní variantě výrazně nižší.
Vzhledem k výrazným změnám v krajině, je vhodné vymezit plochy, které budou sloužit jen pro ochranu přírody
a krajiny, plochy pro rybářské hospodaření, plochy pro rekreaci apod., dle tohoto směřovat rekultivační akce se
souhlasem orgánu ochrany přírody.
V rámci rekultivačních akcí je analogický přístup již uplatněn na lokalitě Kozinec, na dalších lokalitách bude
řešeno samostatně, kupř. pro Staré Město bude zadána příslušná studie či biologické hodnocení.
Na vodních plochách vymezených pro ochranu přírody a krajiny zvážit zákaz nebo omezení rybářského
hospodaření jako prevenci možných pozdějších střetů.
Vlastní požadavek je již mimo rámec EIA, jde o otázku následného managementu. V rámci každé plochy
rekultivačních akcí s poklesovými jezery a většími tůněmi bude postupováno v souladu s projektovou
dokumentací, do které již omezení rybářského využití zapracováno bylo (v případě rozsáhlé RA s jezerem na
Kozinci) anebo bude omezení či úplné vyloučení teprve připraveno (např. pro RA ve Starém Město). Omezení či
vyloučení rybářského využití takových vodních ploch bude řešeno v rámci správních řízení s ohledem na
existenci již vzniklého či teprve vznikajícího takového vodního útvaru v krajině vzniklého poklesem, který je
považován za VKP.

Veřejnost
Veřejnost-svazek obcí
K vyjádření Svazku měst a obcí okresu Karviná, bez čj., ze dne 18.4.2012
Upozorňuje, že je vlastníkem účelové komunikace, veřejně prospěšné stavby, cyklostezky podél Olše,
vybudované z prostředků EU v rámci projektu Cyklotrasa Racibórz-Krzyzanowice-Chotěbuz podél
řeky Olše a Odry. Poukazuje na ohrožení zatopením, tedy výhledové zničení majetku a zmaření
investice; s odkazem na povinnost udržitelnosti komunikace vzhledem k dotacím MMR a MSK,
požaduje být účastníky správního řízení.
Cyklostezka je zahrnuta do dotčené infrastruktury a její poškození musí být předmětem včasné
náhrady škody dle § 33 platného znění horního zákona. Cyklostezka je trasována po pravobřežní hrázi
s tím, že pravobřežní hráz byla navýšena na průtoky Q100, přičemž právě z důvodu poddolování byla
kóta navýšení požadována správcem toku na Q100 + 1m. Pokud by došlo k poškození hráze s
cyklostezkou, je řešení důlní škody standardní zákonnou povinností. Kontext účastníka dalších
správních řízení přesahuje rámec E.I.A. procesu.
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Veřejnost – firmy a společnosti z průmyslové zóny Nové Pole
Úvodem vypořádání této části připomínek k Oznámení zpracovatelský tým Dokumentace konstatuje,
že reakcí oznamovatele na Závěr zjišťovacího řízení je ústup od původní varianty, předložené
Oznámením do podoby redukované varianty, prezentované a posuzované Dokumentací.
Průmyslovou zónou Nové Pole v aktuální redukované variantě prochází hranice dotčeného území a
zóna již není aktuálně poddolovávána. Ve smyslu ČSN 730039 se okrajová část průmyslové zóny při
hranici dotčeného území nachází v V. skupině stavenišť, jež nevyžaduje žádné zvláštní zajištění proti
vlivům dobývání. Z této premisy vycházejí i komentáře k jednotlivým vyjádřením.
K vyjádření společnosti LIFT COMPONENTS s.r.o., č.j. Dop.0032-12 ze dne 23.4.2012
Vyjadřuje nesouhlas a to z těchto důvodů:
Záměr je v rozporu se schváleným územním plánem města Karviná a nerespektuje koncepci dalšího
rozvoje města do roku 2025.
Na základě územního plánu si firma Lift components s.r.o. vybrala lokalitu : průmyslová zóna „Nové Pole“
Karviná Staré město pro investici : Stavba sídla a výrobního závodu Lift components s.r.o.
Jak je výše uvedeno, průmyslovou zónou Nové Pole v aktuální redukované variantě prochází hranice dotčeného
území a zóna již není aktuálně poddolovávána.
1.

Průmyslová zóna generuje významný potenciál udržitelné zaměstnanosti karvinského regionu. Záměr
ohrožuje zaměstnanost karvinského regionu v případě relokace ohrožených firem.
Nebyly předloženy žádné konkrétní varianty relokace firem, tak aby zaměstnanost zůstala neohrožena.
Nebyla zpracována žádná studie vlivu na životní prostředí při tak rozsáhlé relokaci celého areálu
průmyslové zóny.
O významu průmyslové zóny Nové Pole není žádná pochybnost a i v úvodu vypořádání Závěru zjišťovacího
řízení jsou některé socioekonomické aspekty týkající se zaměstnanosti zmíněny. Otázky týkající se případné
relokace areálu by musely být řešeny formou SEA posouzení Koncepce, v době SEA hodnocení Návrhu územního
plánu Karviné (2010)byly i nové lokality výroby koncepčně posouzeny.
2.

Záměr OKD a.s. přímo ohrožuje výstavbu nového koridoru. Výstavba koridoru je klíčová pro snížení
dopravní a imisní zátěže v Karviné a důležitá pro udržení konkurenceschopnosti a dostupnosti firem
v průmyslovém areálu. Nebyla předložena studie ohrožení nevybudování tohoto koridoru pro město
Karviná.
Z textu připomínky není zřejmé, jaký koridor má společnost na mysli. Pokud jde o přeložku silnice I/67 dle
Návrhu ÚP města Karviné, v rámci redukované varianty se dostává do zóny s maximální mírou poklesů při
hranici dotčeného území v V. skupině stavenišť. Tato otázka je v případě realizace přeložky technicky standardně
řešitelná
3.

4. Záměr ohrožuje vynaložené a budoucí investice firmy.
S ohledem na okolnost, že redukovaná varianta již přímo negeneruje poddolování průmyslové zóny, ale při jejím
JZ okraji vyznívá poklesová kotlina, v aktuální podobě je přímé (potenciální) ohrožení investice již spíše
hypotetické. Okrajem areálu společnosti prochází hranice dotčeného území s nulovými poklesy.
Dokumentace záměru je neaktuální k datu podání žádosti – není zakreslen areál průmyslové zóny „Nové
Pole“ Karviná
Připomínka je irelevantní, poněvadž na str. 107 je prezentován průmět jednotlivých areálů průmyslové zóny do
ortofotomapy v rámci vstupu ke kapitole ohledně vlivů na hmotný majetek. Oproti oznámení je situace
s generovaným územím dotčeným poklesy zcela kvalitativně odlišná, jak je již vícekrát v rámci komentářů i dále
vlastní dokumentace zdůrazněno.
5.

Lokalita je vzhledem ke své poloze charakterizována po imisní stránce jako vysoce zatížená registrovanými
stacionárními zdroji znečištění ovzduší a další zvýšení koncentrací je dle platné legislativy nepřípustné.
Posuzovaný záměr je prolongací současné činnosti Závodu ČSA a jeho vliv je již zohledněn v monitorované
kvalitě ovzduší stanicemi ČHMÚ jako součást celkové zátěže ovzduší znečišťujícími látkami. Realizace
samotného záměru nezpůsobí proto navýšení imisní zátěže ovzduší, v principu nebudou během provozu záměru
2015 – 2023 zprovozněny nové zdroje znečištění ovzduší a samotný záměr nebude příčinou zvýšení imisní zátěže
v dotčené oblasti ve srovnání se současností. Odborné studie proto vyhodnocují imisní podíl záměru v dotčené
6.
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
oblasti se závěrem, že tento modelovaný imisní podíl je velmi malý a samotný provoz Závodu ČSA se na výsledné
kvalitě ovzduší nepodílí rozhodujícím způsobem.
Z předložené dokumentace OKD nejsou dostatečná popsaná protipovodňová opatření, tak aby nedošlo
k zaplavení a ohrožení lidí, majetku a životního prostředí. Požaduje zhodnotit míru ochrany průmyslové
zóny při povodňových stavech a předložit návrhy ochrany uvedené lokality.
Celá průmyslová zóna Nové Pole se nachází na výrazné antropogenní terénní elevaci mimo přímé povodňové
ohrožení, což mj. byla jedna z podmínek pro možnost řešení průmyslové zóny jako celku v širší nivě Olše.
Výstupy Přílohy č. 10 - hydrogeologického posouzení pro aktivní redukovanou variantu záměru žádné
podmáčení v průmyslové zóně negeneruje, současně navýšená pravobřežní hráz je řešena na Q 100 + 1 m.
7.

Vzhledem k pokračující devastaci krajiny je nutná změna co do využití dobývacích prostor a to včetně
změny technologie dobývání, která povede k následnému omezení dopadů činnosti na povrchu na DP.
Záměr OKD detailně nevyhodnocuje způsob těžby „tzv. na základku“, který minimalizuje dopad těžby na
povrch a který je šetrnější k životnímu prostředí.
V závěrech zpracovaného znaleckého posudku aplikace zakládání vydobytých prostor (Příloha č. 8) je
konstatováno, že ani dobývání s plnou základkou nezabrání poklesům povrchu. Navíc má zakládání v reálném
důlním prostoru negativní vliv na nerovnoměrné rozložení napětí a zvyšuje nebezpečí vzniku důlních otřesů.
Zásadní však je technická a ekonomická nemožnost zajištění jiných metod dobývání. Přechod na jiné způsoby
dobývání by konsekventně znamenalo konec dobývání vůbec.
8.

Záměr nevyhodnocuje obnovení těžby na utlumených dolech v majetku OKD a.s., kde jsou zásoby
nevytěženého uhlí z hlediska zaměstnanosti a vlivu na životní prostředí.
Uvedené útlumy vyplynuly z báňsko-technických podmínek včetně případných environmentálních souvislostí
nebo dopadů na intenzivně využívaná obytná území. S ohledem na to, že již v řadě lokalit byly provedeny jednak
práce na likvidaci povrchových závodů, jednak konzervace důlních děl, je již možnost obnovy hornické činnosti
v zásadě kontraproduktivní.
9.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem společnost konstatuje, že tento záměr má významný vliv na životní
prostředí a žádáme, aby ministerstvo životní prostředí jako příslušný úřad stanovilo, že výše uvedené připomínky
k oznámení záměru OKD a.s. ve smyslu zákona podléhají posuzování vlivů na životní prostředí a žádáme o
zapracování našich připomínek do záměru OKD a.s.
I na základě společností uvedených důvodů je závěrem zjišťovacího řízení požadavek na vypracování
dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

K vyjádření společnosti Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. ze dne 19. 4. 2012, bez č.j.
K oznámení uvádí především následující okolnosti:
Společnost je významným světovým výrobcem chirurgických pomůcek s obratem 1.8 mld. CZK a s více než 550
zaměstnanci jedním s nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, jejichž převážnou část (80%) tvoří ženy.
Jde o konstataci významu společnosti bez vlivu na věcnou stránku procesu E.I.A.
MHC je vlastníkem pozemků a budov, které jsou zasaženy navrhovanou hornickou činností. Pokračováním této
činnosti dojde k poklesům, které jsou v místě současné továrny plánovány v rozsahu 4 – 7m, což by znamenalo
úplnou destrukci objektu MHC. Již v současné době (těžba za řekou) dochází k poškozování budov důlní
činností. Z výše uvedeného vyplývá, že navržená činnost v letech 2015-2035 je v rozporu s naším dlouhodobým
plánem dalšího rozšíření nových procesů a přístavby továrny v Karviné.
Na základě rozhodnutí oznamovatele řešit jen redukovanou aktivní variantu již výše uvedené údaje o poklesech
v lokalitě nelze pokládat za relevantní. Podél hranic areálu společnosti prochází hranice dotčeného území
s nulovými poklesy.
Požaduje doplnění dokumentace v těchto bodech:
1.

Vyhodnotit jiné způsoby těžby uhlí a jejich vliv na životní prostředí.
Přílohou č. 8 Dokumentace je znalecký posudek, který požadovanou problematiku vyhodnocuje. Přechod na
jiné „šetrnější“ způsoby dobývání nejsou ani z hlediska technického, organizačního a zejména
ekonomického reálné (viz ZP v příloze č.8). Ani dobývání s plnou základkou nezabrání poklesům povrchu.
Navíc má zakládání v reálném důlním prostoru negativní vliv na nerovnoměrné rozložení napětí a zvyšuje
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
nebezpečí vzniku důlních otřesů. Přechod na jiné způsoby dobývání by konsekventně znamenalo konec
dobývání uhlí vůbec.
2.

Vyhodnotit vlivy na zaměstnanost v dotčené oblasti. Zejména porovnat počet zaměstnanců OKD
pracujících na Dole Karviná s potenciální ztrátou pracovních míst na průmyslové zóně Nové Pole.
Jak vyplývá z komentáře k požadavku č. 26 Závěru zjišťovacího řízení, prezentovaného v úvodu kapitoly
ohledně vypořádání Závěru, k 31. prosinci 2013 mělo v Moravskoslezském kraji trvalé bydliště 12 295
zaměstnanců OKD. V Moravskoslezském kraji se OKD přímo podílí na celkovém počtu obyvatel (ve věku
15–64 let) necelými 1,5 %. Nicméně v okrese Karviná tvoří zaměstnanci OKD více než 5 % z této kategorie
obyvatel (stav k 31. prosinci 2013). Téměř 9 tisíc zaměstnanců OKD (59 % celkového počtu) žije právě zde.
Důl Karviná zaměstnával k 30. 4. 2014 celkem 2815 vlastních pracovníků, dával práci také 889
zaměstnancům dodavatelských organizací, kteří se přímo podíleli na dobývání uhlí. Z vlastních
zaměstnanců Dolu Karviná jich téměř 2800 mělo trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, z toho nejvíce
v okrese Karviná (2520) a Ostrava-město (145). K danému datu evidoval například úřad práce v Karviné
22 878 uchazečů o zaměstnání. Při zahrnutí multiplikačního efektu 3 by tak uzavření Dolu Karviná mohlo
vést k nárůstu nezaměstnanosti v okrese Karviná o zhruba třetinu. V případě, že by došlo k ukončení těžby
Dolu Karviná po roce 2016, lze předpokládat, že by při zahrnutí multiplikačního efektu 3 přišlo o
zaměstnání více než 8000 lidí, z nichž až na výjimky má dominantní většina trvalé bydliště
v Moravskoslezském kraji. Rámcový počet pracovních míst v PZ Nové Pole činí cca 2000.

K vyjádření společnosti SEJONG Czech, s.r.o. ze dne 20. 4. 2012bez č.j.
Vyjadřuje nesouhlas se záměrem z těchto důvodů:
Předmětný záměr je v rozporu s vloženými investicemi společnosti a plány do budoucna v lokalitě dále
expandovat, společnost investovala nemálo peněz do vlastního rozvoje a podpory zaměstnanosti ve městě
Karviná
Jde o konstatování stavu ve vazbě na dopady, generované rozsahem původní varianty záměru, předložené
Oznámením.
Průmyslové stroje a zařízení jsou velmi citlivá na otřesy, pohyby v podloží apod.,
Otřesovou problematikou se zabývá samostatný znalecký posudek, který je přílohou č. 9 předkládané
Dokumentace. Na základě zkušeností, geologických a geomechanických vlastností horninového masivu a na
základě dosavadního vývoje seizmické aktivity lze předpokládat, že při hornické činnosti v oblasti lokality ČSA v
letech 2015 – 2023 nebudou běžně dosahovány při případném vzniku seismického jevu hodnoty rychlostí kmitání
překračující meze pro poškození povrchových objektů.
- mapa prognózy ohrožení terénu těžbou po roce 2035 v lokalitě Karviná – Staré Město si odporuje s mapou
předpokládaných poklesů terénu v období 2011-2035, kde by mělo docházet „pouze“ k sezónním zamokřením
terénu, ale fyzicky by měla být zatopena celá oblast vzhledem k aktuální nadmořské výšce řeky Olše, které
protéká okrajem průmyslové zóny. V záměru chybí vyhodnocení všech vlivů u typů různých možností výkopů
(zřejmě míněno technologie těžby – pozn. zprac. dok.), zároveň je zmíněn špatný odkaz na přílohu č. 9, příloha
k této tématice úplně chybí,
Areál společnosti se nachází podle redukované varianty již zcela mimo vlivy poddolování a hranici dotčeného
území. Kontext jiných variant těžby je řešen ve znaleckém posudku ing. Ptáčka (Příloha č.8).

K vyjádření společnosti SHIMANO CZECH REPUBLIC s.r.o. ze dne 24. 4. 2012
Společnost nesouhlasí s realizací záměru OKD z těchto důvodů:
Společnost Shimano, která měla možnost realizovat svou investici v různých lokalitách ČR, se rozhodla pro
město Karviná z důvodu, že v době realizace zde byla 25% nezaměstnanost. Výsledkem investice bylo
zakoupení pozemku a následná výstavba továrny v oblasti Nového Pole v Karviné.
Jde o konstatování stavu mimo věcnou stránku procesu E.I.A., s ohledem na veřejný charakter procesu ale
legitimní; jde o informaci ve vazbě na dopady, generované rozsahem původní varianty záměru, předložené
Oznámením.
Společnost zde svou činnost vyvíjí přes 10 let. Nejprve se jednalo o montáž jednotlivých komponentů, následně
od roku 2004 svůj výrobní program rozšířila o výrobu součástek nutných k montáži. Postupně zvyšovala počet
svých zaměstnanců, kteří mají bydliště v oblasti Karviné a jejího okolí tím, že velké procento zaměstnanců
představují ženy, které právě v této lokalitě mají velmi malé možnosti získat zaměstnání. Cílem společnosti je

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

62

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
udržet a rozšířit stávající počet pracovních míst. Má v úmyslu realizovat investici, spočívající ve výstavbě
továrny vedle již stávající, a následně přemístit pobočku firmy působící v Ostravě v pronajatých prostorách, do
Karviné. Firma má v současné době stabilní a kvalifikovaný tým zaměstnanců, o který nemá v úmyslu přijít.
Skutečnost, že společnost je výhradní pobočkou Mateřské společnosti pro výrobu sedmirychlostní převodovky a
výjimečné schopnosti a dovednosti konkrétních zaměstnanců (ocenění Mateřskou společností) prezentují
výjimečnosti firmy i zaměstnanců, vážící se ke stávající lokalitě, proto je pro vývoj celé společnosti nejvhodnější
zůstat ve stávajících prostorách v Karviné na Novém Poli.
Opět konstatování stavu a charakteru společnosti mimo věcnou stránku procesu E.I.A., s ohledem na veřejný
charakter procesu ale legitimní
Pokud bude důlní činnost dále pokračovat směrem k sídlu firmy, je nesporné, že se budou důlní vlivy projevovat
intenzivněji a v důsledku toho budou vznikat škody na majetku. Takový stav je naprosto neúnosný a v rozporu
s příslibem ČR v době nabídky investování, kdy bylo garantováno, že se jedná o bezpečnou a chráněnou
investici. Tento stav s ohledem na stávající důlní vlivy v současnosti neplatí a neplatil by vůbec v případě, že by
společnost OKD pokračovala v důlní činnosti.
Areál společnosti se nachází podle redukované varianty mimo vlivy poddolování a hranice dotčeného území
s nulovými poklesy kontaktuje samý JV okraj areálu.
Nesouhlasem je také skutečnost, že Vlastník považuje takové jednání ČR za neseriózní a v případě, že k realizaci
těžby dojde, žádnou další investici v ČR již realizovat nebude.
Legitimní řešení této otázky je mimo proces E.I.A.
Významný je i dopad na zaměstnance, kteří by měli problém s dojezdem do jiné lokality, výše nezaměstnanosti
se zvýší.
Jde o konstatování názoru v případě, že by společnost upustila od dalšího provozu, případně rozvoje areálu
v průmyslové zóně Nové Pole. Redukovaná varianta, jak je výše uvedeno, areál společnosti vlivy poddolování na
povrch již nezasahuje.
Povolení těžby ve prospěch společnosti OKD, a.s. by tedy zmařilo deset let trvající úsilí společností Shimano
investovat a podporovat region s vysokou nezaměstnaností se zaměřením na ženskou část populace.
Týká se řešení původní varianty dle Oznámení, redukovaná aktivní varianta areál společnosti již generovanými
vlivy na povrch nezasahuje. Mj. právě vlivy původní varianty dle Oznámení, na které firmy v průmyslové zóně
Nové Pole reagovaly nesouhlasem se záměrem, přispěly k rozhodnutí oznamovatele nadále řešit jen variantu
územně i časově redukovanou.

K vyjádření společnosti GS Caltex Czech, s.r.o. prostřednictvím Fiedelová, Milatová, Pěnkava Advokátní kancelář ze dne 20. 4. 2012
Společnost dne 20.4.2012 zplnomocnila advokátní kancelář Friedelová-Milatová-Pěnkava (kopie plné
moci přiložena), přílohou je vyjádření k oznámení této AK:
Společnost se rozhodla, i s ohledem na velmi významné investice jiných společností pocházejících z Korejské
republiky na území Moravskoslezského kraje, vybudovat svůj nový evropský výrobní závod v obci Karviná, a to
na území rozvíjející se průmyslové zóny Nové Pole. Za tímto účelem byla založena společnost GSC a bylo
vstoupeno do jednání se Statutárním městem Karviná. V současné době jsou přípravy na vybudování výrobního
závodu již ve velmi pokročilém stádiu, přičemž investice do nového výrobního závodu se bude pohybovat
minimálně ve výši několika stovek milionů Kč.
Umístění nového závodu se týká průmyslové zóny Nové Pole II na protilehlé straně silnice I/67 (Bohumínská)
mimo areál průmyslové zóny Nové Pole I mezi silnicí I/67 a nivou řeky Olše. Reakce se legitimně týkala dosahu
vlivů, generovaných změnami povrchu původní variantou záměru.
Nový závod se má nacházet na pozemcích p.č. 460/1, p.č. 460/3, 460/4, 460/5 a 462/1, vše v k.ú. Staré Město u
Karviné, obec Karviná. Na okolních pozemcích má být zbudována potřebná infrastruktura. Záměr GSC byl již
pro účely hodnocení jeho vlivů na životní prostředí oznámen v souladu se zákonem, kdy již proběhlo příslušné
zjišťovací řízení. Veškeré informace jsou dostupné v informačním systému EIA pod kódem záměru MZP366.
Ze zveřejněných dokumentů Oznámení EIA z ledna 2012 (Tížková V., a kol.) rovněž vyplývá, že areál se nachází
v PZ Nové Pole II až za silnicí I/67. Areál společnosti je tedy lokalizován na severní straně silnice I/67 směrem
k ČOV Karviná, nikoli v části PZ mezi silnicí a nivou řeky Olše. Je tedy zcela mimo dosah vlivů na povrch,
generovaných aktivní redukovanou variantou záměru.
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
Za účelem vybudování výrobního závodu byla s Magistrátem města Karviné uzavřena veřejnoprávní smlouva o
změně využití území a dále jsou v procesu kontraktace další závazkové právní vztahy s městem Karviná a to
jednak smlouva o právu provést stavbu a dále pak smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a související ujednání. Uzavření uvedených smluv bylo již rozhodnuto Radou města Karviné a smluvní
dokumenty byly již ze strany města podepsány a lze očekávat uzavření těchto smluv, tedy projev vůle GSC
k jejich uzavření, v nejbližších dnech. Uvedené dokumenty přikládá k tomuto vyjádření. Společnost GSC
vynaložila již nyní na přípravu vybudování nového výrobního závodu značné náklady a v dohledné době hodlá
vynaložit ještě více na samotné vybudování výrobního závodu a jeho zařízení a provoz.
Legitimní konstatace stavu přípravy investice.
V důsledku realizace záměru OKD by došlo ke zmaření investice společnosti do podnikatelské činnosti v ČR a
mohlo by dojít k významným škodám na majetku GSC. V oznámení záměru OKD je uvedeno, že v důsledku
realizace záměru by došlo ke znemožnění provozování objektů nacházejících se v průmyslové zóně Nové Pole.
Proto je již počítáno s tím, že pracovní příležitosti v této zóně by v případě realizace záměru zanikly.
Konstatace v rámci Oznámení korektně upozorňovala na rizika, spojená s ovlivněním již realizovaných či
připravovaných investic v obou částech průmyslové zóny Nové Pole.
Krom poklesu půdy je počítáno se zátopou průmyslové zóny v důsledku důlní činnosti. Dále pak by byla oblast
postižena také důlními otřesy a prachem z těžby, zvýšeným dopravním zatížením a znečištěním podzemních
zdrojů vody.
Konstatace stavu ve vazbě na vlivy původní varianty záměru, prezentované Oznámením. Areál společnosti se
nachází podle aktuální redukované aktivní varianty již zcela mimo vlivy poddolování a hranici dotčeného území.
Podle hydrogeologické studie (Příloha č. 10 Dokumentace) nedochází ke změně hydrických poměrů v žádné
z částí průmyslové zóny Nové Pole; navíc zóna (resp. její část mezi řekou Olší a silnicí I/67) jako taková se
nachází na navážce nad úroveň nivy řeky Olše.
Zejména znečištění ovzduší a prachové částice z důlní činnosti mohou narušovat podnikatelskou činnost, neboť
množství prachu má zásadní vliv na kvalitu výrobků GSC (stejně tak čistota podzemní vody).
Činnost Závodu ČSA v lokalitě probíhá již dlouhodobě a její důsledky jsou součástí monitorování kvality
ovzduší. Imisní podíl činnosti Závodu ČSA je poměrně malý a na současném stavu kvality ovzduší se podílí
poměrně malou měrou. K této okolnosti přispělo mj. i uzavření úpravny na Závodě ČSA, čímž došlo i ke snížení
prašnosti v okolí areálu.
Autorům dokumentace není známo, zda a kde má GSC objekty pro jímání podzemních vod (když uvádí, že kvalita
podzemní vody má zásadní vliv na výrobky, tak tuto informaci neuvádí). Pokud je to v oblasti průmyslové zóny,
pak by dobývání podle redukované aktivní varianty nemělo znamenat dopad na kvalitu podzemní vody. Nelze ale
vyloučit změnu průtočnosti kolektoru v souvislosti se zaklesnutím hladiny podzemní vody a tedy nižší využitelnou
vydatnost zdroje (to bylo by nutno individuálně posoudit, je řešitelné v rámci náhrady případně prokázané důlní
škody). Lze uplatnit případně doporučení ve smyslu dokumentace zdroje (je-li nějaký??) čerpací zkouškou před
zahájením těžby, případně monitoring.
Případný budoucí přesun výrobního závodu do jiné lokality je zcela vyloučen s ohledem na specifické
požadavky na infrastrukturu a služby, které splňuje právě průmyslová zóna Nové Pole.
Legitimní konstatace na polohu a charakter vlivů, generovaných původní variantou záměru, která je aktuálně
opuštěna.
S ohledem na shora uvedené argumenty je GSC přesvědčena, že je subjektem dotčeným případnou realizací
záměru OKD, kterým by jí byly způsobeny škody na majetku ve velkém rozsahu a byl by zmařen její
podnikatelský záměr v ČR a z tohoto důvodu s realizací oznámeného záměru OKD zásadně nesouhlasí a
požaduje, aby toto stanovisko bylo při posuzování vzato ministerstvem na vědomí.
Týká se opět řešení původní varianty dle Oznámení, redukovaná aktivní varianta areál společnosti již
generovanými vlivy na povrch vůbec nezasahuje. Mj. právě vlivy původní varianty dle Oznámení, na které firmy
v průmyslové zóně Nové Pole reagovaly nesouhlasem se záměrem, přispěly k rozhodnutí oznamovatele nadále
řešit jen variantu územně i časově redukovanou.
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Veřejnost – občanská sdružení a nevládní organizace (NGO)
K vyjádření OS Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s. ze dne 17.4.2012
Vyjadřuje nesouhlas s realizací záměru a požaduje, aby při posuzování byl kladen zvýšený důraz:
1. V lokalitě se nachází rezervoáry pitné vody, zvláště pak přivaděč pitné vody pro město Karviná.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského přivaděče.
Ten podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se skupinami
stavenišť V a IV. Je logické, že i přes snížení vlivů na tento přivaděč bude nadále postižen a je nutno včas
řešit případnou přeložku či jiný způsob technického zabezpečení tohoto strategického prvku
vodohospodářské infrastruktury formou samostatné projektové přípravy. Pro ovlivněnou část trasy
Kužberského přivaděče bude stanovena měřická přímka a bude zahájeno měření.
2. Dojde k poškození evropsky známé lokality Karviná – rybníky, která je chráněna v rámci systému NATURA
2000.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL,
hranice dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ.
3. V lokalitě žijí zvláště chránění živočichové, například páchník hnědý, který požívá ochrany jako prioritní
druh předmětu ochrany evropsky významné lokality
Výskyt a ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů je řešeno v dokumentaci na základě poznatků
obsažených ve zprávě biologického průzkumu v příloze č. 11, části A. Výskyt páchníka hnědého v prostoru,
který se po redukci záměru nachází v dosahu očekávaných evidentních vlivů z hornické činnosti, nebyl při
průzkumech aktuálně zjištěn. Vlastní EVL Karviná rybníky není redukovanou variantou dotčena a páchník
hnědý jako předmět ochrany tedy rovněž ne.
4. V lokalitě se nachází také ÚSES, který bude možnou hornickou činností dotčen.
ÚSES byl v území se záměrem vymezen, potenciálně dotčené prvky ÚSES jsou v dokumentaci identifikovány.
5. V případě realizace záměru s důsledkem dokonání těžby bude část lokality zcela zaplavena.
Hydrogeologické posouzení v příloze č. 10 Dokumentace dokládá pro redukovanou variantu již výrazně nižší
míru hydrických změn v dotčeném území oproti variantě původní.
Závěrem žádá o zpracování dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením uvedených důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

K vyjádření OS FRYGATO-EKO, Karviná ze dne 17.4.2012
Vyjadřuje nesouhlas s realizací záměru a požaduje, aby při posuzování byl kladen důraz:
1.

V lokalitě se nachází rezervoáry pitné vody, zvláště pak přivaděč pitné vody pro město Karviná.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského přivaděče.
Ten podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se skupinami
stavenišť V a IV. Je logické, že i přes snížení vlivů na tento přivaděč bude nadále postižen a je nutno včas
řešit případnou přeložku či jiný způsob technického zabezpečení tohoto strategického prvku
vodohospodářské infrastruktury formou samostatné projektové přípravy. Pro ovlivněnou část trasy
Kužberského přivaděče bude stanovena měřická přímka a bude zahájeno měření.

2. Dojde k poškození evropsky známé lokality Karviná – rybníky, která je chráněna v rámci systému NATURA
2000.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL,
hranice dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ.
3. V lokalitě žijí zvláště chránění živočichové, například páchník hnědý, který požívá ochrany jako prioritní
druh předmětu ochrany evropsky významné lokality
Výskyt a ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů je řešeno v dokumentaci na základě poznatků
obsažených ve zprávě biologického průzkumu v příloze č. 11, části A. Výskyt páchníka hnědého v prostoru,
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který se po redukci záměru nachází v dosahu očekávaných evidentních vlivů z hornické činnosti, nebyl při
průzkumech aktuálně zjištěn. Vlastní EVL Karviná rybníky není redukovanou variantou dotčena a páchník
hnědý jako její předmět ochrany tudíž rovněž ne.
4. V lokalitě se nachází také ÚSES, který bude možnou hornickou činností dotčen.
ÚSES byl v území se záměrem vymezen, potenciálně dotčené prvky ÚSES jsou v dokumentaci identifikovány.
5. V případě realizace záměru s důsledkem dokonání těžby bude část lokality zcela zaplavena.
Hydrogeologické posouzení v příloze č. 10 Dokumentace dokládá pro redukovanou variantu již výrazně nižší
míru hydrických změn v dotčeném území oproti variantě původní.
6. Z výše uvedených důvodů, považujeme takovéto chování společnosti, jako naprosto diskriminační, nejen
vůči zdejší přírodě, ale i zde žijícím občanům.
Konstatování postoje subjektu procesu E.I.A., bez komentáře.
Závěrem žádá o zodpovědné zpracování dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením uvedených důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

K vyjádření OS Orlovák, občanské sdružení, Orlová, ze dne 19.4.2012
Nesouhlasí s realizací uvedeného záměru a uvádí:
Záměr OKD má významný vliv na životní prostředí, a žádáme, aby MŽP stanovilo, že výše uvedený oznámený
záměr podléhá posouzení dle příslušného zákona a žádáme, aby OS Orlovák bylo přizváno jako účastník
k následným řízením ve věci předmětného záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením uvedených důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

K vyjádření OS OPS, Havířov ze dne 21.4.2012
Vyjadřuje nesouhlas a požaduje:
1.

V lokalitě se nachází rezervoáry pitné vody, zvláště pak přivaděč pitné vody pro město Karviná.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského
přivaděče. Ten podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se
skupinami stavenišť V a IV. Je logické, že i přes snížení vlivů na tento přivaděč bude nadále postižen a je
nutno včas řešit případnou přeložku či jiný způsob technického zabezpečení tohoto strategického prvku
vodohospodářské infrastruktury formou samostatné projektové přípravy.

2.

Dojde k poškození evropsky známé lokality Karviná – rybníky, která je chráněna v rámci systému
NATURA 2000.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL,
hranice dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ.

3.

V lokalitě žijí zvláště chránění živočichové, například páchník hnědý, který požívá ochrany jako prioritní
druh předmětu ochrany evropsky významné lokality.
Výskyt a ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů je řešeno v dokumentaci na základě poznatků
obsažených ve zprávě biologického průzkumu v příloze č. 11, části A. Výskyt páchníka hnědého v prostoru,
který se po redukci záměru nachází v dosahu očekávaných evidentních vlivů z hornické činnosti, nebyl při
průzkumech aktuálně zjištěn. Vlastní EVL Karviná rybníky není redukovanou variantou dotčena a páchník
hnědý jako její předmět ochrany tudíž rovněž ne.

4.

V lokalitě se nachází také ÚSES, který bude možnou hornickou činností dotčen.
ÚSES byl v území se záměrem vymezen, potenciálně dotčené prvky ÚSES jsou v dokumentaci
identifikovány.
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5.

V případě realizace záměru s důsledkem dokonání těžby bude část lokality zcela zaplavena.
Hydrogeologické posouzení v příloze č. 10 Dokumentace dokládá pro redukovanou variantu již výrazně
nižší míru hydrických změn v dotčeném území oproti variantě původní.

Závěrem žádá o zpracování dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením uvedených důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

Veřejnost – podání jednotlivých občanů
Individuální podání
Stuchlík Zdeněk, prof. RNDr., CSc., na základě plné moci pro Mgr. Zuzanu Stuchlíkovou, kancelář
OASIS, Praha (kopie přiložena), 23.4.2012
Nesouhlasí se záměrem z těchto důvodů:
- Činnost dle předložené dokumentace se výrazně dotkne lokality, kde se nachází oblast Natura 2000
Jak bylo vícekrát zmíněno, EVL Karviná-rybníky se nachází mimo dosah poklesů, generovaných redukovanou
aktivní variantou záměru, ovlivnění PO Heřmanský stav-Odra-Poolší je nižší než variantou původní dle
Oznámení.
- V lokalitě se nachází přivaděč pitné vody pro město Karviná cca 60 000 obyvatel.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského přivaděče.
Ten podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se skupinami
stavenišť V a IV. Je logické, že i přes snížení vlivů na tento přivaděč bude nadále postižen a je nutno včas řešit
případnou přeložku či jiný způsob technického zabezpečení tohoto strategického prvku vodohospodářské
infrastruktury formou samostatné projektové přípravy. Pro ovlivněnou část trasy Kužberského přivaděče
bude stanovena měřická přímka a bude zahájeno měření.
- Rozšiřováním činnosti již dlouhou dobu předkladatel devastuje krajinu a životní prostor obyvatel. Je nutná
změna co do využití dobývacích prostor a to včetně změny technologie dobývání, která by snížila dopady
činnosti dobývání.
Dokumentace obsahuje v Příloze č. 8 znalecký posudek ohledně možností (ne)používat jiné technologie dobývání
Jak již bylo několikrát uvedeno, je výsledkem znaleckého posudku J. Ptáčka konstatování, že přechod na jiný
způsob dobývání a případná realizace zakládání vydobytých prostor je z hledisek technických i ekonomických
nereálný.
- V případě realizace záměru bude část lokality zcela zaplavena.
Hydrogeologické posouzení v příloze č. 10 Dokumentace dokládá pro redukovanou variantu již výrazně nižší
míru hydrických změn v dotčeném území oproti variantě původní.
Připomínky:
1 proces EIA
Požadujeme plnohodnotné posouzení záměru v komplexním procesu EIA. Záměr má negativní vliv na životní
prostředí. Tyto vlivy oznamovatel OKD sám specifikuje v oznámení Záměru (str.10)
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě veřejností uvedených důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.
Významně ovlivňuje evropsky známé lokality a ptačí oblasti, které sám oznamovatel konstatuje v Záměru (např.
str.27)
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL, hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ. Vlivy na předměty ochrany s významností mírně nepříznivé
se z předmětů ochrany PO Heřmanský stav – Odra – Poolší týkají jen ledňáčka říčního, v menším rozsahu než u
varianty původní.
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Je tedy zřejmé, že Záměr musí podléhat posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu Zákona EIA.
Řešeno závěrem zjišťovacího řízení, viz výše
Požadujeme, aby MŽP stanovilo, že Záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu Zákona
EIA, a aby byla zpracována dokumentace EIA k Záměru ve smyslu § 8 Zákona EIA.
Řešeno závěrem zjišťovacího řízení, viz výše
2 Variantní řešení
Oznamovatel neuvažuje o variantním řešení, což považujeme za nepřijatelnou rezignaci na objektivní
zhodnocení všech dostupných možností.
Jak je zdůrazněno v komentáři k bodu 1 Závěru zjišťovacího řízení, je do dokumentace předložena již jen jediná
aktivní redukovaná varianta, nezasahující poddolováním ani hranicí dotčeného území ke karvinským rybníkům a
s výraznější redukcí vlivů v nivě Olše oproti variantě původní, posuzované Oznámením. Blíže kapitola B.I.5
Dokumentace.
I když je z oznámení zřejmé, že technicky dostupná variantní řešení existují, dále je nezpracovává. Požadujeme
detailní zpracování těchto technických řešení.
Přílohou č. 8 dokumentace je znalecký posudek, podrobně se zabývající případnou reálností jiných
technologických postupů hornické činnosti v podmínkách OKR i se specifikací na podmínky Dolu Karviná
v obou dobývacích prostorech závodu ČSA. Jak již bylo několikrát uvedeno, je výsledkem znaleckého posudku J.
Ptáčka konstatování, že přechod na jiný způsob dobývání a případná realizace zakládání vydobytých prostor je
z hledisek technických i ekonomických nereálný.
Požadujeme zpracování varianty, ve které bude těžba prováděna pouze v lokalitách, které neovlivní žádnou
rezidenční ani komerční část území a vyhne se cenným přírodním územím.
Předložená redukovaná varianta na část uvedených požadavků svým pojetím reaguje. S ohledem na báňskotechnické podmínky plnohodnotné respektování připomínky bude znamenat faktické (postupné) ukončení činnosti
dolu Karviná na závodě ČSA se všemi důsledky z toho plynoucími. Předkládaná dokumentace popisuje
v příslušných kapitolách i redukovanou variantou nezbytně generované vlivy.
Pokud jde o nulovou variantu, oznámení o Záměru konstatuje, že jde z hlediska ochrany životního prostředí o
výhodnější řešení. Proti stojí hospodárné využívání výhradních ložisek a sociálně ekonomická hlediska.
Varianta bez činnosti je obecně většinově příznivější, než varianta aktivní, která v různé míře mění dochovaný
stav životního/přírodního prostředí Lze na druhé straně namítnout i opačné trendy. Jak je patrno na příkladě
dolu Paskov, vyvolává zastavení těžby obtížně řešitelné sociální a ekonomické problémy i v případě, že ovlivnění
životního prostředí hornickou činností není významné.
Pokud jde o hospodárné využívání ložisek, nic nebrání hospodárnému využití ložiska v budoucnu, kdy budou
technicky i finančně dostupné technologie eliminující povrchové vlivy důlní činnosti.
Lze stěží předpokládat, že v době disponující technologiemi umožňujícími energeticky velmi náročnou
bezkonfliktní těžbu v hloubkách kolem 1km a více, by přetrvával zájem o energii nebo látky získatelné z uhlí. I
kdyby byly k dispozici technické a hlavně finanční prostředky nikdo nebude otevírat již opuštěné a zpola
vydobyté doly. Navíc je údržba neprodukujícího dolu stejně náročná, jako dolu produkujícího.
Oznamovatel poukazuje na to, že je významným zaměstnavatelem v oblasti, zároveň by měl předložit analýzy,
kolik zaměstnanců pochází z oblasti Ostravsko-karvinského revíru a jakou část tvoří zaměstnanci bez vztahu
k této oblasti a jaký bude mít vliv na zaměstnanost a rozvoj oblasti postupná destrukce oblasti. Přínos pro
obyvatele je tedy značně diskutabilní. Požadujeme tedy detailní posouzení nulové varianty.
Jak vyplývá z komentáře k požadavku č. 26 Závěru zjišťovacího řízení, prezentovaného v úvodu kapitoly ohledně
vypořádání Závěru, k 31. prosinci 2013 mělo v Moravskoslezském kraji trvalé bydliště 12 295 zaměstnanců
OKD. V Moravskoslezském kraji se OKD přímo podílí na celkovém počtu obyvatel (ve věku 15–64 let) necelými
1,5 %. Nicméně v okrese Karviná tvoří zaměstnanci OKD více než 5 % z této kategorie obyvatel (stav k 31.
prosinci 2013). Téměř 9 tisíc zaměstnanců OKD (59 % celkového počtu) žije právě zde. Důl Karviná
zaměstnával k 30. 4. 2014 celkem 2815 vlastních pracovníků, dával práci také 889 zaměstnancům
dodavatelských organizací, kteří se přímo podíleli na dobývání uhlí. Z vlastních zaměstnanců Dolu Karviná jich
téměř 2800 mělo trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, z toho nejvíce v okrese Karviná (2520) a Ostravaměsto (145). K danému datu evidoval například úřad práce v Karviné 22 878 uchazečů o zaměstnání. Při
zahrnutí multiplikačního efektu 3 by tak uzavření Dolu Karviná mohlo vést k nárůstu nezaměstnanosti v okrese
Karviná o zhruba třetinu. V případě, že by došlo k ukončení těžby Dolu Karviná po roce 2016, lze předpokládat,
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
že by při zahrnutí multiplikačního efektu 3 přišlo o zaměstnání více než 8000 lidí, z nichž až na výjimky má
dominantní většina trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji
Požadujeme, aby MŽP jako příslušný úřad stanovilo, že oznamovatel je povinen zpracovat výše uvedené
varianty řešení Záměru v souladu se zákonem o posuzování vlivů a s Přílohou č.4 k Zákonu EIA – Náležitosti
dokumentace.
Řešeno Závěrem zjišťovacího řízení, viz příslušné komentáře v rámci celé úvodní kapitoly Dokumentace
Požadujeme, aby MŽP zvážilo nulovou variantu Záměru a aby vydalo stanovisko, že Záměr je nepřijatelný.
Nepřísluší posuzovat zpracovateli Dokumentace, věc příslušného úřadu.
3 Posouzení záměru jako jednotlivé etapy
Přestože Záměr je prezentován odděleně od jiných záměrů OKD, představují veškeré záměry jediný dlouhodobý
záměr na tomto území. Jednotlivé předkládané záměry pak jsou jednotlivými etapami tohoto dlouhodobého
záměru.
Sám oznamovatel hovoří v oznámení o Záměru na str. 9 a 10 o kumulaci a synergii vlivů s jinými záměry OKD.
Jde o legitimní konstatování synergie, ale nejde o oddělené posuzování ve smyslu připomínky. Vazby jsou dány
především báňsko-technickými podmínkami dobývání a jejich časováním. Dále do příslušných vazeb vstupuje i
restrukturalizace OKD v roce 2013, ze které vyplynula např. i určitá centralizace některých činností
(rekultivace, nakládání s hlušinami, přepravní vztahy), které jsou již např. v rámci hlukové a rozptylové studie
včetně navazujícího vlivu na veřejné zdraví posuzovány již synergicky i nad rámce již projednaných procesů
E.I.A.
Požadujeme komplexní zohlednění vlivů z těžby na všech dolech OKD v regionu současně v jedné dokumentaci
EIA. Je zřejmé, že tyto vlivy jsou zcela zásadního charakteru a dopadají jak na zdraví obyvatel, tak na životní
prostředí a krajinu.
Příslušný úřad v Závěru zjišťovacího řízení takový požadavek nestanovil.
Z hlediska posuzování vlivů je nutné posuzovat těžbu v čase jako celkový proces s celkovými vlivy a dopady
v území, přičemž to, kam a kdy bude těžební činnost dále expandovat, je samozřejmě na základě průzkumů
ložisek možné odhadnout již v tuto chvíli. Není možné štěpit vlivy těžby a posuzovat je odděleně tak, aby byly
vyhodnoceny jako zanedbatelné ve vztahu k aktuálnímu stavu a k celému dotčenému území, když je zřejmé, že
z celkového pohledu dopadu těžby se jedná o zcela fatální dopady na lidské zdraví, životní prostředí a krajinu.
V obecné rovině je možno s připomínkou souhlasit, na druhé straně často rozdílné podmínky báňsko-technické,
časové apod. ztěžují syntetický pohled z důvodu určitých specifik konkrétních lokalit. Přesto jsou některé aspekty
již řešeny a posuzovány agregovaně, například nakládání s hlušinami, rekultivační akce apod. Každý proces EIA
je řešen na záměr, který předkládá oznamovatel, případná kumulace vlivů je v rámci posuzovatelných možností
řešena v rámci synergií; v Závěru zjišťovacího řízení není požadavek na společné posuzování všech dolů
příslušným úřadem požadován (a prakticky ani být nemůže).
Požadujeme, aby MŽP posuzovalo Záměr v kontextu ostatních záměrů OKD v oblasti Ostravsko-karvinského
revíru jako celku v souladu se zákonem EIA, a aby Záměr posuzovalo jako jednotlivou etapu dlouhodobého
záměru OKD v oblasti Ostravsko-karvinského revíru.
Analogie předchozího komentáře.
Požadujeme, aby si MŽP vyžádalo komplexní dokumentaci EIA pro všechny záměry OKD v Ostravskokarvinském revíru.
Analogie komentářů výše.
4 Mezistátní řízení
Dokumentace EIA k Záměru by měla být posuzována v mezistátním řízení. Důvodem je:
- dopad na řeku Olši, která ovlivňuje území Polska,
Z tohoto pohledu se na Olši jedná v zásadě o lokální změnu, která se v Polsku nijak patrně (bilančně,
hydrochemicky) neprojeví. Olše je postižena hlavně povoleným vypouštěním důlních vod a tato okolnost se
s polskou stranou průběžně řeší.
- ekosystémy a biokoridory, které budou dotčené těžbou na české straně, jsou velmi úzce propojené
s ekosystémy a biokoridory v Polsku,
Jde o konstatování stavu, prvky ÚSES na polské straně nejsou záměrem přímo dotčeny. Řešení prvků ÚSES
s případným přesahem přes státní hranici je např. v územních plánech hraničních obcí zohledňováno. Ačkoliv
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
negativní vliv ze záměru na funkčnost a zachování ekologické stability na přeshraniční úrovni není při dodržení
navržených opatření předpokládán, přesto jsou v dokumentaci dány vstupní informace pro práci krajinného
inženýra, který bude v případě aktualizace problematiku ÚSES řešit komplexně.
- znečišťování ovzduší a vod a synergie těchto znečištění s vlivy produktů průmyslu v Polsku.
Hraniční kontext řeky Olše je komentován výše. Modelovaný imisní podíl záměru na celkové zátěži ovzduší
škodlivinami v blízkosti hranic s Polska je zanedbatelný, vlivy záměru za hranicemi ČR se nepředpokládají.
Požadujeme zohlednění důlní a průmyslové činnosti v sousedním polském regionu a promítnutí jejich vlivů na
české území.
Tato okolnost je věcí příslušného úřadu a naplňování mezistátní dohody.
Požadujeme, aby MŽP stanovilo, že Záměr podléhá mezistátnímu posuzování vlivů na životní prostředí ve
smyslu Zákona o posuzování vlivů, a aby učinilo veškeré potřebné kroky k zahájení procesu mezistátního
posuzování, tj. zaslat dotčenému státu, Polsku, k vyjádření oznámení o Záměru.
Bez komentáře ze strany zpracovatelského týmu Dokumentace, kompetence příslušného úřadu.
5 Zpracování studií
Požadujeme, aby byla zpracována detailní studie vlivu Záměru na krajinný ráz, neboť dojde k jeho zásadním
změnám v obydlených územích a ve volné krajině. Součástí by mělo být i vyhodnocení historického vývoje
dotčených sídel a jejich kulturní hodnota, která bude nenávratně poškozena.
S ohledem na výrazný útlum rozsahu rekultivačních akcí a jejich provázanost na stávající rekultivační akce
v rámci dolů Karviná, Darkov a ČSM na Karvinsku jako celku (viz příslušný text kapitoly B.I.6 a materiál
oznamovatele k aktuálnímu nakládání s hlušinami včetně mapy v Příloze č. 4) a především ve vztahu ke zmírnění
vlivů na nivu a tok Olše lze mít za to, že oproti původní variantě v Oznámení nebude docházet k předběžně
predikovaným významným změnám v jednotlivých charakteristikách dotčeného krajinného prostoru. Těžiště
nepříznivých vlivů se nadále (v menším měřítku) týká především dopadů na přírodní charakteristiky dotčeného
krajinného prostoru v jižním až JZ okolí Starého Města a nivu Olše, dílčí změny v lokalitách rekultivačních akcí
v DP Dolu ČSM (9. stavba v lokalitě Louky) a v DP Dolu Karviná (Doubravské nádrže) se výrazněji na změnách
dochovaného stavu krajiny výrazněji nemohou projevit.14 V kapitolách Dokumentace, které se týkají analýzy
krajiny a vlivů na krajinu, je oproti Oznámení proveden detailnější rozbor, přičemž samostatná studie vlivů na
krajinný ráz z výše uvedených důvodů není řešena.
Je nutné se věnovat protipovodňovým opatřením ve vztahu k proponovaným změnám ve výškových poměrech
v území a také v samotném toku řeky Olše. Bude zapotřebí vyhodnotit komplexní vliv na existující
protipovodňová opatření dotčených sídelních útvarů.
Ve vazbě na restrukturalizaci OKD a stanovení aktivní redukované varianty došlo i ke zpoždění studie
odtokových poměrů Olše. Zatím lze konstatovat, že současně navýšená pravobřežní hráz je řešena na Q 100 + 1 m.
Kontext protipovodňových (případně i technických) opatření vyplyne až z výstupů studie, řešení zásad pro tuto
studii je promítnuto do výstupů Dokumentace.
Konkrétní výstupy zadané studie zatím nejsou k dispozici. V březnu 2014 zpracovatel Dokumentace předal
oznamovateli stručnou reakci s tím, že:
 za zcela neakceptovatelnou je nutno pokládat variantu II Přeložku Olše do nepoddolovaného území, resp. do
území s menšími poklesy. Tato varianta bude ve smyslu jejího zadání dle názoru zpracovatelského týmu
Dokumentace generovat významně nepříznivé vlivy i na území, které se podařilo z dotčeného území vyloučit a
výrazně prohloubí vlivy na tok a nivu Olše, vyvolané již posuzovanou hornickou činností. Pokud by tuto
variantu v dokumentaci bylo nutno zároveň posoudit jako vlivy záměru vyvolanou investici, je nutno
připomenout, že jde o samostatný záměr dle přílohy č. 1 platného znění zák. č. 100/2001 Sb., dle bodu 1.4
Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny pro kategorii záměrů
II., vyžadující samostatné zjišťovací řízení dle § 6 a 7 cit. zák. a výrazně by se tak zkomplikovalo vypracování
vlastní dokumentace EIA na pokračování hornické činnosti (vyvolané vlivy a synergie, zatím k této variantě
nejsou ani základní podklady.
 Požadavek na řešení studie by měl být veden ve smyslu řešit jen varianty I a III s tím, že bude potřebné
vyhodnotit nutnost snesení dětmarovického jezu či jeho zachování. Podle zatímních pracovních výstupů
studie je pravděpodobné, že pevný dětmarovický jez v ř. km 15,779 bude nahrazen jezem s pohyblivou hradící
konstrukcí a bude řešena cílená prohrábka.

14

Rekultivace doubravských nádrží je nezbytností z důvodu, že ponechání současného stavu po ukončení
činnosti ČOV by vedlo ke zvýšení imisní zátěže (vysychání kalových nádrží s flotační hlušinou)
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Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
Výstupy dokumentace E.I.A. rozhodně nemohou podporovat opatření ve smyslu přeložky toku, i ve vazbě na
průchod Ptačí oblastí Heřmanský stav-Odra-Poolší. Opět je potřeba zdůraznit, že pokud by výstupem studie byl
požadavek na tvrdé technické zásahy do toku Olše a nivy, které by vedly k úpravám toku a opatřením proti
povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny (dikce bodu 1.4. kategorie záměrů II dle Přílohy č. 1
platného znění zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění), bude nezbytné tyto
zásahy podrobit samostatnému zjišťovacímu řízení dle § 7 cit.zák.
K uvedeným požadavkům je nutno konstatovat, že zadání studie přesahuje rámec EIA a bylo provedeno
separátně, upřesněno dle aktuální varianty v lednu 2014.
Poklesem úrovně terénu a zaplavením ploch spodní vodou dojde k přímému propojení povrchové a podzemní
vody a k významným změnám v chemizmu vody, který bude mít nezanedbatelný vliv na faunu a floru
ekosystémů vázaných na vodní prostředí a na zde se vyskytující mikroorganizmy, které jsou na počátku
potravních řetězců a jsou klíčové pro stabilitu lokálních ekosystému jako celku.
Aktuální redukovaná aktivní varianta záměru s propojením Olše a zátopy nepočítá. Jinak obecně platí, že
hydraulická provázanost podzemní a povrchové vody existuje i nyní (jímáním podzemní vody v JÚ Staré Město
docházelo k indukované břehové infiltraci z Olše do fluviálního kolektoru; běžný je i opačný směr – drenáž
podzemní vody do Olše). Výstupem hladiny podzemní vody nad povrch terénu se samozřejmě chemismus vody
částečně změní (např. ve formách dusíku nebo železa), ale nelze ze zatímních výsledků usuzovat, že by tato
okolnost měla mít fatální dopad na stabilitu ekosystému.15
Požadujeme zpracovat detailní hydrobiologické posouzení stávajícího stavu dotčených lokalit a posouzení vlivů
doprovodných projevů těžby na cenné vodní a na vodu vázané ekosystémy (lokality vázané na tok řeky Olše a
její přítoky v dotčených oblastech a rybníky, včetně EVL CZ 0813451 Karvinské rybníky).
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL, hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ. Příslušný hydrobiologický průzkum je zpracován v rámci
závěrečné zprávy pro biologický průzkum (Příloha č. 11, části 11A).
6 Natura
Požadujeme, aby toto území Natura nebylo těžbou dotčeno.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL, hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ, blíže příslušná část Dokumentace a příloha biologického
průzkumu (Příloha č. 11).

Dzieržengovi Jan a Anděla, nedatováno, doručeno 20.4.2012
Vyjadřují nesouhlas s těžbou. Důvodem rozhodnutí je dlouhodobý život rodiny (několik generací)
v této lokalitě a nesouhlas s devastací krajiny, která je nyní velmi pěkná, udržovaná a poskytuje
obyvatelům příjemné bydlení v souladu s přírodou.
Případné dotčení bude řešeno jako standardní důlní škoda.
Ferenčíková Jiřina, ing. a Ferenčík Milan, 20.4.2012
Pozemek v obci Doubrava nám byl coby budoucím stavebníkům poskytnut v rámci výpůjčky výhradně
k výstavbě rodinného domu a za přísně stanovených podmínek. V roce 2011 byla stavba na předmětném
pozemku zkolaudována. Na předmětný pozemek jsme čekali cca 2 roky než obec Doubrava sjedná směnu
pozemku s OKD (pozemek, který nám obec Doubrava poskytla v rámci výpůjčky nabyla právě od společnosti
OKD).
Z připomínky není zřejmá lokalizace dotčeného domku nebo staveniště.
Dle územního plánu obce Doubrava ze dne 5.5.2011 se stavba našeho rodinného domu nachází v lokalitě určené
pro výstavbu rodinných domů. Důsledky případné budoucí hornické činnosti dle předložené dokumentace by
byly značné, došlo by ke značným poklesům půdy, které by ovlivnily zástavbu rodinných domů nejen v místní
části Hranice. Případným pokračováním hornické činnosti by také došlo k hrubému narušení stability rozvoje
obce, přestože schválený územní plán umožňuje výstavbu 169 rodinných domů. Dále by došlo ke značné
devastaci životního prostředí, již tak zdevastované obce Doubrava v důsledku předešlé hornické činnosti.

15

Naopak – jak je patrné na Kozinci, dojde k rozvoji vodního ekosystému na úkor využití území pro člověka.
Dále lze poznamenat, že v oblasti byla v povodí Olše historicky řada rybníků, které byly v předchozích
obdobích zrušeny s cílem získání zemědělské půdy.
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Z připomínky není zřejmá lokalizace dotčeného domku nebo staveniště. Obecně leží místní část Hranice u
rozhraní vlivů z 22. a 1. kry a z oblasti severního těžebního pole (18., 15. a 13. kry), vesměs v oblasti s nízkým
stupněm ovlivnění v V. nebo IV. skupině stavenišť. Novou výstavbu je nutno konzultovat jak z hlediska postupu
poklesů, tak z hlediska projektové přípravy základů a provedení stavby.
Předmětný záměr týkající se pokračování hornické činnosti není v souladu se schváleným územním plánem
Obce Doubrava. A ani společnost OKD se v předloženém záměru žádným způsobem s touto skutečností nijak
nezabývá.
Redukovaná varianta mění poměry na území obce Doubrava v menším rozsahu než varianta původní, předložená
Oznámením, což mj. potvrzuje i nově vyžádané stanovisko stavebního úřadu při OÚ Doubrava č.j. OUDo
1022/2014 sp.zn. OUDo S 189/2014/Sz. I v této variantě je záměr nadále v rozporu s ÚP Doubrava a je
požadováno, aby pokračováním hornické činnosti nedošlo k omezení rozvojových ploch.
S odkazem na shora uvedené nelze souhlasit s předloženým záměrem pokračování hornické činnosti OKD
v období roku 2015 – 2035.
Reakcí oznamovatele na závěr zjišťovacího řízení (a tím i rozsah původní varianty z Oznámení) je předložení
redukované varianty záměru do Dokumentace.
Závěrem žádáme, abychom byli informováni, jak byly naše námitky posouzeny a zohledněny v posuzovaném
záměru.

Górecki Tomáš a Květoslava, Karviná, 16.4.2012
Uvádí důvody pro neschválení:
Došlo by k celkové devastaci městské zástavby, devastaci nově vybudovaných inženýrských sítí, stezek pro
cyklisty, zahrádkářských a relaxačních osad, kulturních památek.
Vyjádření legitimních obav pisatele. Cyklostezka je zahrnuta do dotčené infrastruktury a její poškození musí být
předmětem včasné náhrady škody dle § 33 platného znění horního zákona. Cyklostezka je trasována po
pravobřežní hrázi s tím, že pravobřežní hráz byla navýšena na průtoky Q 100, přičemž právě z důvodu
poddolování byla kóta navýšení požadována správcem toku na Q 100 + 1m. Pokud by došlo k poškození hráze s
cyklostezkou, je řešení důlní škody standardní zákonnou povinností.
1.

Došlo by k likvidaci strategických zásob pitné vody na pravém břehu řeky Olše, kde je zároveň zřízeno I. a
II. ochranné hygienické pásmo pro pitnou vodu.
Nadzemní objekty jímacího území Staré město u Karviné bylo již v době rekognoskace pro původní variantu pro
Oznámení devastováno a je fakticky mimo provoz. Vlivem poklesů opravdu dojde k nevratnému poškození této
lokality (stejně jako v případě JÚ Špluchov v oblasti Kozince). Na Starém Městě se jednalo o podpůrný zdroj se
sníženou kvalitou vody, která se po úpravě přidávala k hlavní dodávce vody z Kružberku. Obecně ale platí, že
v oblasti těžby od 50.let byla znehodnocena řada zdrojů kvartérních podzemních vod a těžiště
vodohospodářského zásobování se přesunulo do povrchových zdrojů zcela mimo aglomeraci (tj. Šance,
Kružberk).
2.

3. Došlo by k postupné likvidaci zásob léčivé jodové vody pro staré i nové lázně Darkov.
S ohledem na polohu zdrojů vody pro oba lázeňské komplexy a polohu posuzovaným záměrem dotčeného území
lze tuto obavu jednoznačně vyloučit.
Došlo by ke zničení flory a fauny v prostoru karvinských rybníků, které jsou navrženy na přírodní památku,
u bohumínské cesty, kde je rozsáhlé hnízdiště ptáků.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL, hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ. Poněvadž došlo v mezidobí k vyhlášení přírodní památky
Karviná-rybníky, lze analogické tvrzení vztáhnout i na neovlivnění tohoto zvláště chráněného území.
4.

Došlo by k zastavení rozvoje nebo dokonce k likvidaci průmyslové zóny, kde je v současnosti asi 2000
pracovních míst.
Nově předložená aktivní redukovaná varianta již prakticky nezasahuje průmyslovou zónu Nové Pole na rozdíl od
varianty původní v Oznámení, což je podrobněji komentováno jednak v rámci připomínek subjektů této zóny,
jednak dokládáno na mapových podkladech v rámci Přílohy č. 4. Rozsah dotčených majetků je komentován
v kapitole B.I.9.
5.
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Došlo by k zastavení nové bytové výstavby. Nové a nákladně renovované domy a jejich okolní zahrady by
byly znehodnoceny a následně zbourány.
Vazby ohledně změn územních plánů, řešení náhradní výstavby jsou podrobně komentovány v rámci vyjádření
magistrátu města Karviné.
6.

Zánikem části města Karviné-Staré Město by bylo přímo různým způsobem postiženo více jak 10 000
občanů Karviné a ostatní občané nepřímo.
Redukovaná varianta se v oblasti Starého Města týká menšího počtu objektů, než varianta původní; rozsah je
dokumentován v příslušných kapitolách Dokumentace a je i podkladem pro část studie vlivů na veřejné zdraví
(Příloha č. 7), kde jsou předpokládané počty dotčených obyvatel hodnoceny.
7.

Tyto nevratné škody by vznikly pouze z důvodu krátkodobých zisků soukromé společnosti OKD, která čelí
žalobě, že těží uhlí, které jim ve skutečnosti ani nepatří.
Tato připomínka překračuje rámec procesu E.I.A., bez dalšího komentáře

Hrubá Kateřina Ing., Karviná, nedatováno, doručeno 20.4.2012
Vyjadřuje nesouhlas s těžbou v lokalitě Staré Město z důvodů:
Nesouhlasí s tím, aby soukromá těžební společnost zdevastovala zdejší krajinu a obydlí místních občanů, jejich
životy a vzájemné vztahy. Je na mateřské dovolené a rozhodnuta zde vybudovat svou rodinu (dům je těsně před
dokončením).
Z připomínky nevyplývá lokalizace domu. Redukovaná varianta se v oblasti Starého Města týká menšího počtu
objektů, než varianta původní; rozsah je dokumentován v příslušných kapitolách Dokumentace a je i podkladem
pro část studie vlivů na veřejné zdraví (Příloha č. 7), kde jsou předpokládané počty dotčených obyvatel
hodnoceny.
Nesouhlasí s tím, aby se soukromá firma obohatila na úkor občanů ČR a na úkor majetku České Republiky
(nerostné a přírodní bohatství).
Tato připomínka přesahuje rámec procesu E.I.A., bez dalšího komentáře.
Pokud i přes nesouhlasy místních občanů dojde k těžbě, bude nejlépe rovnou povolit vytěžení uhlí pod celou
Karvinou, aby se předešlo utrpení dalších a možná znovu těch stejných lidí, kteří jsou nuceni se stěhovat a
podobnou situaci řeší již po několikáté. Pokud se toto opravdu stane, tak se celá tato oblast stane nemovitým
majetkem soukromého subjektu, který se již nikdy nestane majetkem občanů a státu.
Tato připomínka rovněž přesahuje rámec procesu E.I.A., bez dalšího komentáře.
Pokud je zde uvedeno málo argumentů pro nesouhlasné stanovisko, uvede další.
Bez komentáře.

Raszyk Jan, Karviná, 19.4.2012
Uvádí následující připomínky a postoje:
Činnost přispěje ke zhoršení již tak velmi špatné kvality ovzduší, přičemž předložený záměr nenavrhuje
žádná protiopatření. Kvalita ovzduší v Karviné a okolí patří k jedněm z nejhorších v rámci celé Evropy a
dlouhodobě překračuje platnou legislativou povolené imisní limity. Proto navrhovaná činnost přispěje
k porušování platné národní a nadnárodní legislativy vztahující se ke kvalitě ovzduší.
Modelovaný imisní podíl činnosti Závodu ČSA na kvalitě ovzduší je poměrně nízký a na celkovém stavu kvality
ovzduší se tento závod podílí pouze malou měrou. Ani případné úplné zastavení provozu závodu ČSA by proto
kvalitu ovzduší významně nezměnilo.
1.

Předložený záměr nedostatečným způsobem vyhodnocuje vliv činnosti na kvalitu ovzduší. Předložená
rozptylová studie předpokládá, že tuhé znečišťující částice pocházející z hlušiny se z většiny nedostanou
mimo oblast, kde je s nimi manipulováno. Tento předpoklad není podložen žádnými studiemi. Rozptylová
studie předpokládá velmi nízké hodnoty víření a větrné eroze odnášející tuhé znečišťující látky z navážené
hlušiny, přičemž tento předpoklad není věrohodně podložen.
Zmíněné předpoklady jsou výsledkem modelování pomocí celostátně platné metodiky a využití nejnovější verze
programu Symos 97 verze 2013 zohledňuje i sekundární emise prašnosti – tzv. resuspenzi. Pro modelování
disperze hlušiny na rekultivačních plochách byla využita granulometrie, která byla dodána zadavatelem, ostatní
okolnosti jsou v souladu se zpracováním modelu šíření prašných částic v souladu s platnou metodikou.
2.
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Ke zhoršení kvality ovzduší dojde likvidací porostů v oblasti rekultivací, které mají schopnost zachycovat
škodlivé látky v ovzduší. Záměr velmi nedostatečně nezhodnocuje zhoršení těmito vlivy.
Po redukci záměru dojde ke snížení rozsahu porostů, které by měly být dotčeny v důsledku pokračování hornické
činnosti. V oblasti rekultivačních akcí je a bude tato problematika řešena v projektové dokumentaci návrhem
takových výsadeb, aby byla zohledněna i tato funkce porostů (v současnosti připravováno např. pro lokalitu
Kozinec).
Modelování v rozptylové studii nezohledňuje vliv vegetace na šíření znečišťujících látek. Výsledky modelování
imisního podílu činnosti Závodu ČSA proto udávají číselné hodnoty, jako by se na modelované lokalitě
nevyskytovala žádná vegetace. Modelované údaje proto zohledňují nejhorší možnou situaci – tedy bez vlivu
vegetace na omezení znečištění ovzduší. I přesto se ukazuje, že imisní podíl závodu ČSA na celkové kvalitě
ovzduší je malý.
3.

4. Činnost dle předložené dokumentace se výrazně dotkne lokality, kde se nachází oblast Natura 2000.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL, hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ. Z předmětů ochrany PO Heřmanský stav – Odra – Poolší
se mírně negativně dotkne jen ledňáčka říčního, jak je rozvedeno v příslušné části textu Dokumentace, vlivů na
faunu. Pro redukovanou variantu je i příslušným orgánem ochrany přírody stanoviskem dle § 45i konstatováno,
že významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000 lze vyloučit (viz Příloha č. 2)
5. V lokalitě se nachází přivaděč pitné vody pro město Karviná cca 60 000 obyvatel.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského přivaděče. Ten
podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se skupinami stavenišť
V a IV. Je logické, že i přes snížení vlivů na tento přivaděč bude nadále postižen a je nutno včas řešit případnou
přeložku či jiný způsob technického zabezpečení tohoto strategického prvku vodohospodářské infrastruktury
formou samostatné projektové přípravy.
Rozšiřováním předmětné činnosti již dlouhou dobu předkladatel značně devastuje krajinu a životní prostor
obyvatel. Vzhledem k povaze lokality a dosavadním ekologickým zátěžím na Karvinsku je nutná změna co
do využití dobývacích prostor a to včetně změny technologie dobývání, která povede k následnému
omezení dopadů činnosti na povrchu na DP.
Součástí Dokumentace je znalecký posudek ohledně variant technologií těžby (Příloha č. 8). Jak již bylo
několikrát uvedeno, je výsledkem znaleckého posudku konstatování, že přechod na jiný způsob dobývání a
případná realizace zakládání vydobytých prostor je z hledisek technických i ekonomických nereálný. Navíc ani
dobývání se základkou nezabrání zcela poklesům. Vliv předchozí hornické činnosti bude přetrvávat a zavedení
jiných metod je také otázkou zcela jiného chování horninového masivu, což by také mohlo znamenat
neočekávané ovlivňování povrchu a povrchových objektů.
6.

7. V případě realizace záměru bude část lokality zcela zaplavena.
Hydrogeologické posouzení v příloze č. 10 Dokumentace dokládá pro redukovanou variantu již výrazně nižší
míru hydrických změn v dotčeném území oproti variantě původní.
Požaduje, aby MŽP stanovilo, že výše uvedená oznámená změna záměru ve smyslu zákona podléhá posuzování
vlivů na životní prostředí a žádá o zpracování dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením uvedených důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

Rašík Jiří, Karviná, 18.4.2012
Činnost se výrazně dotkne lokality, kde se nachází oblast Natura 2000.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL, hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ. Z předmětů ochrany PO Heřmanský stav – Odra – Poolší
se mírně negativně dotkne jen ledňáčka říčního, jak je rozvedeno v příslušné části textu Dokumentace, vlivů na
faunu. Pro redukovanou variantu je i příslušným orgánem ochrany přírody stanoviskem dle § 45i konstatováno,
že významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000 lze vyloučit (viz Příloha č. 2)
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V lokalitě se nachází přivaděč pitné vody pro město Karviná cca 60 000 obyvatel.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského přivaděče. Ten
podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se skupinami stavenišť
V a IV. Je logické, že i přes snížení vlivů na tento přivaděč bude nadále postižen a je nutno včas řešit případnou
přeložku či jiný způsob technického zabezpečení tohoto strategického prvku vodohospodářské infrastruktury
formou samostatné projektové přípravy. Pro ovlivněnou část trasy Kužberského přivaděče bude stanovena
měřická přímka a bude zahájeno měření.
Rozšiřováním předmětné činnosti předkladatel zásadním způsobem devastuje krajinu a životní prostor obyvatel.
Je nutná změna co do využití dobývacích prostor a změny technologie dobývání. Předkladatel v rozporu se
schválenou Státní energetickou koncepcí doslova drancuje nerostné bohatství naší země, dlouhodobě pro
dosažení maximálních zisků ročně těží více než dvojnásobek množství uhlí, které naše země potřebuje, takže
není nutné rozšiřovat těžbu na území, které doposud nebylo těžbou dotčeno.
Aktuálně navrhované prodloužení hornické činnosti vyplývá ze zákonné, povinnosti racionálně řešit těžitelné
zásoby, poněvadž podmínky ochrany ložiska i důlní podmínky pro stavby korespondují s výstupy státní
energetické politiky i surovinové politiky ČR. Legitimní ale je (a o to se dokumentace snaží), aby generované
vlivy pokračování hornické činnosti byly v rámci technických, technologických, geologických i územních vazbách
(a možnostech) účelně minimalizovány, případně korektně kompenzovány; na Závěr zjišťovacího řízení
oznamovatel reagoval redukcí aktivní varianty jako do plochy a rozsahu, tak z hlediska časového.
Realizací záměru by došlo k totální devastaci a zničení území městské části Karviná – Staré Město, na jejímž
místě by vznikla důlní propadlina o hloubce 5-8 m. Jako jedině možnou variantu považuji I. variantu –
útlumovou (nepředpokládá změny v současném rozsahu území dotčených těžbou). Tato varianta je v souladu se
Státní energetickou koncepcí, která předpokládá pokles těžby uhlí v ČR do roku 2030 pod 3 mil. tun ročně.
Na výsledky zjišťovacího řízení bylo, jak je výše uvedeno, reagováno prostorovou i časovou redukcí aktivní
varianty. Roční ekvivalent nedosahuje prezentované hranice. Hlavním důvodem těžby je získávání
koksovatelného uhlí pro navazující zpracovatelský průmysl, energetické uhlí je možno pokládat za by-produkt,
jehož těžba sama o sobě by se nevyplatila. Tato dokumentace řeší jedinou aktivní variantu těžby vycházející
z upřesněných znalostí ohledně změny ploch těžby v předmětném území a z vyhodnocení dalších organizačních,
báňsko-technických, ekonomických a technologických hledisek.
Požaduje, aby MŽP stanovilo, že výše uvedená oznámená změna záměru podléhá posuzování vlivů na životní
prostředí a žádá o zpracování dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě i veřejností uváděných důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

Weglarzyová Jolana Ing., Karviná, 21.4.2012
Vyjadřuje zásadní nesouhlas z následujících důvodů:
1. Porušení listiny základních práv a svobod.
Připomínka mimo rámec procesu E.I.A., bez komentáře.
2. Petici proti rozšiřování hornické činnosti podepsalo za cca 1 měsíc přes 1000 lidí.
Připomínka mimo rámec procesu E.I.A., bez komentáře.
3. Záměr je v rozporu s platným územním plánem města Karviné.
Tato okolnost je podrobně komentována v rámci vyjádření Magistrátu města Karviné; v rámci přílohy č. 2 je
aktuální vyjádření stavebního úřadu při MMKI doloženo.
Posouzení záměru neřeší a upouští od alternativní technologie způsobu těžby uhlí a předpokládá pouze
metodu řízeného závalu. Alternativní metoda, která by měla menší negativní vliv na povrch životní
prostředí, se neuvažuje, proto, že je ekonomicky méně výhodná.
Ve znaleckém posudku jsou zvažovány otázky pro a proti aplikace dobývání se základkou. Jsou uvedeny
nesporné klady této metody z hlediska ovlivnění povrchu. To je však pouze jediné hledisko. Ostatní a neméně
závažná hlediska, jako jsou bezpečnost horníků a technická a ekonomická proveditelnost jsou naproti tomu
v opozici. Především technické a ekonomické hledisko ukazuje, že zavedení základky by znamenalo ukončení
těžby.
4.
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V lokalitě se nachází veřejně prospěšné stavby. Např. cyklotrasa podél řeky Olše, která byla financována
z prostředků EU a z českých veřejných zdrojů. Jejím zničením nebude investor schopen zajistit její
funkčnost a existenci (podmínka poskytnutí dotace).
Cyklostezka je zahrnuta do dotčené infrastruktury a její poškození musí být předmětem včasné náhrady škody dle
§ 33 platného znění horního zákona. Cyklostezka je trasována po pravobřežní hrázi s tím, že pravobřežní hráz
byla navýšena na průtoky Q100, přičemž právě z důvodu poddolování byla kóta navýšení požadována správcem
toku na Q100 + 1m. Pokud by došlo k poškození hráze s cyklostezkou, je řešení důlní škody standardní zákonnou
povinností.
5.

V lokalitě se nachází území s ochranou Natura 2000, Karvinské rybníky, Heřmanský stav – Odra-Poolší,
jsou zde významné aleje a pásy starých stromů, významná ornitologická lokalita (celoroční výskyt ledňáčka
říčního, výskyt páchníka hnědého, lesáka rumělkového aj.)
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL, hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ. Z předmětů ochrany PO Heřmanský stav – Odra – Poolší
se mírně negativně dotkne jen ledňáčka říčního, jak je rozvedeno v příslušné části textu Dokumentace, vlivů na
faunu. Pro redukovanou variantu je i příslušným orgánem ochrany přírody stanoviskem dle § 45i konstatováno,
že významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000 lze vyloučit (viz Příloha č. 2) Aktuální výskyt a ovlivnění
populace lesáka rumělkového a návrhy opatření jsou řešeny v části 11A biologického průzkumu (Příloha č. 11) a
dále komentovány v dokumentaci.
6.

V městské části Staré Město se nachází průmyslová zóna Karviná Nové Pole I. a II, která byla vybudována
za pomocí dotací z veřejných zdrojů. Bylo vytvořeno 1900 přímých pracovních míst, dvě stávající firmy
plánují další rozšíření. Zhruba 90% zaměstnanců bydlí v Karviné a okolí. Zaměstnány jsou zde většinou
ženy, které by jiné zaměstnání v Karviné nenašly.
Průmyslovou zónou Nové Pole v aktuální redukované variantě prochází hranice dotčeného území a zóna již není
aktuálně poddolovávána. Ve smyslu ČSN 730039 se okrajová část průmyslové zóny při hranici dotčeného území
nachází v V. skupině stavenišť, jež nevyžaduje žádné zvláštní zajištění proti vlivům dobývání.
7.

V druhé části průmyslové zóny byla zahájena výstavba dalšího výrobního závodu, korejské společnosti GS
Caltex, předpokládá se vytvoření 100 pracovních míst.
Území, ve kterém je aktuálně řešena nová investice uvedené společnosti, se dle redukované varianty nachází
zcela mimo redukovanou variantou dotčené území. Blíže viz přímý komentář k vyjádření uvedené společnosti.
8.

Existují zde spekulace, že novou průmyslovou zónu pro přemístění firem má financovat Moravskoslezský
kraj, což ovšem znamená z veřejných zdrojů. Nesouhlasí, že by měla veřejnost, stát platit znova za
vybudování infrastruktury pro nové umístění firem apod. když zničit zónu hodlá někdo jiný – soukromá
společnost.
Připomínka mimo rámec procesu E.I.A., bez komentáře.
9.

10. Nepokračováním hornické činnosti by mělo dojít ke snížení pracovních míst v OKD, což není pravdivé,
neboť OKD zaměstnává významnou měrou zaměstnance z Polska. Zaměstnávání polských občanů nikterak
neovlivňuje finanční situaci karvinských obyvatel. Navíc je nutno vzít v úvahu pouze zrušená pracovní
místa na Dole Karviná, pokud by se hornická činnost pod Staré Město nerozšiřovala.
Jak vyplývá z komentáře k požadavku č. 26 Závěru zjišťovacího řízení, prezentovaného v úvodu kapitoly ohledně
vypořádání Závěru, k 31. prosinci 2013 mělo v Moravskoslezském kraji trvalé bydliště 12 295 zaměstnanců
OKD. V Moravskoslezském kraji se OKD přímo podílí na celkovém počtu obyvatel (ve věku 15–64 let) necelými
1,5 %. Nicméně v okrese Karviná tvoří zaměstnanci OKD více než 5 % z této kategorie obyvatel (stav k 31.
prosinci 2013). Téměř 9 tisíc zaměstnanců OKD (59 % celkového počtu) žije právě zde. Důl Karviná
zaměstnával k 30. 4. 2014 celkem 2815 vlastních pracovníků, dával práci také 889 zaměstnancům
dodavatelských organizací, kteří se přímo podíleli na dobývání uhlí. Z vlastních zaměstnanců Dolu Karviná jich
téměř 2800 mělo trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, z toho nejvíce v okrese Karviná (2520) a Ostravaměsto (145). K danému datu evidoval například úřad práce v Karviné 22 878 uchazečů o zaměstnání. Při
zahrnutí multiplikačního efektu 3 by tak uzavření Dolu Karviná mohlo vést k nárůstu nezaměstnanosti v okrese
Karviná o zhruba třetinu. V případě, že by došlo k ukončení těžby Dolu Karviná po roce 2016, lze předpokládat,
že by při zahrnutí multiplikačního efektu 3 přišlo o zaměstnání více než 8000 lidí, z nichž až na výjimky má
dominantní většina trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji. V PZ je aktuální počet pracovních míst cca 2000.
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11. Pro potřeby ČR postačí těžit zhruba 50 % současné roční těžby, druhá polovina vytěženého uhlí jde na
export. Budoucím generacím nebude uhlí zachováno pro jejich potřeby jen z toho důvodu, že společnosti
OKD je dovoleno realizovat zisky z prodeje státního černého uhlí v takovém rozsahu.
Připomínka přesahuje proces E.I.A.
12. O záměru rozšíření těžby společnost OKD informovala 27.10.2011, od té doby občané Starého Města žijí
v nejistotě z budoucnosti.
Mj. právě z uvedeného důvodu je řešen veřejný proces E.I.A., z něhož vyplynou další postupy pro další konkrétní
řešení možností pro pokračování hornické činnosti. Ve výstupech kapitoly vlivů na obyvatelstvo a v závěru studie
vlivů na veřejné zdraví je mj. akcentována i potřeba relevantní informovanosti veřejnosti ve smyslu zajistit
potřebnou informovanost obyvatel a dotčených orgánů státní správy o záměrech důlní společnosti a
očekávaných důsledcích na životní podmínky obyvatel apod.
13. Dalším důvodem je psychická újma – nejistota z budoucnosti, každý občan má právo zde i dožít, dle listiny
základních práv a svobod
Tyto vlivy jsou v rozsahu, který umožňují dostupné podklady, zpracován ve specializované studii vlivů na veřejné
zdraví – HIA (Příloha č. 7).
14. Degradace a rozpad stávající komunity ve Starém Městě.
Vyjádření legitimní obavy. Riziko rozpadu komunity ve Starém Městě u Karviné do určité míry hrozí, neboť
většina objektů, které budou ovlivněny provozem Závodu ČSA a budou určeny k vystěhování, demolici nebo ke
změně účelu, bude ležet právě v této místní části města Karviná. Míra tohoto vlivu bude ovlivněna i přístupem
investora a způsobem konkrétního řešení situace osob, které bydlí v objektech postižených důlní činností nebo
využívají takové objekty pro jiné účely. Přesídlení do nově budovaných objektů v blízké vzdálenosti od původního
bydliště nemusí nutně znamenat rozpad původní komunity a sociálních vazeb, jak je známo z obdobných lokalit
vysídlovaných například při těžbě hnědého uhlí nebo stavbě přehradních nádrží. Pouze některé rodiny opustily
definitivně původní bydliště a volily výstavbu nového obytného objektu úplně mimo postiženou obec nebo region.
Pro většinu rodin zůstala určitá vazba na původní region, kde mají své „rodinné kořeny“ zachována a
transformovala se do nové podoby. Bez součinnosti a spolupráce s oznamovatelem a vedením obce však je
taková transformace v praxi velmi obtížná. Proto je potřebné vypracovat určitý koncepční postup transformace
postižené obce a projednat jej s občany, aby bylo zajištěno, že i z hlediska cílové skupiny obyvatel je tento postup
korektní.
15. Na pozemcích je kvalitní zemědělská půda, vedena pod ochranou zemědělského půdního fondu. Zánik této
půdy zatopením je nevratný.
Legitimní připomínka. Součástí Přílohy č. 4 Dokumentace je mapa ZPF, ze které vyplývá rozsah dotčení ZPF
změnami hydrického režimu
16. Prezentovaná náhradní plocha pro výstavbu rodinných domů v jiné části Karviné neodpovídá současnému
stavu. Rodinné domy v lokalitě Staré Město jsou rozmístěny volně v terénu, zástavba nemá charakter
satelitního městečka. Náhradní lokalita zcela znemožní větší zemědělskou činnost, jedná se o vysokou
koncentraci budoucích rodinných domů, což nepřispívá ke klidnému životu.
Jde o jednu reálnou připravovanou možnost, jak řešit přímou náhradu ztráceného bydlení, poněvadž zatím není
reálné řešit novou lokalitu pro bydlení v takových parametrech, které by uspořádáním zástavby mohly suplovat
lokalitu Staré Město. V této souvislosti je účelné připomenout, že náhradní lokalita není jedinou možností, je na
zvážení občana jakou formu náhrady důlní škody zvolí, může si sám najít vhodnou lokalitu.
17. Důsledkem zatopení oblasti by došlo k přímému poškození naší nemovitosti a přilehlých pozemků. Poklesy
terénu by způsobily i poklesy dna řeky Olše. Znehodnocení řeky Olše, dle naturového hodnocení by
vznikly dlouhé úseky s mírným spádem a pomalu tekoucí vodou s nízkou hladinou vody.
Z připomínky nevyplývá lokalizace ohrožené nemovitosti, případné dotčení i v rámci redukované varianty bude
řešeno jako důlní škoda zákonným postupem. Otázka dotčení řeky Olše je podrobněji komentována v rámci
připomínek správce toku nebo viz komentář připomínky č. 22.
18. Poklesy by byl dotčen i železniční koridor na trase Bohumín – Karviná. Správa železniční dopravní cesty
plánuje optimalizaci a narovnání trati.
Podle redukované varianty nedochází k dotčení této železniční trati.

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

77

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
19. V poklesové oblasti se nachází i silnice I. třídy č. I/67, nikoliv II/471 jak je uvedeno v oznámení. Je
plánována optimalizace silnice v souvislosti s přípravou obchvatu Karviné a přilehlých obcí.
Vlivy redukované aktivní varianty na navrhovanou přeložku silnice I/67 nepřekračují 20 cm poklesy v V. skupině
stavenišť. Stávající silnice I/67 již redukovanou variantou není prakticky dotčena.
20. Významná památka Kaple andělů strážných v centru Starého Města by byla zničena zatopením.
Tato památka se podle redukované aktivní varianty záměru nachází mimo oblast zátopy a trvalého podmáčení.
Bude monitorována a případné poškození bude řešeno jako důlní škoda.
21. Zánik nivního lesa na břehu Olše z důvodu zatopení.
Po redukci záměru není zánik lužního lesa na břehu Olše z důvodu zatopení předpokládán. V místech zátop a
trvalého zamokření však dojde k úhynu části porostů, problematika je podrobněji řešena v příloze č. 11, v
částech 11A a 11B a v příslušných částech dokumentace.
22. Současné protipovodňové násypy podél řeky by přestaly plnit svou funkci, pravobřežní hráz chrání celé
území Starého Města. V oznámení se neuvažuje a je doporučeno neřešit zvedání hrází a úpravu profilu Olše
a nechat působit přirozenou dynamiku a pouze v některých částech usměrnit rozliv, v ostatních případech
stanovit plochu řízené zátopy (zvýšený výskyt bodavého hmyzu).
Aktuálně byla pravobřežní ochranná hráz navýšena na kótu Q 100+ 1m. Společnost OKD až počátkem letošního
roku zadala po vyjasnění redukované aktivní varianty novou (upravenou) studii ohledně změn na toku Olše
včetně požadavku na opatření proti povodním, na základě požadavků Povodí Odry, s.p. jako správce toku.
Konkrétní výstupy zadané studie zatím nejsou k dispozici. V březnu 2014 zpracovatel Dokumentace předal
oznamovateli stručnou reakci s tím, že:

za zcela neakceptovatelnou je nutno pokládat variantu II Přeložku Olše do nepoddolovaného území, resp.
do území s menšími poklesy. Tato varianta bude ve smyslu jejího zadání dle názoru zpracovatelského týmu
Dokumentace generovat významně nepříznivé vlivy i na území, které se podařilo z dotčeného území
vyloučit a výrazně prohloubí vlivy na tok a nivu Olše, vyvolané již posuzovanou hornickou činností. Pokud
by tuto variantu v dokumentaci bylo nutno zároveň posoudit jako vlivy záměru vyvolanou investici, je nutno
připomenout, že jde o samostatný záměr dle přílohy č. 1 platného znění zák. č. 100/2001 Sb., dle bodu 1.4
Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny pro kategorii záměrů
II., vyžadující samostatné zjišťovací řízení dle § 6 a 7 cit. zák. a výrazně by se tak zkomplikovalo
vypracování vlastní dokumentace EIA na pokračování hornické činnosti (vyvolané vlivy a synergie, zatím
k této variantě nejsou ani základní podklady.

Požadavek na řešení studie by měl být veden ve smyslu řešit jen varianty I a III s tím, že bude potřebné
vyhodnotit nutnost snesení dětmarovického jezu či jeho zachování. Podle zatímních pracovních výstupů
studie je pravděpodobné, že pevný dětmarovický jez v ř. km 15,779 bude nahrazen jezem s pohyblivou
hradící konstrukcí a bude řešena cílená prohrábka.
Výstupy dokumentace E.I.A. rozhodně nemohou podporovat opatření ve smyslu přeložky toku, i ve vazbě na
průchod Ptačí oblastí Heřmanský stav-Odra-Poolší. Opět je potřeba zdůraznit, že pokud by výstupem studie byl
požadavek na tvrdé technické zásahy do toku Olše a nivy, které by vedly k úpravám toku a opatřením proti
povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny (dikce bodu 1.4. kategorie záměrů II dle Přílohy č. 1
platného znění zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění), bude nezbytné tyto
zásahy podrobit samostatnému zjišťovacímu řízení dle § 7 cit.zák.
23. V průběhu rekultivačních prací by byl náš život (pokud nebude naše nemovitost zatopena) ovlivněn
zvýšenou hlučností a prašností a navýšením automobilové dopravy na trase C. Přestože jsou tyto
komunikace čištěny, prašnost nelze z těchto komunikací odstranit.
V lokalitě Starého Města není uvažována velkoplošná rekultivační akce, blíže viz kapitola B.I.6 Dokumentace.
Poklesy bude přímo dotčena významná rybniční soustava, pokles rybníků, pokles hrází rybníků,
znemožnění vypouštění rybníků, neobnovitelná akumulace vody před hrázemi rybníků, zánik rybníků.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků ani zprostředkovaně.
24.

25. V záměru se předpokládá využití demoličních materiálů z odstraněné zástavby ve Starém Městě. Ze
zkušenosti při likvidaci RD na Kozinci v Doubravě je zřejmé, že důlní společnosti nezáleží na tom, jakými
odpady zasypou rekultivovaná území. Další praktikou bylo ponechání nevyčerpaných žump na pospas
budoucnosti (pouze zasypány zeminou).
Sanace území se v současné době provádí v souladu s platnou legislativou stejně tak jako likvidace rodinných
domů, pokud k ní dochází.
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26. V zatopené oblasti a provedené rekultivaci bude nekvalitní voda, viz „Darkovské moře“ v Karviné –
Darkově.
Zpracovatel hydrogeologické studie konzultoval tento aspekt se zpracovatelem dlouhodobého monitoringu v této
lokalitě, společností G-Consult. V rámci tohoto monitoringu nebyla potvrzena snížená kvalita vody ve smyslu
zaznamenání úrovně znečištění, které by jakýmkoli způsobem mohlo např. ohrožovat rekreační využití.
Kvalita vody v zátopě obecně je dána kvalitou vody přítoků, průtočností, hloubkou zátopy (eutrofizace) a
materiálem, kterým se upravují břehy zátopy. V případě kotliny na Starém Městě bude do zátopy filtrovat
podzemní voda. Přítok povrchové vody se nepředpokládá (jedině snad jedna větev Staroměstského potoka –
Mlýnka, která by se mohla vlivem poklesů přesměrovat do zátopy – pak je důležité, aby do tohoto úseku Mlýnky
neústila splašková kanalizace). Kvalita vody by tedy neměla být horší než v rekreační lokalitě u Darkova (spíše
lepší). Negativem bude nižší pohyb a výměna vody než v poklesovém jezeře u Darkova a přítomnost ekologické
zátěže v místě (koksárenský plynovod), kterou bude nutno vyřešit před těžbou.

Vzhledem k výše uvedeným argumentům s tímto záměrem nesouhlasí.
Čura Martin, Karviná, nedatováno, doručeno 10.4.2012
Zasílá nesouhlas k rozšíření těžby pod část Karviná Staré Město z důvodů:
Uvádí, že Karviná je příhraniční město, do kterého se z území ČR přijíždí ze třech stran a to od města Český
Těší, Ostrava a Bohumín. Dva z těchto příjezdů a to z Českého Těšína a z Ostravy jsou po komunikacích, které
vedou přes území již zasáhnuté těžbou, kdy se zde poklesy půdy eliminují navážením kamene. Jediná příjezdová
cesta do Karviné, která nevede přes poddolované území je ze směru od Bohumína, kdy v případě rozšíření těžby
by i na tomto příjezdu došlo k poklesům. Z tohoto důvodu by lidé žijící v Karviné byli od zbytku území ČR
odděleni haldami hlušiny a silnicemi, které jsou neustále opravovány a je na nich omezován provoz.
Podle redukované varianty poklesy na silnici I/67 na Bohumín nedosahují, koridor přeložky silnice I/67 řešený
Návrhem ÚP Karviné je dotčen v V. skupině stavenišť poklesy při hranici dotčeného území.
Rozšířením těžby by rovněž došlo ke zbourání zdejších nemovitostí a občané by byli nuceni se odstěhovat do
zbývajících městských částí, kde by došlo ke zvětšení koncentrace obyvatel a tím ke zmenšení životního
prostoru a zhoršení životních podmínek.
Rozsah záměru byl oproti původní variantě, řešené Oznámením podstatně redukován, analogie se týká i rozsahu
poškození objektů a demolic. Podrobněji viz kapitoly D.I.1 a D.I.9 předkládané dokumentace a posouzení vlivů
na veřejné zdraví (Příloha č. 7)
Uvádím, že Karviná část Staré Město se nachází na území, kde zdejší obyvatelé ještě stále mohou žít v přímém
kontaktu s přírodou a je zde rozšířená zemědělská činnost, je zde nejúrodnější půda v tomto okolí a případným
svolením k rozšíření těžby pod touto lokalitou by zcela nepochybně došlo k poklesu zemského povrchu,
navážení vytěžené hlušiny nebo k zatopení území vodou a znehodnocení této půdy. Na takto zdevastovaném
zemském povrchu již nikdy nejde provozovat zemědělské hospodářství.
Jde o legitimní konstatování obavy, která je platná i přes okolnost redukce záměru. Součástí Přílohy č. 4
podkladů oznamovatele je i mapa ZPF s vyznačením tříd ochrany, ze které ve vztahu ke změnám hydrických
poměrů podle hydrogeologické studie (Příloha č. 10) vyplývá rozsah potenciálního znehodnocení zemědělské
půdy.
Rovněž by byla ovlivněna řeka Olše, na které jsou časté vzestupy hladin, a tím by docházelo k poklesu případně
poškození jejich hrází.
Aktuálně byla pravobřežní ochranná hráz navýšena na kótu Q 100+ 1m. Pokud jde o pojetí vlivů na Olši, je
podrobně komentováno k vyjádření Povodí Odry, s.p. Aspekty povodňového ohrožení se započtením aktuálních
parametrů navýšených hrází, řeší souběžně zadaná již vícekrát připomínaná hydrotechnická studie (ČVUT
Praha, LINEPLANB s.r.o., Ostrava)
Na základě uvedených skutečností nesouhlasí s rozšířením těžby pod lokalitou Karviná Staré Město, jelikož by
tím došlo k nenávratnému zničení životního prostředí a to jen z důvodu zájmu soukromé zahraniční těžební
společnosti, která chce pro sebe těžením nerostného bohatství ČR získat majetkový prospěch na úkor občanů
ČR, kterým by tímto nenávratně zničila další část životního prostředí.
Jde o legitimní postoj pisatele s tím, že obecnost připomínky překračuje rámec procesu E.I.A

Žádá o vyrozumění, jak v dané věci bylo rozhodnuto a to i vzhledem k výše uvedeným námitkám.
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Hrubý Martin Ing., Ostrava, nedatováno, doručeno 10.4.2012
Vyjadřuje nesouhlas z důvodů:
Vzhledem k tomu, že se od roku 1989 vynaložilo velké úsilí na obnovu životního prostředí, je nepřípustné, aby
došlo k další devastaci této lokality. Jedná se o lokalitu s velkým výskytem úrodné zemědělské půdy a
pokračováním hornické činnosti dojde k trvalému zaplavení této půdy, čímž dojde i k ovlivnění dlouhodobě
trvajícího návratu živočichů do této oblasti.
Součástí přílohy č. 4 je mapa ZPF, ze které vyplývá rozsah potenciálního ohrožení zemědělské půdy změnou
hydrických podmínek. V některých lokalitách není zapotřebí vnímat zatopení negativně, v případě potřeby jsou
prováděny skrývky, na zatopených lokalitách s mokřady bývá obvykle větší druhová diverzita organismů než na
orné půdě. Do krajiny s tůněmi se navracejí ty druhy, které obývaly nivu Olše před regulací řeky, jak lze potvrdit
i v rámci biologického průzkumu v příloze č. 11.
Lidé v této lokalitě se budou muset vystěhovat, čímž dojde k zdevastování dlouhodobě rozvíjené a udržované
městské části, která slouží i jako relaxační zóna pro širokou veřejnost z řad občanů města Karviná a i občanů
Moravskoslezského kraje. S pokračováním hornické činnosti nesouhlasím a nepřeji si, aby docházelo k devastaci
přírody a života v této oblasti.
Na základě několika důvodů je vyjádřena legitimní obava pisatele. Redukovaná varianta se Starého Města
dotýká výrazně nižším způsobem, než varianta původní, přesto je nutno potvrdit, že oblast Starého Města a nivy
Olše představuje stěžejní území z hlediska vlivů posuzovaného záměru a v tomto smyslu je i těžištěm zpracované
Dokumentace.

Anděl Miroslav, Karviná, 20.4.2012
Vyjadřuje nesouhlas z důvodů:
Záměr neobsahuje komplexní hodnocení negativních vlivů všech činností spojených s hornickou činností
na znečištění ovzduší, vod atd. a také veřejné zdraví. Hodnocení je částečné, mnohdy obecné, některé údaje
jsou bagatelizovány. Oznámení obsahuje neodpovídající srovnání, nehodnotí adekvátně všechny parametry,
např. u znečištění ovzduší.
Dokumentace EIA a její odborné studie jsou zpracovány ve finální verzi a v rozsahu, který odpovídá finálnímu
rozsahu posuzovaného záměru a požadavkům, které byly vzneseny v průběhu zjišťovacího řízení. Požadavek je
v tomto dokumentu naplněn.
1.

Chybí specializovaná studie hodnocení negativních vlivů na ovzduší, vody, která zohlední zejména vlivy
imisí.
Vlivy na ovzduší jsou zpracovány v rozptylové studii (Příloha č. 6), která je zpracována podle požadované
metodiky s využitím nejnovější verze programu Symos 97 verze 2013. Z hlediska vlivů imisí na vody teoreticky
připadá v úvahu případně kontaminace vody spadem. To je ale regionální problém a ne problém posuzovaného
dobývání na Starém Městě.
2.

Činnost dolu dle předložené dokumentace se výrazně dotkne zástavby RD, nově vybudované průmyslové
zóny a také lokality, kde se nachází oblast Natura 2000.
Jak je zdůrazněno v komentáři k bodu 1 Závěru zjišťovacího řízení, je do dokumentace předložena již jen jediná
aktivní redukovaná varianta, nezasahující poddolováním ani hranicí dotčeného území ke karvinským rybníkům a
s výraznější redukcí vlivů v nivě Olše oproti variantě původní, posuzované Oznámením. Tedy i EVL Karvinské
rybníky se aktuálně nachází mimo dosah redukované aktivní varianty, jak je vícekrát zmíněno.
Průmyslovou zónou Nové Pole v aktuální redukované variantě prochází hranice dotčeného území a zóna již není
aktuálně poddolovávána. Ve smyslu ČSN 730039 se okrajová část průmyslové zóny při hranici dotčeného území
nachází v V. skupině stavenišť, jež nevyžaduje žádné zvláštní zajištění proti vlivům dobývání.
3.

Rozšiřováním předmětné činnosti již dlouhou dobu předkladatel značně devastuje krajinu a životní prostor
obyvatel. Je nutná změna ve využití dobývacích prostorů, a to včetně změny technologie dobývání, která
povede k omezení dopadů činnosti na povrchu.
Přílohou č. 8 Dokumentace je znalecký posudek, který požadovanou problematiku vyhodnocuje. Znovu je vhodné
připomenout, že ve znaleckém posudku jsou analyzovány otázky pro a proti aplikace dobývání se základkou.
Jsou uvedeny nesporné klady této metody z hlediska ovlivnění povrchu. To je však pouze jediné hledisko. Ostatní
a neméně závažná hlediska, jako jsou bezpečnost horníků a technická a ekonomická proveditelnost jsou naproti
tomu v opozici. Především technické a ekonomické hledisko ukazuje, že zavedení základky by znamenalo
ukončení těžby.
4.
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Bude zaplavena značná část lokality a je nutno vystěhovat a zbourat několik stovek rodinných domů aj.
nemovitostí.
Hydrogeologické posouzení v příloze č. 10 Dokumentace dokládá pro redukovanou variantu již výrazně nižší
míru hydrických změn v dotčeném území oproti variantě původní. Podle průmětu hydrických změn do mapy
majetků (doložena v příloze č. 4) se v oblasti výstupu vody na povrch nachází 17 objektů (z toho již 6 s podanou
žádostí o výkup), v oblasti trvalého zamokření 19 objektů (u 12 podána žádost o výkup) a v oblasti sezónního
zamokření 29 objektů (u 12 podána žádost o výkup).
5.

Nesouhlas s tvrzením v Oznámení, že nelze používat efektivní zakládání vyrubaných prostor hydraulickou
základkou a tím vlastně eliminovat poklesy a otřesy.
Jak vyplývá ze znaleckého posudku k jiným metodám dobývání (Příloha č. 8), použití hydraulické základky jako
způsobu likvidace vydobytých prostorů vyžaduje specifické technické a geologické podmínky. Zejména však
úklonové poměry naprosté většiny dobývek to neumožňují. Navíc vyžaduje zavedení hydraulického způsobu
zakládání specifické zařízení, dopravu základkového materiálu, což je samozřejmě nákladné a v současné
konkurenci ekonomicky nereálné. Reálná důlní základka není protiotřesovým opatřením. Naopak, přispívá
k nepravidelnému rozložení napětí a toto nebezpečí může za určitých podmínek zvýšit.
6.

Nesouhlas s tvrzením, že zakládání vydobytých prostor zvyšuje vznik anomálních geomechanických jevů –
důlních otřesů a průtrží hornin a plynů.
Analogie předchozího komentáře.
7.

8. Chybí variantní řešení záměru s ohledem na dodržování legislativy, bezpečnosti, tech. postupů, atd.
Analogie komentáře předchozí připomínky.
Plánovanou hornickou činností jsou negativní vlivy dobývání na povrch ve větším plošném rozsahu než
činí dosavadní stanovené hranice, ale také rozšíření hranice uvedené v Oznámení.
U klasických povrchových těžeb lze jednoznačně vymezit, aby vlivy vlastní činnosti nepřesahovaly hranice
vymezených dobývacích prostorů, u těžeb realizovaných v podzemí je tímto požadavkem jednoznačně stanoveno,
že rozsah porubů a exploatace těžitelných zásob nesmí přesahovat hranice dobývacích prostorů. V červenci
2013 bylo vydáno nejnovější rozhodnutí MŽP, odboru státní správy IX ve věci změny chráněného ložiskového
území české části hornoslezské pánve bylo vydáno pod č.j. 984/580/13,47186/ENV, spis. zn. 000370/A-10 dne
4.7.2013 (rozhodnutí je doloženo v rámci přílohy č. 4 – Podklady oznamovatele) Jsou mj. podrobně
specifikovány podmínky ochrany ložisek černého uhlí s tím, že území ve vlivech důlní činnosti podle specifikace
v přílohách č. 1 a 2 tohoto rozhodnutí nadále přesahuje mimo vymezení DP Karviná-Doly I do katastrálních
území Dětmarovice a Koukolná plochami BK, CK a N. Redukovaná varianta, předložená Dokumentací,
stanovený rozsah přesahu vlivů mimo hranice vymezených DP, plně respektuje.
9.

Požaduje, aby MŽP stanovilo, že oznámená změna záměru podléhá posuzování vlivů na ŽP a žádá o zpracování
dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením uvedených důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

Hajdušík Miroslav Ing.
Konstatuje, že jako nejvýhodnější pro dopravu hlušiny se jeví varianta úplného vypuštění trasy C a
nahrazení železniční dopravou trasy Cx a následné dopravy automobily přímo k cílovému místu
vlastních rekultivačních prací. Celkové zatížení železniční dopravy na této trase by byly 2 vlaky za
den. Tato varianta je nejmenší zátěží z hlediska životního prostředí pro tuto lokalitu, a proto by měla
být variantou jedinou.
V aktuálně předložené dokumentaci je výslovně položen v rámci centralizovaného nakládání
s hlušinami důraz na železniční přepravu, přičemž po zrušení úpravny na závodě ČSA je veškerá
produkce na úpravnu Darkov řešena podzemním překopem. Organizace dopravy materiálu pro rekultivaci
byla ve srovnání s údaji v „Oznámení EIA“ významně změněna a omezena a odpovídá již redukovanému
rozsahu záměru. Celkově je preferována přeprava po železnici, která je doplněna v nezbytném rozsahu silniční
dopravou. Optimalizace vedení tras byla provedena oznamovatelem, jedním z ukazatelů je i její ekonomická
efektivita, takže je i ze strany oznamovatele vyvíjena snaha o její maximální redukci, omezení počtu vlaků a co
nejkratší vedení tras v areálu Závodu ČSA a jejich vedení pokud možno mimo osídlené lokality. Vyhodnocení je
součástí hlukové a rozptylové studie, které jsou přílohami č. 5 a 6 Dokumentace.
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Vítová Květoslava, Kajan Lubomír, Ing., Orlová-Lutyně
K oznámení uvádí:
1.

Dokumentace je velmi nepřehledná, protože jsou spojeny dvě dobývací oblasti, a to Karviná – Staré Město
a část města Orlové – Výhoda. Máme z tohoto materiálu dojem, že část Orlové – Výhoda je podstatně méně
vypracovaná.
Rozsah záměru je v gesci oznamovatele a takto je předložen i nadále (v redukované variantě). Rozsah
zpracování odpovídá charakteru identifikovaných vlivů.

2.

Návrh by měl být zpracován ve více variantách.
Legitimní reakcí oznamovatele na Závěr zjišťovacího řízení je předložení aktuální redukované aktivní
varianty.

3. Není zřejmý dopad na silnici, u které bydlíme – II/474
Případný rozsah dotčení silnice II/474 je řešen jako standardní důlní škoda.
Není jasně posouzen dopad a vodní poměry na zalesněné údolí od komunikace II/474 až ke Kolibě, kde je
již nyní řešen sesuv.
Z výstupů hydrogeologické studie (Příloha č. 10) vyplývá, že v údolí toku Glembovec dochází k hydrickým
změnám až za územím Kotliny. V lokalitě Kotliny pro oblast postižení platí, že situováním centra poklesů do
svahu a údolí Doubravského potoka dojde zejména k naklonění pravobřežní části údolí Doubravského a
Kotlinského potoka. Dalším účinkem poklesů bude snížení úklonu svahu nad pravým břehem Doubravského
potoka a v důsledku toho další vyrovnání báze dílčí erozní rýhy, která probíhá centrem poklesů v S-J směru.
4.

V naší oblasti se zvýšil počet důlních otřesů, které jsou mapovány jako seismické jevy. Dopad na psychiku
člověka při otřesech je velmi negativní. Vzhledem ke zvyšování počtu otřesů, žádáme o širší rozpracování
této problematiky a návrh řešení pro občany v rámci další těžby.
Hornická činnost, která by mohla ovlivnit povrchové objekty zvýšenou seismicitou bude vedena v dobývacích
krách č. 4, 10 a 11. Na základě zkušeností při vedení důlních děl v těchto krách a na základě dosavadního vývoje
seizmické aktivity lze předpokládat, že při hornické činnosti v oblasti lokality ČSA v letech 2015 – 2023 nebudou
běžně dosahovány při případném vzniku seismického jevu hodnoty rychlostí kmitání překračující meze pro
poškození povrchových objektů. Nahodilý jev, který muže být člověkem zaznamenán však obecně může vzniknout
i vlivem předchozí hornické činnosti. Takové jevy jsou v oblastech s dřívější hornickou činností zaznamenávány i
po jejím ukončení.
5.

Uhlířovi Vladimír a Pavla, Karviná, 23.4.2012
Uvádí následující důvody nesouhlasu:
Došlo by postupně k celkové devastaci městské zástavby, nově vybudovaných inženýrských sítí, stezek pro
cyklisty, zahrádkářských a relaxačních osad a kulturních památek.
Vyjádření legitimních obav pisatele. Cyklostezka je zahrnuta do dotčené infrastruktury a její poškození musí být
předmětem včasné náhrady škody dle § 33 platného znění horního zákona. Cyklostezka je trasována po
pravobřežní hrázi s tím, že pravobřežní hráz byla navýšena na průtoky Q 100, přičemž právě z důvodu
poddolování byla kóta navýšení požadována správcem toku na Q 100 + 1m. Pokud by došlo k poškození hráze s
cyklostezkou, je řešení důlní škody standardní zákonnou povinností.
1.

Došlo by k likvidaci strategických zásob vody na pravém břehu řeky Olše, kde je zároveň I. a II. Ochranné
hygienické pásmo.
Nadzemní objekty jímacího území Staré město u Karviné bylo již v době rekognoskace pro původní variantu pro
Oznámení devastováno a je fakticky mimo provoz. Vlivem poklesů opravdu dojde k nevratnému poškození této
lokality (stejně jako v případě JÚ Špluchov v oblasti Kozince). Na Starém Městě se jednalo o podpůrný zdroj se
sníženou kvalitou vody, která se po úpravě přidávala k hlavní dodávce vody z Kružberku. Obecně ale platí, že
v oblasti těžby od 50.let byla znehodnocena řada zdrojů kvartérních podzemních vod a těžiště
vodohospodářského zásobování se přesunulo do povrchových zdrojů zcela mimo aglomeraci (tj. Šance,
Kružberk).
2.

3. Došlo by k postupné likvidaci zásob léčivé jodové vody pro lázně Darkov.
S ohledem na polohu zdrojů vody pro oba lázeňské komplexy a polohu posuzovaným záměrem dotčeného území
lze tuto obavu jednoznačně vyloučit.
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Došlo by ke zničení flory a fauny v prostoru karvinských rybníků, které jsou navrženy na přírodní památku
a je zde rozsáhlé hnízdiště ptáků.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani již vyhlášenou
přírodní památku, hranice dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ. Těžba takového rozsahu, která
by byla příčinou zničení flory a fauny v prostoru Karvinských rybníků, nebyla řešena ani v oznámení záměru.
V současné době se PP Karviná - rybníky dle předložené redukované varianty nachází zcela mimo oblast vlivů
poddolování.
4.

5. Došlo by k zastavení rozvoje nebo likvidaci průmyslové zóny
Průmyslová zóna Nové Pole se dle redukované varianty nachází při okraji dotčeného území.
Došlo by k zastavení nové bytové výstavby. Nové a nákladně renovované domy a jejich zahrady by byly
znehodnoceny a následně zbourány.
Podrobnější komentář vlivů na majetky obsahuje kapitola D.I.9, je doplněn mapou k ovlivnění majetků pro oba
dobývací prostory v rámci přílohy č. 4.
6.

Zánikem části města Karviné – Staré Město by bylo přímo postiženo více jak 10 000 občanů Karviné a
ostatní občané nepřímo.
Redukovaná varianta se v oblasti Starého města týká menšího počtu objektů, než varianta původní; rozsah je
dokumentován v příslušných kapitolách Dokumentace a je i podkladem pro část studie vlivů na veřejné zdraví
(Příloha č. 7), kde jsou předpokládané počty dotčených obyvatel hodnoceny.
7.

Tyto nevratné škody by vznikly pouze z důvodu krátkodobých zisků soukromé společnosti OKD, která čelí
žalobě (veřejná schůze z 23.3.2012), že těží uhlí, které jim ve skutečnosti nepatří.
Připomínka svou podstatou je mimo proces E.I.A.

Čura Zdeněk, Karviná, nedatováno, doručeno 10.4.2012
Vyjadřuje nesouhlas s pokračováním hornické činnosti:
Dle něho pokračování hornické činnosti bude mít destruktivní vliv na životní prostředí a jeho nemovitost a
dojde k devastaci této lokality. Dojde k zdevastování dlouhodobě rozvíjené a udržované městské části, která
slouží i jako zdroj obživy pro značnou část obyvatel Karviné a okolí (likvidaci průmyslové zóny).
S pokračováním hornické činnosti nesouhlasí a nepřeje si, aby docházelo k devastaci přírody a života v této
oblasti.
Jelikož je přímo dotčen zásahem hornické činnosti, žádá, aby byl vyrozuměn jak bylo v dané věci rozhodnuto i
vzhledem k uvedeným námitkám.
Připomínka je souhrnným obecným vyjádřením postoje pisatele. Redukovaná varianta se v oblasti Starého města
týká menšího počtu objektů, než varianta původní; rozsah je dokumentován v příslušných kapitolách
Dokumentace a je i podkladem pro část studie vlivů na veřejné zdraví (Příloha č. 7), kde jsou předpokládané
počty dotčených obyvatel hodnoceny. Oznamovatel obecně deklaruje zákonný postup při povolování hornické
činnosti dle platného znění horního zákona.

Vzor č. 1 (119 podání)
1. Činnost dle předložené dokumentace se výrazně dotkne lokality, kde se nachází oblast Natura 2000, niva
řeky Olše, která je přímo ohrožena (pokles až 4 m).
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL, hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ. Z předmětů ochrany PO Heřmanský stav – Odra – Poolší
se mírně negativně dotkne jen ledňáčka říčního, jak je rozvedeno v příslušné části textu Dokumentace, vlivů na
faunu. Pro redukovanou variantu je i příslušným orgánem ochrany přírody stanoviskem dle § 45i konstatováno,
že významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000 lze vyloučit (viz Příloha č. 2)
2. V lokalitě se nachází přivaděč pitné vody pro město Karviná a čistící stanice odpadů.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského přivaděče. Ten
podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se skupinami stavenišť
V a IV. Je logické, že i přes snížení vlivů na tento přivaděč bude nadále postižen a je nutno včas řešit případnou
přeložku či jiný způsob technického zabezpečení tohoto strategického prvku vodohospodářské infrastruktury
formou samostatné projektové přípravy.
ČOV Karviná není dotčeným územím dle redukované aktivní varianty záměru zasažena.
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Způsob těžby lze nazvat drancováním. Rozšiřováním těžby již dlouhou dobu předkladatel značně devastuje
krajinu a životní prostředí obyvatel. Je nutná změna co do využití dobývacích prostor a to včetně změny
technologie dobývání.
Předkladatel již nevratně zničil tři části Karviné – Doly, Louky a Darkov. Další povolení těžby znamená
zničení části Staré Město a následně dalších částí Karviné.
V červenci 2013 bylo vydáno nejnovější rozhodnutí MŽP, odboru státní správy IX ve věci změny chráněného
ložiskového území české části hornoslezské pánve bylo vydáno pod č.j. 984/580/13,47186/ENV, spis. zn.
000370/A-10 dne 4.7.2013. Jsou mj. podrobně specifikovány podmínky ochrany ložisek černého uhlí. Území
Starého Města leží v území ve vlivech důlní činnosti kategorie BK a CK, severní část pak v území ovlivněném
ukončenou důlní činností CK0. Redukovaná varianta, předložená Dokumentací, stanovené podmínky respektuje,
jak vyplývá z mapových podkladů, doložených v rámci Přílohy č. 4.
3.

Předkladatel soustavně devastuje svojí činností majetky občanů, jejich život i životní prostředí. V případě
realizace záměru bude část lokality zcela zaplavena.
Hydrogeologické posouzení v příloze č. 10 Dokumentace dokládá pro redukovanou variantu již výrazně nižší
míru hydrických změn v dotčeném území oproti variantě původní.
4.

Požaduje, aby MŽP stanovilo, že výše uvedená oznámená změna záměru podléhá posuzování vlivů na životní
prostředí a žádá o zpracování dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením uvedených důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

Vzor č. 2 (61 podání)
Podání části občanů Doubravy a Orlové vyjadřuje nesouhlas s předloženým záměrem z důvodů:
Hornická činnost dle předložené dokumentace výrazně ovlivní svými poklesy nedávno zastavěnou lokalitu
rodinnými domy v části obce Doubrava, tzv. „U Starostky“.
Tato nová zástavba je vyčleněna k výstavbě RD a staveb pro rekreaci jako náhrada za lokality Špluchov a
Kozinec, kde se již v plné míře projevily vlivy hornické činnosti.
Předkládá návrh na doplnění souboru podmínek ke snížení nepříznivých vlivů na ŽP
OKD a.s. souhlasila s novou rozvojovou plochou u starostky s podmínkou dodržení parametrů pro novou
výstavbu dle § 19 (III.sk. stavenišť), novým záměrem tyto podmínky nejsou přesahovány.
Hornickou činnost provádět ve zmenšeném rozsahu – bez 18. kry („0“varianta).
Třebaže došlo k redukování rozsahu těžby ve srovnání s oznámením, zůstává dobývání v 18. kře DP Doubrava
z provozních i báňsko-technických důvodů zásadní pro udržení činnosti v severním poli závodu ČSA.
Dokumentaci doplnit o hornickou činnost v 18. kře DP Doubrava Dolu Karviná, tj. o variantu zmenšenou bez
dobývání pod části obce Doubrava, lokalita tzv. „U Starostky“ tak, aby nepříznivé vlivy z dobývání prokazatelně
nepřesáhly hranici výše uvedené lokality.
Řešeno komentářem předchozích připomínek
Požaduje, aby byly blíže specifikovány podmínky a rámec případného budoucího povolení HČ příslušným
správním orgánem v kontextu popisovaného postupu v kap. D.1.1. str.83 v oblasti vyřešení střetů zájmů –
požadavek přesně definovat obsah pojmů „dotčený“, „ovlivněný“ a „ohrožený“ účastník řízení o povolení HČ a
pravidla vymezení jejich okruhu při předmětném správním řízení.
Uvedené termíny Oznámení na str. 81 až 83 nepoužívá, je zde mj. nastíněn okruh problémů, spojených s tím, že
část obyvatelstva bude vlivy důlní činnosti postižena ztrátou bydlení i ekonomicky. Je pouze zdůrazněno, že je
nutno akceptovatelnost záměru důsledně podmínit především výraznými kompenzacemi, řešenými způsobem
„ex ante“, nikoli „ex post“ a některými dalšími opatřeními ekonomicko-sociálního charakteru, jejich výš čet je
na str. 83 s průmětem do kapitoly D.1.4 Oznámení. Na těchto opatřeních trvá i zpracovatelský tým dokumentace.
Výše uvedené aspekty, požadované předloženou připomínkou, jsou právního charakteru mimo oblast posuzování
vlivů (které nemůže suplovat výklady správních termínů) a budou předmětem jednak příslušných správních
řízení, jednak i dalších interakcí ve smyslu kompenzací vzniklé újmy.
Specifikovat a definovat obsah a formu termínu vypořádání budoucích důlních škod v předstihu.
Při povolování hornické činnosti bude postupováno v souladu s platnou právní úpravou.
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Předložit návrhy na kompenzační opatření za HČ v 18. kře a jejich vlivů na lokalitu výše uvedenou o závazek
těžební organizace v předstihu zajistit kapacitní souvislou enklávu pozemků pro další náhradní výstavbu vč.
jejich zasíťování o kapacitě pro cca 25 – 30 RD v rámci obce Doubrava.
OKD a.s. souhlasila s novou rozvojovou plochou u starostky s podmínkou dodržení parametrů pro novou
výstavbu dle § 19 (III.sk. stavenišť), novým záměrem tyto podmínky nejsou přesahovány.
Budoucí hornickou činností dochází k hrubému narušení stability rozvoje obce Doubrava. Rozšiřováním
předmětné činnosti již dlouhou dobu předkladatel devastuje krajinu a životní prostor obyvatel. Vzhledem
k dosavadním trvajícím ekologickým zátěžím je zcela evidentní nutná změna co do využití dobývacích prostorů
a to včetně změny technologie dobývání. V případě realizace záměru těžby může být část lokality zcela
zaplavena.
Redukovaná varianta mění poměry na území obce Doubrava v menším rozsahu než varianta původní, předložená
Oznámením, což mj. potvrzuje i nově vyžádané stanovisko stavebního úřadu při OÚ Doubrava č.j. OUDo
1022/2014 sp.zn. OUDo S 189/2014/Sz. I v této variantě je záměr nadále v rozporu s ÚP Doubrava a je
požadováno, aby pokračováním hornické činnosti nedošlo k omezení rozvojových ploch.
Požaduje, aby MŽP stanovilo, že výše uvedená oznámená změna záměru podléhá posuzování vlivů na ŽP a žádá
o zpracování dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě veřejností uvedených důvodů je závěrem zjišťovacího
řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

Vzor č. 3 (14 podání)
Lokalita je vzhledem ke své poloze charakterizována po imisní stránce jako vysoce zatížená registrovanými
stacionárními zdroji znečištění ovzduší. Podle údajů ČHMÚ za rok 2009 je na 100% plochy měst Karviná i
Orlová překračován imisní limit pro dlouhodobé i krátkodobé imise.
Další zvýšení koncentrací je nepřípustné.
Již bylo uvedeno, že provoz Závodu ČSA probíhá již dlouhodobě a jeho vlivy na kvalitu ovzduší jsou součástí
monitoringu ČHMÚ. Se změnou technologie těžby se nepočítá, z dopravních vlivů byla vyloučena přeprava
rubaniny na úpravnu Darkov po povrchu pomocí železniční vlečky (je řešena podzemním překopem). Vlivy
záměru na kvalitu ovzduší byly proto zpracovány ve formě imisního podílu a i tento podíl je v potenciálně
ovlivněných osídlených lokalitách malý. Konkrétní údaje jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha č. 6).
1.

2. Činnost se výrazně dotkne lokality, kde se nachází oblast Natura 2000.
Aktivní redukovaná varianta již vlivy na povrch nezasahuje území karvinských rybníků a tedy ani EVL, hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně až JZ. Z předmětů ochrany PO Heřmanský stav – Odra – Poolší
se mírně negativně dotkne jen ledňáčka říčního, jak je rozvedeno v příslušné části textu Dokumentace, vlivů na
faunu. Pro redukovanou variantu je i příslušným orgánem ochrany přírody stanoviskem dle § 45i konstatováno,
že významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000 lze vyloučit (viz Příloha č. 2)
3. V lokalitě se nachází přivaděč pitné vody pro město Karviná cca 60 000 obyvatel.
Součástí Přílohy č. 4 je grafická dokumentace hlavních prvků infrastruktury, včetně kružberského přivaděče. Ten
podchází pode dnem Olše ve speciálním potrubí v prostoru poklesů do 100 cm a územími se skupinami stavenišť
V a IV. Je logické, že i přes snížení vlivů na tento přivaděč bude nadále postižen a je nutno včas řešit případnou
přeložku či jiný způsob technického zabezpečení tohoto strategického prvku vodohospodářské infrastruktury
formou samostatné projektové přípravy. Bude řešen stejně jako přivaděč OOV Životice - Karviná (měření,
monitoring, případná příprava PD, přeložka)
Rozšiřováním předmětné činnosti již dlouhou dobu předkladatel značně devastuje krajinu a životní prostor
obyvatel. Vzhledem k dosavadním ekologickým zátěžím na Karvinsku je nutná změna využití dobývacích
prostor – technologie dobývání, která povede k omezení dopadů HČ.
Jak již bylo konstatováno je použití jiné dobývací metody nebo jiného způsobu likvidace vydobytých prostor
v současné fázi exploatace bezpečnostně nevhodné a technicky a ekonomicky nereálné. (viz ZP Ing. Jiřího
Ptáčka, Ph.D., – příloha č. 8)
4.
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V případě realizace záměru s důsledkem dokonání těžby bude část lokality zcela zaplavena.
Hydrogeologické posouzení v příloze č. 10 Dokumentace dokládá pro redukovanou variantu již výrazně
nižší míru hydrických změn v dotčeném území oproti variantě původní.

Požaduje, aby MŽP stanovilo, že výše uvedená oznámená změna záměru podléhá posuzování vlivů na ŽP a žádá
o zpracování dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele je redukovaná (upravená) varianta, zahrnující časovou i prostorovou redukci
záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace. Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící
případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením uvedených důvodů je závěrem
zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení klíčových oblastí hodnocení.

Vzor 4 (25 podání)
Jde o vyjádření části především občanů Doubravy, vyjadřující svůj nesouhlas se záměrem:
Hornická činnost se výrazně dotkne zastavěných lokalit rodinnými domy. Poklesy v oblasti Výhoda v katastru
Horní Lutyně by mohly zasáhnout území s novou zástavbou RD v Doubravě, která je vyčleněna převážně
k výstavbě RD jako náhrada za lokality Špluchov a Kozinec, kde se již projevily vlivy hornické činnosti.
Výstavba byla povolena za určitých podmínek zabezpečení s ohledem na okolnost, že je řešena v oblasti důlních
vlivů, jak je aktuálně i potvrzeno rozhodnutím MŽP, odboru výkonu státní správy IX
č.j. 984/580/13,47186/ENV, spis. zn. 000370/A-10 dne 4.7.2013, ve kterém jsou mj. podrobně specifikovány
podmínky ochrany ložisek černého uhlí. Rozhodnutí je doloženo v rámci přílohy č. 4 Dokumentace.
Společnost OKD nepodala požadavek zapracovat předpokládané vlivy hornické činnosti a ani v rámci
připomínek nedoložila žádné podklady o těžbě v uvedených územích (Doubrava a Orlová) a tímto dochází
k narušení stability rozvoje obce Doubrava.
Redukovaná varianta mění poměry na území obce Doubrava v menším rozsahu než varianta původní, předložená
Oznámením, což mj. potvrzuje i nově vyžádané stanovisko stavebního úřadu při OÚ Doubrava č.j. OUDo
1022/2014 sp.zn. OUDo S 189/2014/Sz. I v této variantě je záměr nadále v rozporu s ÚP Doubrava a je
požadováno, aby pokračováním hornické činnosti nedošlo k omezení rozvojových ploch.
Rozšiřováním předmětné činnosti již dlouhou dobu předkladatel devastuje krajinu a životní prostor obyvatel. Je
nutná změna co do využití dobývacích prostor a změny technologie dobývání, která povede k omezení dopadů
činnosti na povrchu. Navíc v důsledku těžby může být část lokality zaplavena.
Přílohou č. 8 Dokumentace je znalecký posudek, který řeší možnosti realizovat jiné varianty dobývání. Jak již
bylo konstatováno je použití jiné dobývací metody nebo jiného způsobu likvidace vydobytých prostor v současné
fázi exploatace bezpečnostně nevhodné a technicky a ekonomicky nereálné. Hydrogeologické posouzení v příloze
č. 10 Dokumentace dokládá pro redukovanou variantu již výrazně nižší míru hydrických změn v dotčeném území
oproti variantě původní.
Požaduje, aby MŽP stanovilo, že výše uvedená oznámená změna záměru podléhá posuzování vlivů na ŽP a žádá
o zpracování dokumentace EIA a o zpracování variant záměru.
Legitimní reakcí oznamovatele na předložený Závěr zjišťovacího řízení je redukovaná (upravená) varianta,
zahrnující časovou i prostorovou redukci záměru na období 2015 – 2023, která je předložena do dokumentace.
Rovněž přílohou č. 8 je studie, řešící případnou (ne)reálnost varianty se zakládáním. Na základě sdružením
uvedených důvodů je závěrem zjišťovacího řízení požadavek na vypracování dokumentace včetně stanovení
klíčových oblastí hodnocení.

Vyjádření jsou přiložena na CD v každém tištěném svazku Dokumentace v rámci Přílohy č. 1.
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma :
OKD, a.s.,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2900:
A.2. IČ:
26863154, DIČ CZ26863154, plátce DPH
A.3. Sídlo:
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Radim Tabášek,
ředitel pro rekultivace a pozemky, na základě plné moci ze dne 11.6.2014
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Tel.: +420596262071, e-mail : radim.tabasek@okd.cz
Ing. Roman Adamiec, ved.odboru ZNHČ a povolování HČ
Ing. Jana Theodosisová, specialistka ARA
Tel.: +420596262325, +420596262198;
e-mail : roman.adamiec@okd.cz; theodosisova@okd.cz; web: www.okd.cz
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle Přílohy č. 1
Název: Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období
2015– 2023.
Zařazení: Uvedený záměr naplňuje dikce několika bodů Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů:
o

o
o
-

Na základě provedené konzultace na MŽP jsou záměry těžby černého uhlí v rozsahu nad
1.mil. tun/rok aktuálně řazeny do bodu 2.3. kategorie I (záměry vždy podléhající
posouzení): Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních
nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.16
Věcně jde o náplň bodu 2.1 kategorie II přílohy č. 1 cit. zák. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod : 2.1. Těžba uhlí nad 100 000 t/rok;
Dále jde o zejména kontext bodů kategorie II přílohy č. 1 cit. zák.:
2.8. Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při úpravě nerudních surovin

Příslušným úřadem, který zajišťuje proceduru posuzování, je ministerstvo životního prostředí
(§ 21 písm. c/ zákona).
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Základním kapacitním parametrem oznamované činnosti je objem těženého uhlí v řešeném
období v rámci stávajících a pro těžbu černého uhlí vymezených dobývacích prostorů, od
kterého se odvíjí kromě produkce hlušiny dále velikost vstupů i výstupů uvedených
v následujících kapitolách B.II. a B.III. Jde o DP Karviná-Doly I a DP Doubrava u Orlové.
Oznamovatel deklaruje pro řešené roky následující kapacitní údaje, které se týkají
pokračování hornické činnosti v řešeném období:
Dobývací prostory
Plochy dobývacích prostorů:

2

Karviná – Doly I 16,623588 km
Doubrava u Orlové 9,537211 km2

Celková rozloha obou DP činí 26,160799 km2

16

Dle platného výkladu MŽP je nutno postupovat při možném řazení záměru podle více bodů Přílohy č. 1 podle
gramatického výkladu (gramatická-jazyková metoda) dle příslušných bodů od obecnější dikce: v daném
případě bod 2.3. kategorie záměrů I je obecný - jde o těžbu všech ostatních nerostných surovin (tedy není
konkretizováno, o jaké ostatní nerostné suroviny jde, platí tedy i na černé uhlí bez specifikace těžební metody)
nad 1. mil t/rok s tím, že bod 2.1 kategorie záměrů II je již speciální: vztahuje se jen a výhradně na těžbu
černého uhlí, nelze jej aplikovat na těžby jiných nerostných surovin, lze tento bod použít jen na těžby mezi
limity 100.000 - 1.000.000 t/rok. Zvýrazněno zpracovatelem Dokumentace.
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DP Karviná – Doly I byl stanoven rozhodnutím Federálního ministerstva paliv a energetiky
pod č.j.: 31/1786/Ko/79 ze dne 1. 10. 1979; DP Doubrava u Orlové byl stanoven
rozhodnutím ministerstva průmyslu pod č.j.: 12.2/669/61 ze dne 4. 10. 1961
Kapacitní údaje těžby
Tabulka: Těžba na Dole Karviná v obou dobývacích prostorech v letech 2015 - 2023
Rok
Počet porubů
Těžba (kt)
2015
8
1504
2016
8
1532
2017
10
1736
2018
6
1785
2019
6
1809
2020
7
1843
2021
7
1969
2022
9
2027
2023
5
1912
Těžba celkem 16 117 kt.
Tabulka: Produkce plynu získaného degazací v provozech ČSA v letech 2015 – 2023 (tis. m3)
Rok
Objem CH4

2015
9 000

2016
9 000

2017
9 000

2018
8 200

2019
8 200

2020
8 000

2021
7 900

2022
7 500

2023
7 000

Celkem
73 800

2022
788
0
788
40
1 616

2023
751
0
751
38
1 540

Tabulka: Produkce hlušin z činnosti Dolu Karviná v letech 2015 – 2023 (tis. m3)
Úpravna
Darkov
Lazy
Darkov
Celkem

kámen
kámen
Σkámen
flotační
Σhlušiny

2015
667
218
885
34
1 804

2016
1 123
182
1 222
57
2 584

2017
1 104
118
1 278
56
2 556

2018
734
102
836
37
1 709

2019
898
36
935
45
1 914

2020
829
0
829
42
1 700

2021
879
0
879
44
1 802

B.I.3. Umístění záměru
Vymezení dobývacích prostorů pro důl Karviná na závodě ČSA17 v kontextu údajů
v předchozí kapitole zasahuje do území následujících samosprávných jednotek:
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Karviná

Katastrální území:

Obec: Orlová

Katastrální území:

Obec: Doubrava
Obec: Dětmarovice

Katastrální území:
Katastrální území:

Karviná – Doly
Karviná - Město
Staré Město u Karviné
Darkov
Orlová
Poruba u Orlové
Horní Lutyně
Doubrava u Orlové
Dětmarovice
Koukolná

a to podle následující specifikace:
17

Závod ČSA je jedním ze dvou aktivních závodů Dolu Karviná. Druhým je závod Lazy, jehož činnost není
předmětem předkládané dokumentace a řešení hornické činnosti na závodě Lazy je předmětem samostatných
procesů posuzování vlivů (naposledy viz kód IS EIA na www.mzp.cz MZP167)
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DP Karviná – Doly I se rozkládá se na území 3 obcí:
Statutární město Karviná – rozloha 13,729919 km2, což je 82,6 % plochy (k. ú. Karviná-Doly, Staré
Město u Karviné, Karviná-Město, Darkov)
Obec Doubrava – rozloha 2,612917 km2, což je 15,7 % plochy (k. ú. Doubrava u Orlové)
Obec Dětmarovice – rozloha 0,280752 km2, což je 1,7 % plochy (k. ú. Koukolná)

Těžba z DP Karviná-Doly I jiné katastry neovlivňuje.
DP Doubrava u Orlové se rozkládá rovněž na území 3 obcí:
Město Orlová – rozloha 4,932999 km2, což je 51,7 % plochy (k. ú. Orlová, Poruba u Orlové, Horní
Lutyně)
Obec Doubrava – rozloha 4,057697 km2, což je 42,6 % plochy (k. ú. Doubrava u Orlové)
Statutární město Karviná – rozloha 0,546515 km2, což je 5,7 % plochy (k. ú. Karviná – Doly)
Mimo tyto katastry ovlivňuje těžba v DP Doubrava u Orlové rovněž k. ú. Lazy u Orlové města Orlová
a k. ú. Dětmarovice obce Dětmarovice

Vlivy poddolování tedy zasahují pouze na území samosprávních jednotek Moravskoslezského
kraje a obcí Karviná, Orlová, Doubrava a Dětmarovice (blíže viz text Dokumentace a mapové
podklady v příloze č. 4).
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je pokračování otvírky, přípravy a dobývání černého uhlí hlubinným způsobem ve
schválených dobývacích prostorech Doubrava a Karviná – Doly I. Součástí činnosti závodu
ČSA je i čerpání hořlavého zemního plynu, sanace a rekultivace území poklesových kotlin
a odkališť. Všechny tyto činnosti je nutno pokládat za integrální součást záměru a jsou
popisovány v příslušných kapitolách dokumentace.
Ke kumulaci vlivů z činnosti dolu dochází především s vlivy působenými činností sousedního
Dolu Darkov a závodu Lazy Dolu Karviná. Jedná se především vypouštění důlních a
odpadních vod, škodlivin znečišťujících ovzduší a hluk, jehož část z dopravy vytěženého
materiálu k úpravnám je eliminována přepravou ze závodu ČSA do Dolu Darkov a ze závodu
Lazy podzemními překopy. Po roce 2015 nebude docházet ke spolupůsobení poklesů terénu
se sousedním Dolem Darkov ani závodem Lazy Dolu Karviná.
Poněvadž došlo k centralizaci nakládání s hlušinami pro všechny činné doly OKD, a.s. na
Karvinsku, dochází k synergii s ukládáním hlušin na 9. stavbě Dolu ČSM, tato okolnost je
posouzena v rámci hlukové a rozptylové studie (Přílohy č. 5 a č.6) a dokladována v rámci
materiálu nakládání s hlušinami (podklady viz Příloha č. 4).
Další synergie lze očekávat u činností probíhajících v zájmovém území zcela nezávisle na
činnostech závodu ČSA. Jde především o činnosti ovlivňující úroveň hluku a znečištění
ovzduší a vody, tedy dopravu, zásobování průmyslu a domácností teplem a ostatními
energiemi a zemědělství jako znečišťovatele půd a vod. Znečišťující látky, obsažené v důlním
vzduchu a důlní vodě působí kumulativně se stejnými produkty vypouštěnými z dalších dolů
OKD. Jak v případě znečišťování ovzduší, tak v případě znečišťování vody vypouštěním
důlních vod do povrchových recipientů dochází v nižších částech povodí pravděpodobně
rovněž ke kumulování a synergickému působení vlivů s produkty průmyslu v sousedním
Polsku.
Za kumulativní vliv zejména na přírodní charakteristiky území v nivě Olše je nutno pokládat
aktuální řešení protipovodňových hrází (zejména pravobřežní hráz) Z až JZ od Starého Města
a realizace dílčích opevnění toku (pod Koukolnou).
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B.I.5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Hornická činnost ve schválených dobývacích prostorech a chráněném ložiskovém území
české části Hornoslezské pánve je dána přítomností ložiska černého uhlí, existencí důlních a
navazujících provozů a příslušné infrastruktury. Variantní řešení se neuvažuje, záměrem je co
nejúplnější využití ložiska v popisovaných částech dobývacích prostorů.
Dobývání uhlí umožňuje existence dobývacího prostoru Doubrava, ve kterém ležel
stejnojmenný důl, ze kterého je používána již jen jáma DO-III a dobývacího prostoru Karviná
– Doly I, ve kterém leží závod ČSA s hlavními jámami 2, 3 a Jan. Po roce 2015 bude
v činnosti skipová jáma 3 a jámy 2 a Jan v areálu závodu ČSA a výdušná jáma DO-III u
severního okraje dobývacího prostoru Doubrava, sloužící rovněž jako povrchová základna
popílkového hospodářství.
Dostupné zásoby uhlí, převážně koksovatelného, tedy potřebného pro v oblasti rozvinutý
ocelářský průmysl, dosud nebyly ze značné části využity v tzv. severním poli jižně od
Dětmarovic a novém poli severně od Karviné. V prostoru jižní části DP Doubrava budou
dotěžovány zásoby vázané na bývalý ochranný pilíř (ohradník) jam uzavřeného dolu
Doubrava (22. kra). Poslední porub bude vydobyt v 1.kře. V severním poli, u severního okraje
DP se připravuje dotěžení dostupných uhelných zásob v 13., 15. a zejména 18. dobývací kře.
V dobývacím prostoru Karviná – Doly I bude pokračovat dobývání v 11. kře a nově v 10. kře
za poruchovým pásmem Olše.
Uvedeným postupem dojde k zajištění efektivní činnosti závodu ČSA (nedojde-li k výrazné
změně hospodářských podmínek na poli paliv a energetických surovin) a otevření přístupu
k využití všech dostupných zásob uhlí karvinského souvrství v dobývacích prostorech závodu
ČSA v budoucnosti, což je v souladu s požadavky horního zákona č. 44/1988 Sb., ve znění
pozdějších předpisů specifikovanými v §§ 30 „Hospodárné využívání výhradních ložisek“ a
31 „Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek“. V obecnější poloze
lze hovořit rovněž o souladu s platnými koncepcemi Státní surovinová politika a Energetická
koncepce ČR.
Z hlediska ovlivnění životního prostředí a faktoru pohody obyvatel je však záměr pokračování
těžby v severním poli a jižní části nového pole velmi náročný, zejména v oblasti majetkových
důlních škod, spočívajících zejména v ohrožení nebo likvidaci domů, veřejné infrastruktury a
zařízení, které budou vyžadovat kompenzaci a vyrovnání se s dotčenými vlastníky ze strany
oznamovatele. Pokud k řešení příslušných kompenzací vyrovnání důlních škod, majetkové i
nemajetkové újmy dojde, není ovlivnění některých složek životního prostředí v obecné rovině
absolutně limitujícím faktorem, který by jednoznačně vyvolal rozhodnutí ve smyslu zamítnutí
navrhovaného pokračování těžby, ale bývá k němu výrazně přihlíženo.
Aktivní varianta, která je předkládána Dokumentací, je reakcí oznamovatele na závěr
zjišťovacího řízení. Oproti rozsahu těžby v Oznámení je tedy předkládána varianta
redukovaná jak z hlediska rozsahu dotčeného území, tak z hlediska časového období.18
Hranice dotčeného území dle redukované varianty již nezasahuje karvinské rybníky a jen
zcela okrajově kontaktuje průmyslovou zónu Nové Pole. Dále došlo k posunu dotčeného
území k východu v lokalitě Výhoda a k výraznému snížení poklesů v této oblasti, posun
18

Varianta z Oznámení je v celém textu Dokumentace v případě potřeby porovnání označována jako varianta
původní.
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centra poklesové kotliny k východu se mírně výrazněji projeví na toku v lokalitě Glembovec.
Varianta v kapitole B.I.2 uvedených kapacitních parametrech je řešena dobývací metodou na
řízený zával, která je podrobněji popsána v kapitole B.I.6.
Nulová varianta spočívá v tom, že těžební činnost dolu bude od konce roku 2016, což je doba
platnosti předcházejícího stanoviska MŽP k pokračování těžby, zastavena a pokračovat budou
pouze dokončovací sanační a rekultivační práce. Z hlediska ochrany životního prostředí se
samozřejmě jeví jako výhodnější varianta bez činnosti, poněvadž nevyvolává dopady na
povrch poddolovaného území včetně dopadů do infrastruktury, obytných souborů či
rozvojových zón a nebude generovat vlivy na některé socioekonomické determinanty či faktor
pohody. Dále eliminuje další vlivy na další složky životního prostředí, zejména vodu, krajinu,
půdu, ekosystémy a ovzduší, i když je potřeba počítat s určitou setrvačností projevů důlní
činnosti a potřebu dořešení těchto dopadů i po roce 2016. Nulová varianta však kromě již
zmíněného horního zákona a koncepčních státních dokumentů koliduje také se sociálně
ekonomickými hledisky, protože závod ČSA je významným zaměstnavatelem a poskytuje
významné množství suroviny pro ostatní průmysl a služby. Vzhledem ke komplexnosti a
složitosti hornické problematiky, jež vyžaduje provádět řadu činností v dostatečném
předstihu, by ukončení těžby v roce 2016 by také přineslo zmaření řady investic směřovaných
nejen k pokračování těžby, ale i funkci doprovodných činností včetně vypořádání důlních
škod, řešených v několikaletém předstihu před jejich uskutečnění. Tak by např. řada domů
byla zbytečně odstraněna, protože by k jejich postižení deformacemi povrchu nakonec
nedošlo.
Na základě požadavku Závěru zjišťovacího řízení byla pro aktivní variantu prověřována
možnost technologické varianty dobývání se zakládáním vydobytých prostor. Z tohoto
důvodu byl zadán znalecký posudek, týkající se možnosti řešení těžebních postupů se
základkou, případně jinou technologií, šetrnější k poklesům a deformacím, se specifikací pro
báňsko technické a geologickém podmínky lokalit ČSA a Doubrava Dolu Karviná (příloha č.
8). Vzhledem k poklesům terénu, které vyvolávají negativní ovlivnění staveb a infrastruktury
na povrchu, byla při předcházejících procesech posuzování vlivů těžby uhlí v dolech OKD
věnována pozornost možnostem jejich zmenšení použitím alternativních dobývacích postupů,
zejména se zakládáním vydobytých prostor. Již při předcházející etapě posuzování vlivů těžby
v dolech OKD na životní prostředí byly nezávislými odborníky zpracovány o možnostech a
známých přístupech vedoucích ke snižování poklesů, jednak obecná studie zabývající se
technologiemi zakládání v obecné rovině, jednak studie aplikované přímo na poměry
jednotlivých dolů (viz příloha 9 Dokumentace E.I.A., Macháček M. a kol., 1/2009). Ani
v jedné ze studií nebylo doporučeno měnit způsob dobývání na zával.
Přesto bylo znovu zadáno zpracování výše citovaného znaleckého posudku, jehož výstupem
je nedoporučení takových postupů. Nejdůležitější okolnosti vedoucí k jednoznačnému
zamítnutí použití zakládky jsou uvedeny následujícím přehledu:
 Zakládání má negativní vliv na napěťový stav, neboť dobývání a zakládání vyrubaných prostorů v reálném
prostředí horského masivu vytváří nerovnoměrné rozložení napěťových polí a zvyšuje tak nebezpečí vzniku
otřesů, které patří stále k velmi obtížně řešitelným problémům hornické činnosti.
 Dobývání s nejúčinnějším způsobem zakládání vydobytých prostor hydraulickou základkou není na závodě
ČSA použitelné;
 Zavedení foukané základky by snížilo poklesy povrchu zhruba na polovinu - tím by hlavní problémy spojené
s deformací povrchu nebyly řešeny; u ostatních použitelných druhů zakládání vydobytých prostor je účinnost
ještě nižší;
 Materiál pro zafoukávání není k dispozici v místě dobývání a jeho doprava představuje negativní ovlivnění
životního prostředí, ať již zatížením automobilovou dopravou obecně, tak i razantním zvyšováním prašnosti
v místech dopravy a manipulace se základkovým materiálem.
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 V současné době již není dostupné zařízení (dopravní potrubí, zafoukávací stroj, speciální úpravy
mechanizované výztuže) pro aplikaci zakládání vyrubaných prostorů v dolech. Bylo by nutné jej pořizovat za
cenu značného navýšení nákladů. To by konsekventně zvýšilo cenu uhlí a následkem by byla úplná likvidace
těžby.
 Technologie zakládání sníží produktivitu těžby neboť proces zakládání, na základě dřívějších zkušeností
zpomaluje těžbu. To ve své podstatě přináší stejný efekt jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Použití jiných alternativních dobývacích metod (např. komora-pilíř) se zakládáním by ve
značně nepříznivých důlně geologických podmínkách z hlediska nebezpečí důlních otřesů
toto nebezpečí ještě dále zvýšilo, proto nepřichází v úvahu.
Uvedené závěry je možno pokládat za platné i pro případ nově oznamovaných postupů těžby
uhlí v závodě ČSA Dolu Karviná. Na základě výše uvedených analýz a dílčích závěrů lze pro
posouzení možností použití základky při současném stavu dobývání uhlí shrnout výsledky do
čtyř oblastí, obecné, geomechanické, environmentální a ekonomické:
Obecná oblast posouzení
Pro snížení deformací povrchu je možno použít pouze úplného zakládání vyrubaných prostorů.
V OKR byla v minulosti rozsáhleji aplikována metoda foukané základky a jsou s ní tudíž největší zkušenosti.
Zakládání vyrubaných prostorů má nesporné výhody (snížení intenzity poklesů povrchu, teoretické ovlivnění
reologických vlastností v okolí porubu, zlepšení větrání v dole).
Oblast geomechanická
Zakládání má negativní vliv na napěťový stav, neboť dobývání a zakládání vyrubaných prostorů v reálném
prostředí horského masivu vytváří nerovnoměrné rozložení napěťových polí a zvyšuje tak nebezpečí vzniku
otřesů, které patří stále k velmi obtížně řešitelným problémům hornické činnosti.
Oblast environmentální
Ani dobývání s plným zakládáním vyrubaných prostorů nezabrání poklesům povrchu. Zakládání by sice mohlo
omezit velikost poklesů vyvolaných novými dobývkami zhruba na polovinu, poklesy však budou pokračovat
s ohledem na časový faktor projevů dobývání na povrchu i po ukončení dobývání. Je zde namístě otázka, zda
částečné omezení poklesů zamezí nežádoucím environmentální účinkům dobývání v oblastech, kde již tyto
projevy nastaly.
Materiál pro zafoukávání není k dispozici v místě dobývání a jeho doprava představuje negativní ovlivnění
životního prostředí, ať již zatížením automobilovou dopravou obecně, tak i razantním zvyšováním prašnosti
v místech dopravy a manipulace se základkovým materiálem.
Oblast ekonomická
V současné době již není dostupné zařízení (dopravní potrubí, zafoukávací stroj, speciální úpravy
mechanizované výztuže) pro aplikaci zakládání vyrubaných prostorů v dolech. Bylo by nutné jej pořizovat za
cenu značného navýšení nákladů. To by konsekventně zvýšilo cenu uhlí a následkem by byla úplná likvidace
těžby.
Technologie zakládání sníží produktivitu těžby neboť proces zakládání, na základě dřívějších zkušeností
zpomaluje těžbu. To ve své podstatě přináší stejný efekt jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Znalec v závěru posudku konstatuje, že české uhelné hornictví, na rozdíl od jiných států
dobývajících uhlí, není státem subvencované. To samozřejmě limituje náklady na těžbu. Aby
bylo uhlí těžené v dolech na Karvinsku prodejné, musí těmto státům na trhu konkurovat a
tak nastává situace, kdy jakékoliv další náklady navíc, aniž by se zvýšila produktivita, nebo
bezpečnost horníků nejsou reálné. Tak tomu bylo ostatně i v minulosti a proto došlo
k ukončení používání zakládky v dolech OKR. V současném období celosvětové krize a
snižování cen uhlí však tento faktor jednoznačně zastiňuje všechny ostatní. Jeho nesplnění by
znamenalo s největší pravděpodobností konec uhelného hornictví v OKR. Shrnuje, že
znovuzavedení systému zakládání vyrubaných prostorů a základkového hospodářství není
v současné době reálné. V současné situaci uhelného hornictví, by jakékoliv zvyšování
nákladů aniž by došlo k adekvátnímu zvýšení produktivity těžby znamenalo jeho definitivní
zánik. Na základě těchto výstupů oznamovatel konstatoval nereálnost aktuálního pojetí těžby
se zakládáním a tuto variantu nadále odmítl.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Technicko geologické podmínky
Z geologických (tektonických) a provozních důvodů jsou dobývací prostory děleny na
dobývací kry. Jejich situace ovlivňuje vedení přípravných a dobývacích prací v prostoru i
čase. Problematika rozhodování o postupech přípravy a dobývání je velmi komplexní a
složitá, přičemž významný vliv na životní prostředí mají až důsledky dobývání. Popis
technicko geologických podmínek a postupů dobývání je proto uveden v zjednodušené formě,
postačující pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Dobývací prostor Doubrava u Orlové:
1. dobývací kra DP Doubrava je na severu vymezena Doubravským zlomem, na východě
Hlubinskou poruchou na demarkaci mezi DP Doubrava a DP Karviná-Doly I, na jihu tvoří
hranici diagonální Eleonorská porucha. Západní limit vůči 2. kře je dán pouze provozně. Sloje
jsou uloženy s generálním úklonem 5° – 10° k SV. V 1. kře DP Doubrava bude jediným
porubem dobývána poslední 40. sloj sedlových vrstev karvinského souvrství poskytující
energetické uhlí. V roce 2016 bude dobývání v 1. kře definitivně ukončeno.
13. dobývací kra se nachází severně od ochranného pilíře jam DO III a DO IV. Na severu je
omezena průběhem hranice DP a v geologickém smyslu slova průběhem svahu reliéfu
karbonu v Dětmarovickém výmolu. Východní a západní hranice je umělá s dobývacími krami
č. 14 a 18 v severním poli za Doubravským zlomem. Sloje jsou uloženy s generálním
úklonem 5°-15° k jihovýchodu. Všechny sloje náleží ke sušským vrstvám karvinského
souvrství. V řešeném období budou dobývány pouze sloje 28 a 31 spodních sušských vrstev
s koksovatelným uhlím dvěma časově oddělenými poruby.
15.dobývací kra je na severu vymezena Doubravskou poruchou, na východě Hlubinskou
poruchou, na jihu poruchovým pásmem Doubravského zlomu a na západě ochranným pilířem
jámy DO III. Sloje jsou uloženy s generálním úklonem 5°-15° k východu. Vzhledem k tomu,
že tektoniky vymezující rozsah 15. kry ze severu a z jihu se směrem do hloubky přibližují, je
zřejmé, že plocha pro budoucí těžební bloky se s postupem do hloubky zmenšuje. V letech
2015-2017 se předpokládá těžba sloje 24 – vrchní lávka a střední lávka ve svrchních sušských
vrstvách a sloje 25 ve spodních sušských vrstvách dvěma poruby. Sloje obsahují koksovatelné
uhlí.
18. dobývací kra je na severu a severozápadě omezena průběhem svahu reliéfu karbonu v
Dětmarovickém výmolu, resp. průběhem 3. Dětmarovické poruchy, na západě tektonickým
pásmem 2. severojižní poruchy, na jihu tektonickým pásmem Eleonorské poruchy a
Doubravského zlomu a na východě ochranným pilířem jam DO III a DO IV. Sloje jsou
uloženy s generálním úklonem 5°-20° k JV, v průměru 14°. V 18. kře bude probíhat největší
část dobývání v DP Doubrava. Do roku 2023 zde budou dobývány sloje 25 (4 poruby) a 28 (2
poruby) spodních sušských vrstev s koksovatelným uhlím.
22. dobývací kra je tvořena komolým kuželem ochranného pilíře 3 bývalých hlavních jam
mateřského pole v DP Doubrava. Uložení karbonských sedimentů je zde subhorizontální,
s mírným úklonem 5 – 15 stupňů k severu až severovýchodu. Na severu se ochranný pilíř blíží
Eleonorské poruše, kterou tvoří tektonické pásmo široké cca 30 – 60 m a amplitudou poklesu
cca 25 m. Na jihu zasahuje k Žofínské poruše s úklonem 60 – 70 stupňů k jihu a výškou
skoku 15 – 45 m. Zmíněné poruchy ani jiné geologické fenomény ale neohraničují 22. kru,
jejíž hranice jsou dány výhradně nutností báňsko-technické ochrany jam. Pilíř 22. kry je ze
všech stran obfárán, takže je dobře znám průběh slojí a tektonických poruch, které v jeho
prostoru probíhají. Nejvýznamněji je pilíř narušen Centrálním přesmykem, ověřeným celou
řadou důlních děl. Mění vlnitě svůj průběh a má malý úklon 15 – 35 stupňů. Výška zdvihu se
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pohybuje od 10 do 40 m. Ve 22. kře budou od roku 2015 do roku 2023 těženy sloje 24 a 24
stř. lávka (po jednom porubu) svrchních sušských vrstev s koksovatelným uhlím a sloje
sedlových vrstev karvinského souvrství 37 (1 porub) 39 (4 poruby) a 40 (4 poruby) s převážně
energetickým uhlím. Těžba v 22. kře bude v období popisovaném touto dokumentací
ukončena.
Dobývací prostor Karviná-Doly I:
4. dobývací kra DP Karviná Doly I je na severu ohraničena poruchou Eleonora, na západě
hlubinskou poruchou na demarkaci mezi DP Karviná Doly I a DP Doubrava, na jihu
nepojmenovanou poruchou a na východě poruchou Gabriela. Sloje jsou uloženy s generelním
úklonem cca 10° k SZ. Ve 4. kře bude v roce 2015 jediným porubem dobývána statigraficky
poslední sloj 40 sedlových vrstev karvinského souvrství posledním porubem a těžba v této kře
tím skončí. Sloj poskytuje energetické uhlí. Dříve (i v předcházejícím oznámení) uvažované
dobývání sloj 495 porubských vrstev ostravského souvrství se do roku 2023 neuskuteční.
10. dobývací kra je na jihu ohraničena průběhem doubravského zlomu, na východě
tektonickým pásmem albrechtické a stonavské poruchy a na západě tektonickým pásmem
poruchy Olše. Severní ohraničení tvoří dílčí tektonické poruchy průběh doubravského zlomu
– severní větve. Průzkumné práce byly provedeny průzkumnými vrty z povrchu a dále ražbou
průzkumných chodeb, a to v úrovni 8., 9. a 10.patra. 10.kru dělí Doubravský zlom – jižní
větev na dvě zcela odlišné části z hlediska úklonných poměrů. Severní část mezi
Doubravskými zlomy má generelní úklon vrstev 4 - 7° k severovýchodu. Jižní část má dva
odlišné vývoje. V západní části je generelní úklon 10 - 18° k severozápadu. Ve východní části
dochází k ohybu vrstev. Generelní úklon směrem ke Stonavské poruše je 18 – 30° k
severovýchodu. V produktivním karbonu v severní části 10.kry jsou zastoupeny doubravské a
sušské vrstvy karvinského souvrství. V jižní části jsou karbonské sedimenty obdobně
zastoupeny doubravskými, sušskými a sedlovými vrstvami a částečně vrchními partiemi
porubských vrstev ostravského souvrství. Dobývání zde bylo v omezeném rozsahu
realizováno již na počátku 90. let minulého století. V řešeném období bude těžba zahájena
v roce 2016 v 16. sloji (stratigraficky nejnižší sloj doubravských vrstev) 3 poruby a dále
budou postupně těženy sloje 17 (1 porub), 19 (3 poruby), 23 (3 poruby) a 24 (3 poruby)
svrchních sušských vrstev karvinského souvrství. Sloje obsahují vesměs koksovatelné uhlí.
11. dobývací kra je na severu ohraničena 3. dětmarovickou poruchou a doubravskou
poruchou, na západě hlubinskou poruchou a hranicí DP, na jihu severní větví doubravského
zlomu a na východě poruchou Olše. Sloje jsou uloženy s generelním úklonem cca 10° k JZ.
V 11. kře bude těžba pokračovat z předcházejícího období. Budou těženy sloje 24stř.l.
svrchních sušských vrstev (3 poruby), 26 (5 porubů), 29 (2 poruby) a 31 (3 poruby) spodních
sušských vrstev s koksovatelným uhlím a statigraficky nejvyšší sloj sedlových vrstev
karvinského souvrství 34 (3 poruby) rovněž s koksovatelným uhlím. Těžba v 11. kře bude
probíhat po celou dobu pokrytou touto dokumentací
Postup dobývání a dopravy rubaniny
Při pokračování těžby na území obou dobývacích prostorů závodu ČSA Dolu Karviná
nebudou měněny metody těžby dosud používané a tudíž dobře vyzkoušené a zabezpečené
technickým vybavením dolu. Zůstane zachován systém kerné otvírky oddílovými překopy pro
přípravu slojí zpravidla ke směrnému dobývání z pole, který přináší nejlepší výsledky
z hlediska bezpečnosti práce a ekonomiky provozu. Metoda směrného dobývání z pole na
řízený zával je standardní pro úložní podmínky v obou DP a pro uvažované mocnosti
dobývaných slojí, ověřená dlouhodobou praxí a schválená Obvodním báňským úřadem (dále
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OBÚ) v Ostravě. Významnou vlastností této metody je, že její aplikace má nejméně negativní
vliv na kumulaci napětí v horském masívu, které vyvolává důlní otřesy.
Při aplikovaném dobývání z pole se nejprve vyrazí porubní chodby až na okraj plánovaného
vydobytí v daném úseku důlního pole, kde se spojí prorážkou a teprve pak se začne dobývat
uhlí ve sloji mezi dvěma porubními chodbami směrem k překopu. Při dobývání na zával se
nechávají stropní vrstvy ve vyrubaném prostoru zabořovat a mezi uhelným blokem a závalem
se ponechává volný prostor, který se proti zavalení zajišťuje výztuží. Pro tento systém
dobývání se ve slojích karvinského souvrství používá technologie rozpojování uhlí
dobývacími kombajny (v současnosti např. KSW, EICKHOFF) se zajištěním stropu
mechanizovanými výztužemi různých typů (např. DBT, FAZOS, MEOS), skládající se
z jednotlivých sekcí o šířce 1,5 m (u DBT 1,75 m) a dopravou rubaniny v porubu hřeblovými
dopravníky (řady PF, DH).
Z technických prostředků mají v komplexně mechanizovaných stěnových porubech
rozhodující vliv na těžební proces dobývací kombajny, neboť určují pracovní rytmus v porubu
a parametry jeho výkonnosti. Rubaninu dopravují porubové a podporubové hřeblové
dopravníky dále pak pásové dopravníky do zásobníků uhlí. Koksovatelné uhlí pak dále
pásovými dopravníky podzemními překopy ke skipu Dolu Darkov, odkud je dopravován do
úpravny Dolu Darkov. V případě energetického uhlí ke skipu a úpravně závodu Lazy.
Postup dobývání a předpokládané objemy vytěženého uhlí jsou uvedeny v následující tabulce.
S postupem těžby se znalosti o podmínkách dobývání zpřesňují a současné představy se
mohou měnit. Podrobnější údaje o porubech (např. jejich rozměry, směry postupu dobývání,
pořadí dobývání porubů apod.) proto nejsou v dokumentaci uváděny, nebo je nutno chápat je
jako rámcové, aby podmínky vzešlé z posuzování celkového záměru na životní prostředí
mohly být aplikovány na jednotlivé poruby i v případě, že se současné představy o jejich
dobývání v detailech nepodstatných pro ovlivnění životního prostředí změní. Je nutno počítat
s tím, že v průběhu poznávání vlastností horského masívu, zejména z hlediska napětí, jež by
mohlo vyvolávat důlní otřesy, bude nepochybně docházet k posunům v místě i čase těžby
porubů i v očekávaném objemu vydobytého uhlí a hlušiny. Údaje v následujících tabulkách
jsou proto pouze orientační. Prioritní snahou závodu ČSA bude v každém roce dosáhnou
celkových objemů těžby odpovídajícím kapacitě dolu, v zájmu zachování rentability provozu.
Tabulka: Předpokládaná těžba v letech 2015 – 2023 (kt)
Kra↓Rok→ 2015
1
13
15
18
22

2016

23

121

121

79
185
536

672

2017 2018 2019 2020 2021
Dobývací prostor Doubrava

304
594

199
470

690

21

496

300
558

2022

289
311
302

2023

748
175

334

Celkem
144
1 748
200
1 474
3 962

Dobývací prostor Karviná – Doly I
4
10
11
Celkem

324
416
649
822
316
629
874
860
710
364
195
189
294
307
335
428
544
279
1 504 1 532 1 736 1 785 1 809 1 843 1 969 2 027 1 912
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Dobývání každého porubu předchází správní řízení, vedené Obvodním báňským úřadem, při
kterém je kladen důraz na zachování bezpečnosti práce a dodržení ustanovení příslušných
právních předpisů (horního zákona a souvisejících předpisů), ukládajících co nejúplnější
vydobytí otevřeného ložiska. Dotčeným orgánem státní správy, který je účastníkem správního
řízení o povolení hornické činnosti hájící celospolečenské zájmy spjaté s ochranou životního
prostředí (ekologický dohled nad těžbou), je mj. Odbor výkonu státní správy IX MŽP a
dotčené obce. Velikost porubů, způsob technologie dobývání a z nich vyplývající doba a
postup dobývání jsou určovány na základě znalostí o geologické pozici sloje a jejím
tektonickém narušení a na technologických a personálních možnostech těžaře.
Nepotřebná a opuštěná důlní díla jsou uzavírána výbuchovzdornými hrázemi. Jako
výbuchovzdorná hráz se dle norem označuje stavba z cihel, popílku, sádry aj., která musí
odpovídat příslušným báňským předpisům. Potřebná délka se stanoví s ohledem na profil díla
a určí se doba, po kterou je takto zbudovaná hráz odolná tlakové vlně z výbuchu. S ohledem
na praxi, že tyto hráze se budují ze sádry a po dozrání sádry vznikají netěsnosti, dotěsňují se
tzv. přeplavem z popílkové směsi, popř. různými druhy těsnících nástřiků.
Možnosti dobývání se základkou
Jak bylo uvedeno v kapitole B.I.5, byly v reakci na závěr zjišťovacího řízení prověřovány
možnosti jiných technologických postupů dobývání, zejména ve vazbě na snížení deformací
povrchu. Na základě aktuálního znaleckého posudku ing. Jiřího Ptáčka, Ph.D. (viz příloha č.
8) byla konstatována nereálnost jiných postupů v podmínkách Dolu Karviná v dobývacích
prostorech závodu ČSA .
Větrání dolu
Udržování kvalitativních parametrů důlní atmosféry v mezích hygienických limitů a zajištění
bezpečnosti pracujících a provozu zajišťuje především větrání dolu, které představuje složitý
systém zařízení a staveb, stále se měnící s postupem těžby. Větrání dolu je sací, umělé a
nepřetržité. Čerstvé vtažné větry budou vedeny jámou ČSA 2 na nejnižší patro a odtud
rozváděny soustavou důlních děl na patro výdušné. Budovy ventilátorů jsou větrními kanály
propojeny s výdušnými jámami DO III a ČSA 3.
Pro zabránění průtahům větrů přes stařiny „živých” porubů jsou na úvodních chodbách
porubů zřizována žebra různého stupně těsnosti dle potřeby (zejména s ohledem na míru
rizika vzniku záparu konkrétního porubu). Dle shodných kritérií jsou pak na úvodních i
výdušných chodbách za porubem zřizovány těsnící a naváděcí plenty, popř. hrázky různého
provedení s možností dalšího dotěsnění různými nástřikovými hmotami. Pokud se
nepředpokládá jejich další využití, jsou chodby za poruby průběžně pleněny s postupem
porubů. Popílkové hospodářství pro celý důl je umístěno u jámy DO III a jámy Jan.
Úprava a zušlechťování uhlí
V popisovaném období již nebude uhlí v areálu závodu ČSA upravováno, ale podzemními
překopy dopravováno v případě koksovatelného uhlí do Dolu Darkov a posléze do úpravny
Dolu Darkov, v případě energetického uhlí do závodu Lazy a úpravny v areálu tohoto závodu.
S touto situací se počítalo již při předcházejícím procesu EIA a popisech vlivů činností
dotčených úpraven. V řešené oblasti se přímé vlivy z úpravy uhlí bezprostředně neprojeví.
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Kalové hospodářství
V období po roce 2015 již nebude na závodu ČSA v provozu úpravna jako zdroj kalů a
znečištěné vody (úpravna zastavila provoz v roce 2013). Kalové hospodářství jako takové
přestane u závodu ČSA existovat. Soustava odkalovacích nádrží však bude nadále sloužit pro
ukládání flotačních kalů z úpravny dolu Darkov a dalších subjektů a největší kalové nádrže
Pohraniční kolonie a DO I po dotěžení uhelných kalů a naplavení flotační hlušinou z úpravny
Darkov budou postupně definitivně rekultivovány. Nádrže DO II, III a IV budou i nadále
sloužit jako třístupňový systém čištění odpadních vod (ČOV) a zůstanou v provozu po celou
dobu řešenou touto dokumentací. Systém jejich využití je popsán v kapitole B.III.2. odpadní
vody. Současný stav systému odkalovacích nádrží je následující:
Nádrž „Pohraniční kolonie“ o ploše 13 ha, situována severozápadním směrem od lokality JanKarel. Slouží jako usazovací nádrž flotačních hlušin, které jsou přiváděny potrubím DN 300
z provozu úpravárenského komplexu. Průměr zahuštění flotačních hlušin je 25g.l-1 - 35 g.l-1
v ročním množství 2 300 tis. m3 směsi. Vyčeřená voda (po usazení flotačních hlušin)
postupuje přepadovým objektem a propustkem pod státní silnici, vtéká do nádrže Doubrava I.
Nádrž není součástí ČOV.
Nádrž Doubrava I o ploše 44,7 ha je situována severním směrem od lokality Jan-Karel. Tato
nádrž již není součástí ČOV a probíhá v ní těžba uhelných kalů pomoci sacích bagrů (těžbu
neprovádí závod ČSA a nespadá do hodnocení EIA).
Nádrž Doubrava II o ploše 5,5 ha slouží jako 1. stupeň ČOV, kdy jsou do ní přečerpávány
z přečerpávací stanice odpadních vod (PSOV) veškeré odpadní vody z lokality Jan-Karel
(splaškové vody, dešťové vody, odpadní vody z technologie úpravny, vyjma flotačních hlušin
a důlních vod). S ohledem na značné množství pevných látek, které obsahují přepadové vody
z kalového oběhu úpravny, docházelo k rychlému plnění nádrže, která vyžaduje častou
potřebu odtěžení.
Nádrž Doubrava III o ploše 11,8 ha slouží jako 2. stupeň ČOV. Nádrž je přehrazena zemní
hrází. Jihovýchodní část této nádrže, před náspem hráze s přepadem, je vytvořena nádrž 3A
(0,9 ha) pro zachycení případných havarijních přetoků z PSOV.
Nádrž Doubrava IV o ploše 4 ha slouží jako 3. dočišťovací stupeň ČOV. Ve východní hrázi,
oddělující plochu nádrže od toku Karvinského potoka, je vybudován bezpečnostní, přepadový
objekt pro případné odvedení přebytku vody. Z této nádrže jsou vyčištěné vody 2. jakosti
čerpány dvěma plovoucími čerpacími stanicemi do provozu ČSA. Rovněž je možné tyto vody
přečerpávat do nádrže Doubrava I.
Zahlazování následků hornické činnosti
Poklesy terénu a intenzívní průmyslová činnost vedly v určitých částech prostoru ovlivněného
těžbou celkově k silnému nepříznivému ovlivnění přírody a krajiny, rozrušení ekologické
stability území, významnému dočasnému snížení biologického potenciálu, lokálnímu zatopení
a zamokření území, lokální devastaci půd, přechodnému znečištění ovzduší a vod, přechodně
zvýšené hladině hlučnosti. Všechny tyto skutečnosti a vlivy byly popsány v dokumentaci EIA
předložené v roce 2008 a vedoucí k souhlasnému stanovisku Ministerstva životního prostředí
s pokračováním těžby do roku 2016, pro oblast Dolu Karviná a budou se rozvíjet v různé
intenzitě i v období 2015-2023. Významně v tomto období vzroste kromě ovlivnění zejména
složek krajiny i ovlivnění majetku v katastrech Horní Lutyně (oblast Výhoda) – místní části
Orlové, Doubravy – místní části Hranice a Starého Města – místní části Karviné.
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Následkem vytěžením uhlí i podle redukované varianty dle předpokládaných parametrů
pokračování hornické činnosti na roky 2015-2023 dojde k významným poklesům terénu.
Hlavní poklesy proběhnou ve 4 oblastech:
a) poklesové kotlina s centrem na území bývalého dolu Doubrava
b) poklesové kotlina v oblasti severního pole DP Doubrava u Orlové
c) poklesové kotlina s centrem západně od Starého města
d) poklesová kotlina v oblasti Kozince
Ad a) Poklesy v centru kotliny v oblasti bývalého dolu Doubrava dosáhnou 5,7 m. Svahy kotliny
budou strmé. Západní část kotliny zasáhne silnici 474 a ulice Hraniční a Buková. Severní část
Dinopark Ostrava a prostor Šimíčkovy kolonie, východní oblast Vrchovce. Hladina podzemní vody se
na větší části plochy nachází nebo nacházela v hloubce mezi 4 - 8 m pod terénem. Do větší blízkosti
terénu se hladina dostává ve svazích erozních údolí, při severovýchodní a východní hranici lokality.
Ad b) Předpokládá se vytvoření jediné poklesové kotliny s maximem poklesů cca 3,0 m. Morfologicky
se jedná o vrcholovou část terénní elevace, resp. mírný svah k východu, kterým se terén uklání od
silnice II/474 Orlová-Dětmarovice do údolí potoka Glembovec (Mlýnka). Přímo v poklesové kotlině
se nachází zástavba rodinných domků, rozmístěných kolem místních komunikací. Západní část kotliny
zasáhne oblast Výhoda. Okolní plochy kolem zástavby jsou převážně lučního charakteru a zahrady.
Hornickou činností v létech 1986 - 1998 zde bylo dotčeno cca 230 stavebních objektů. Dle
zpracované mapy poklesů a skupin stavenišť z plánovaných odrubaných ploch za období 2015–2023
vyplývá, že deformace povrchu destruktivně zasáhnou dalších 349 budov (viz též příloha č. 4), vesměs
ale leží v zónách mírného postižení, tj. v V. a IV. skupině stavenišť. Deformace odpovídající III.
skupině stavenišť se nacházejí pouze v centru kotliny v oblasti bez zástavby. Z liniových staveb a
inženýrských sítí se vedle standardních rozvodů médií v lokalitě nachází zejména silnice II. třídy č.
II/474 a při okraji poklesové kotliny Kružberský přivaděč pitné vody DN 800.
Hladina podzemní vody je v kopcovitých částech, budovaných glaciálními sedimenty, většinou
dokumentována v hloubkách 7 a více m pod povrchem, v nižších částech svahů pak klesá na cca 3 – 5
m pod povrchem. V centrálních částech lokality, v nivě potoka Glembovec, je hladina podzemní vody
na výškové úrovni, blížící se hladině v potoku.
Ad c) Převážně na území katastru Starého Města vznikne poklesová kotlina s maximem poklesů 5,2 m
v ohybu ulice K Řece, protažená k SZ, k centru další výrazné kotliny v oblasti Kozince. V místě toku
Olše poklesne terén o 3,5 m. Poklesy kolem tohoto centra i nadále významně zasáhnou zástavbu
Starého Města. V prostoru zasaženém destruktivními projevy deformací povrchu zasáhnou celkem 427
budov (viz též příloha 4). Průmyslová zóna Nové Pole se ocitne na okraji poklesové kotliny. Zásadně
bude postižena pouze místní infrastruktura, železniční trať i stávající silnice I. třídy č. 67 zůstanou
prakticky nedotčeny, silnice I/59 probíhá částečně při JV okraji poklesové kotliny s poklesem do 20
cm.
Ad d) Poklesová kotlina v oblasti Kozince s centrem v již zatopené oblasti dosáhne maxima poklesů
3,5 m. V prostoru zasaženém destruktivními projevy deformací povrchu jsou všechny budovy již
vykoupeny, další škody vznikají již jen pokračujícími změnami konfigurace terénu. Okraj kotliny
dosáhne k Dětmarovicím v oblasti Oplíží. Důlní škody v oblasti této kotliny jsou již dořešeny. V okolí
zátopy je doložen pokles hladiny podzemních vod, není však jednoznačné, zda se jedná o drenážní vliv
zátopy nebo vliv dlouhodobého srážkového deficitu.

Menší kotliny se středem západně od centra Doubravy a v oblasti doubravských nádrží
dosáhne maxima poklesu 0,5 m, resp. 1,0 m. Poklesové pole mezi oběma centry zasáhne
oblast tzv. finských domků s amplitudou max. 10-15 cm. Celá sídelní oblast Doubravy se
nachází v zóně V. skupiny stanovišť.
Především na základě výše prezentovaných údajů jsou připravovány rekultivační akce, které
mají přispět k postupnému zahlazování uvedených vlivů jednak podporou přirozené sukcese,
jednak místními technickými úpravami a modelací terénu, zatím však v rámci předprojektové
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přípravy nejsou podrobněji definovány a budou muset být připraveny na základě přesnější
predikce změn povrchu a prvních fází monitoringu těchto změn. Na straně jedné navrhované
pokračování hornické činnosti vyvolá změny v přípravě rekultivačních akcí, podrobně
posouzených pro období 2011 - 2016 (Špluchov-Kozinec), na straně druhé bude potřeba řešit
přípravu těchto akcí i pro území nově dotčených změnami na povrchu (ale přísně výběrově a
podle lokálních podmínek, nikoli celoplošně), dále aktualizovat i lokalitu doubravských
nádrží.
V rámci předkládané Dokumentace je mj. k rekultivačním akcím používána následující
obecná terminologie:
-

*

technická rekultivace – řešení návozu materiálu, úprava do figury apod. Případ od případu i
podle velikosti stavby může být do technické rekultivace zahrnuta i příprava území, skrývky
zemin, kromě návozu výplňového materiálu i překryvy zeminou, řešení odvodnění apod.
biologická rekultivace – vytvoření podmínek pro řešení výsadeb, zatravnění, osázení dřevinami;
dále údržba výsadeb – vyžínání, hnojení, ochrana proti okusu apod.
rekultivační cíl – výhledová funkce konkrétní lokality (může být i mozaika vícero rekultivačních
cílů)
aktivní plocha* – jedná se o prostor, na který se aktuálně naváží výplňový materiál, aby se
dosáhlo projektovaných výšek nebo tvaru (především tyto plochy bývají zdrojem prašnosti)
plocha bez aktivního návozu* (plocha po provedení skrývek kulturních zemin, kdy území je již
zasypáno hlušinou, kamenivem nad úroveň hladiny vody)
plocha rekultivovaná je překryta zeminou a zatravněna, případně osázena (výjimečné případy
jsou dle požadavků z jednotlivých biologických hodnocení ponechány bez překryvu)
označené termíny jsou používány pouze jako „terminus technicus“ pro účely dokumentace a
vyjadřují fázi průběhu technických rekultivací

V této souvislosti je třeba uvést, že s ohledem na centralizované řešení otázky nakládání
s hlušinami již nejsou následující rekultivační akce (s výjimkou RA 2005 870 – viz dále)
podmíněny trvalejším ukládáním tohoto materiálu, poněvadž těžiště centralizovaného
nakládání s hlušinami v karvinské části OKD je navrhováno v prostorech nádrží Pohraniční
kolonie a Doubravských nádrží, Louky 9 etapa (Důl ČSM) a dále prostory Pilňok, Solca,
Darkov 10. etapa a prostor Sušanka 4.19 Pro úplnost je v následujícím textu jen stručně
přiblížena činnost :
Rekultivace území Louky 9. etapa
Jedná se o RA v DP Dolu ČSM mezi silnicí I/67, II/475 a ukončenou akcí Rekultivace území Louky 8.
stavba (na ni je v současné době navazováno). Stavba je ve stejném rozsahu jako v posouzení záměru
Dolu ČSM na období 2011 – 2020. Od doby posuzování tohoto záměru se podařilo velkou část území
( cca 16 ha) upravit na konečné výšky, překrýt zeminou a zatravnit. V souladu se souhlasem k vynětí
ze ZPF, pokud dochází o ohrožení kulturních vrstev půdy vodou, je provedena skrývka (ta se používá
pro překryv), jinak stavba postupuje systematicky od křižovatky I/67 a II/475 směrem na Český
Těšín.
Rekultivace území Darkov 10. etapa
Jedná se o území mezi tratí ČD, komunikaci II/475, I/67 a přivaděčem pitné vody OOV Životice –
Karviná. Dle územního rozhodnutí pro Rekultivaci území Darkov z roku 1992 mělo být celé území
včetně vodní plochy (nádrž E) rekultivováno navážkou. Projekt pro terénní úpravy v současné době
zachovává vodní plochu a upravuje území v souladu s krajinářskou studií tak, aby plynule navazovalo
na již ukončené rekultivační plochy včetně potřebných úprav hrází provozovaných kalových nádrží.

19

Tyto aspekty jsou mj. těžištěm hlukové a rozptylové studie dle předloženého materiálu nakládání s hlušinami
v přílohách č. 5 a 6
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V řešeném období je dle podkladů oznamovatele nutno uvažovat s následujícími
rekultivačními akcemi ve vlastních hornickou činností dotčených územích v obou
dobývacích prostorech závodu ČSA Dolu Karviná:
2004 16 Úprava pozemků včetně Karvinského potoka v prostoru Špluchova, 2. část
V roce 2015 se bude pokračovat pouze v Biologické rekultivaci – údržbě (údržba vysázených dřevin,
vyžínání i sečení volných ploch).
2004 17 Odvodnění oblasti Špluchov – Kozinec
 Termín zahájení realizace
2006
 Předpokládaný termín ukončení realizace
2019
 celková plocha zájmového území:
169 ha
z toho se nachází: v k. ú. Doubrava u Orlové
98 ha
v k. ú. Staré Město u Karviné
71 ha
 celková rozloha zátopy a zamokření cca:
80 ha
z toho se nachází: v k. ú. Doubrava u Orlové
37 ha
v k. ú. Staré Město u Karviné
43 ha
 celková rozloha vynětí ze ZPF činí:
58 ha
z toho se nachází: v k. ú. Doubrava u Orlové
31 ha
v k. ú. Staré Město u Karviné
27 ha
 celková rozloha vynětí z LPF činí:
22 ha
z toho se nachází: v k. ú. Doubrava u Orlové
6 ha
v k. ú. Staré Město u Karviné
16 ha
A) Ukončené práce:
 kácení na ploše 2. části etapy B,
 přeložka vedení VVN 110 kV č. 630-678, včetně odstranění původních stožárů,
 nápravná opatření na řece Olši (na poklesy do roku 2017),
 likvidace stožárů bývalého NN a osvětlení
B) V realizaci:
 realizace HTÚ – návoz výplňového materiálu na poloostrovy Západní, Východní, Rybářský a
Protáhlý a Oválný ostrov – vytváření ostrovů a poloostrovů hlušinovými násypy bylo
v 05/2013 pozastaveno (dosypávání ostrovů a poloostrovů se předpokládá postupně s vazbou
na průběh poklesů). Vzhledem k tomu, že výšková úroveň Rybářského poloostrova je
v současné době těsně nad vodní hladinou (způsobeno aktivními poklesy), dojde v roce 2014
k jeho navýšení cca o 1 m,
C) Příprava:

administrativně se bude připravovat veřejnoprávní smlouva a další potřebné podklady pro
zahájení realizace RA – Kozinec, 2. etapa (ostrov Kozlík, Mělčina, Tůně, Zemní val),

provedení pasportizace porostů ohrožených vodou,

pokračování realizace HTÚ návozů poloostrovů a ostrovů – po vydání příslušných povolení
dle postupu poklesů

průběžné skrývky kulturních zemin,

postupně budou zahajovány výsadby dřevin
V případě ohrožení místní komunikace budou zahájeny terénní úpravy podél komunikace DoubravaŠpluchov.
Rekultivační cíl:
 pozemky, které budou dotčeny zátopou – „vodní plocha“
 pozemky mimo zátopu – „ostatní plocha – zeleň“
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2004 34 Rekultivace u Bartečkových rybníků – 2. etapa
Jedná se o revitalizaci pozemků mezi areálem bývalého závodu Jindřich, komunikací I/59, hřbitovem
Karviná-Doly, kolonií Františka a Bartečkovými rybníky. Rekultivační práce spočívaly v probírkách
stávajících porostů, odstranění zbytků po starých demolicích, obnově odvodňovacích příkopů,
odstranění nepovolených skládek odpadů, doplnění skupinových výsadeb ve vhodných lokalitách a
následné celkové údržbě neužívaných a opuštěných pozemků po dobu 5ti let. V území nebyly
prováděny plošné násypy hlušiny.
V roce 2015-2016 bude pokračovat pouze Biologická rekultivace – údržba vysázených dřevin,
vyžínání i sečení volných ploch.
2004 45 Sanace v prostoru Hlubinské nádrže -

a) lesní pozemky (pozemky LČR, s.p.)
b) biologická rekultivace
V rámci technické rekultivace bylo realizováno tvarování nového reliéfu terénu formou zavezení
vymezeného prostoru výplňovým materiálem. Technická část rekultivace území nádrže Hlubina a
vnitřního prostoru odvalu Hlubina byla již ukončena v roce 2005.
a) lesní pozemky - v roce 2015-2017 bude pokračovat pouze Biologická rekultivace lesnická – údržba
vysázených stromků, vyžínání,
b) biologická rekultivace - rekultivační cíl na části území „ostatní plocha – krajinná zeleň“ a na části
území „les“. V roce 2015-2021 bude pokračovat pouze údržba vysázených dřevin, vyžínání i sečení
volných ploch.
2004 61 Rekultivace parku Zd. Nejedlého – I. etapa, sanace území jižně Karvinského potoka
Jedná se o území podél železniční tratě OKD, Dopravy, a.s. v blízkosti křížení se státní silnicí I/59 u
Dolu Karviná v k.ú. Karviná – Doly.
Vlastní stavba byla zahájena v 10/2009. V r. 2011 byly dokončeny práce v rámci technické rekultivace
a na jaře 2012 se pokračovalo v biologické rekultivaci – výsadbě.
V roce 2015-2016 bude pokračovat pouze Biologická rekultivace – údržba vysázených stromků,
vyžínání i sečení volných ploch.
2005 80 Úprava pozemků včetně Karvinského potoka, 3. část (Rekultivace nádrží Doubrava IIV a Pohraniční kolonie)
Pro danou akci byla zpracována v roce 2008 projektová dokumentace, která řešila začlenění soustavy
Doubravských nádrží do místního ekosystému. Do řešení této lokality vstupuje v současnosti velké
množství faktorů:
 doposud není z největší nádrže Doubrava I ukončena těžba uhelných kalů naplavených z již
uzavřené úpravny ČSA. Předpoklad ukončení těžby sacími bagry v roce 2017
 nádrž Doubrava I bude využívána pro nakládání flotačních hlušin z úpravny Darkov cca od roku
2018 do ukončení těžby
 systém nádrží Doubrava I-IV slouží pro čištění odpadních vod ze závodu ČSA
Celková plocha 108 ha zahrnuje i nádrž „Pohraniční kolonie“ (17,2 ha). Pro tuto lokalitu je
zpracována PD na terénní úpravy, kdy naplavené flotační hlušiny budou převrstveny hlušinou
z úpravny Darkov a Lazy, dovezenou po koleji na vykládkovou rampu.
Cílem rekultivace je ostatní plocha – veřejná zeleň.
V roce 2015 - 2016 se předpokládá realizace technické rekultivace a poté bude probíhat biologická
rekultivace – výsadba, zatravnění s následnou 5-ti letou BR údržbou.
Nádrž Doubrava I, část nádrže Doubrava III a celá nádrž Doubrava IV by měly být v závěru provozu
rekultivovány na vodní plochu. Polovina nádrže Doubrava III a nádrž Doubrava II by měly vytvořit
komplex rekultivovaný na závěr těžební činnosti spolu s odvalem JK. Zahájení prací po roce 2020. O
způsobu rekultivace bude rozhodnuto po roce 2018 – viz RA „Úprava odvalu Dolu ČSA – Jan Karel“.
2005 82 Rekultivace území Kotliny
V zájmovém území plánované rekultivační akce se od r. 2009 začalo projevovat postupné zatápění
pozemků včetně místní komunikace. Tuto část území bylo nutno řešit v předstihu.
Pro zájmovou oblast bylo v 01/2013 na základě projektové dokumentace ve stupni DUR vydáno
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územní rozhodnutí a v rámci řešení havarijního stavu byla zahájena v roce 2013 nápravná opatření na
nadzemním vedení VVN č. 630-678 (zatopený stožár č. 4, km cca 0,190) a VVN č. 673-674
(zatopený stožár č. 54, km cca 0,230-rohový). Správcem těchto vedení je ČEZ Distribuce, a.s.
Projektová dokumentace pro stavební vodoprávní řízení nemohla být v průběhu roku 2013 dokončena
z důvodu nově vzniklé majetkoprávní komplikace. Majetkoprávní projednávání s fyzickou osobou
bylo dořešeno ve 12/2013 převodem vlastnických práv na těžební organizaci. Nový majetkoprávní
stav umožňuje v koordinaci s Obcí Doubrava (investor stavby „Rekonstrukce silnice III/472
Doubrava-Dědina – poškození hornickou činností OKD, a.s.“) přehodnocení technického řešení
odvodnění celého zájmového území oproti projektové dokumentaci k územnímu řízení. Nový návrh je
technicky i finančně jednodušší. V roce 2014 bude přepracována projektová dokumentace
k územnímu a stavebně- vodoprávnímu řízení a následně bude probíhat administrativní projednávání
stavby s předpokládaným zahájením prací v roce 2015 (realizace TR cca 2015-2016 a ukončení BR
údržby cca do r. 2020-2021).
2005 86 Úpravy po demolicích v obci Doubrava
Jedná se o případnou úpravu pozemků po demolicích obytné zástavby v Doubravě, zvláště v části obce
„Dědina“. Řešení bude spočívat hlavně v provedení terénních, krajinářských případně sadovnických
úprav, eventuálně povrchovém odvodnění.
K akci jsou přičleněny dvě menší úpravy ploch po provedených demolicích (plocha A a B). Jedná se o
navázání na již zrekultivované pozemky RA akce Vrchovec, lok. 1A. Pro tyto plochy je zpracována
projektová dokumentace a v r. 2014 bude probíhat legislativní příprava.
Po roce 2015-2016 se předpokládá zahájení realizace Technické rekultivace (u pl. A pro vyrovnání
terénu menší dovoz haldoviny) a poté bude následovat Biologická rekultivace – výsadby s následnou
5-ti letou údržbou.
2005 93 Úprava pozemků areálu Dolu ČSA – lokalita Doubrava po ukončení hornické činnosti
Akce bude, v případě nutnosti, řešit úpravu a využití pozemků po demolicích stavebních objektů
bývalého Dolu Doubrava, a to v souladu se zájmy vlastníka pozemků a platnou územně plánovací
dokumentací. Případné zpracování projektové dokumentace předpokládáme v r. 2015-2016, cílové
využití prozatím není stanoveno s ohledem na nutnost respektování bezpečnostních omezení
v blízkosti likvidovaných důlních děl.
2004 59 Úprava odvalu Dolu ČSA – Jan Karel (odval JK)
Východní svah odvalu byl již v minulosti upraven a ozeleněn. Po ukončení provozní činnosti budou
technicky i biologicky rekultivovány svahy i temeno odvalu v návaznosti na rekultivaci přilehlých
kalových nádrží Doubrava I – IV s cílem optimálního zapojení do krajiny a vytvoření krajinářsky
hodnotného území. Odval je zařazen do uložišť těžebního odpadu (slouží jako rezerva) a o jeho
definitivní rekultivaci bude rozhodnuto po roce 2018 s ohledem na upřesnění těžebních záměrů i
potřeby ukládání hlušiny.
2004 62 Rekultivace ve Starém Městě u Karviné
Výhledová rekultivační akce - na základě aktualizace záměru postupu těžby Závodu Dolu Karviná a
zpracovaných izokatabáz předpokládaných poklesů terénu v období 2014-2023 z 05/2014 je původní
rozsah připravované RA upraven dle nových skutečností.
Zájmové území je stanoveno pouze rámcově, předpokládá se rozčlenění na dílčí lokality podle
potřeby. Části území v rámci této velké akce mohou být realizovány jako terénní úpravy - místní
navýšení území, na některých plochách bude řešeno odvodnění a část území bude rekultivována
s cílem „vodní plocha“. Výsledná podoba bude dána i závěry souběžně zpracovávané studie z hlediska
ovlivnění toku Olše a investic vyvolaných k případné stabilizaci toku a návrhu protipovodňových
opatření, zpracovatelským týmem Dokumentace je preferována podoba prostoru pro rozlivy s tím, že
vnější hranice může být ochráněna i technickým protipovodňovým opatřením.
2005 27 Rekultivace území Křemenec
Technická rekultivace bývalých flotačních a sedimentačních nádrží, včetně biologické rekultivace –
výsadeb byla ukončena v 11/2007. Na stavbě do konce r. 2011 probíhala biologická rekultivace –
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údržba travního porostu a provedených skupinových výsadeb.
AR stavba je administrativně ukončena a zkolaudována.
V lokalitě Křemenec byly vyprojektovány a vybudovány tři nádrže jako biologická čistírna odpadních
a důlních vod ze závodu Doubrava. Útlumem této lokality a změnou systému vypouštění důlních vod
ztratily svůj původní význam a měly být zrušeny. S ohledem na výskyt mokřadních rostlin a živočichů
a na základě hydrologické studie vývoje úrovně vodní hladiny v nádržích v souvislosti
s předpokládanými poklesy území bylo dohodnuto ponechat dvě z původních tří nádrží.
V současné době je doporučen následný postup:
- monitoring vývoje úrovně vodní hladiny v nádržích po dobu doznění předpokládaných vlivů těžby
v území do roku 2015
- při ztrátě vodní hladiny následně rekultivovat předmětné nádrže v návaznosti na okolní terén
včetně legislativního zrušení vodního díla
2005 56 Zalesnění Červené kolonie – 3. etapa
Akce výhledová – po provedení demolic posledních třech domků v území bývalé Červené kolonie na
Kopaninách v Orlové bude provedeno dolesnění pozemků a jejich přičlenění k rekultivovanému území
v rámci již ukončené 1. a 2. etapy stavby. Bez technických zásahů, pouze biologická rekultivace
lesnická.
Termín realizace závisí na rozhodnutí vlastníka nemovitostí, t.j. RPG Byty, s.r.o., o provedení
plánovaných demolic obytných domů.
2005 71 Rekultivace lokality Hranice
Výhledová rekultivační akce - na základě aktualizace záměru postupu těžby Závodu Dolu Karviná a
zpracovaných izokatabáz předpokládaných poklesů terénu v období 2014-2023 z 05/2014 je původní
rozsah připravované RA upraven dle nových skutečností. Prostor na k.ú. Horní Lutyně nebude
připravovanou RA dotčen. Menší část území z původní zájmové plochy plánované RA „Glembovec“
a plánované RA „Mezilesí“ je přičleněno k této akci).
Zájmové území je stanoveno pouze rámcově, předpokládá se rozčlenění na dílčí lokality podle
potřeby. Části území v rámci této velké akce mohou být řešeny jako terénní úpravy (jen dílčí navýšení
území a odvodnění).
2005 73 Rekultivace území Mezilesí
Na základě aktualizace záměru postupu těžby Závodu Dolu Karviná a zpracovaných izokatabáz
předpokládaných poklesů terénu v období 2014-2023 z 05/2014 se akce v původním rozsahu jeví jako
bezpředmětná (menší část území z původní zájmové plochy plánované RA „Mezilesí“ bude přičleněna
k akci 2005 71).
2005 81 Rekultivace území Glembovec
Na základě aktualizace záměru postupu těžby Závodu Dolu Karviná a zpracovaných izokatabáz
předpokládaných poklesů terénu v období 2014-2023 z 05/2014 se akce v původním rozsahu jeví jako
bezpředmětná (menší část území z původní zájmové plochy plánované RA „Glembovec“ bude
přičleněna k akci 2005 71).
2005 85 Rekultivace svahu Pod Ujalou
Zájmové území tvoří svah podél silnice Doubrava Zámeček – Dětmarovice, kde se již v minulém
období projevily deformace způsobené sesuvem terénu. Území je nutné nadále sledovat (probíhá
monitoring) a v případě potřeby zahájit přípravné práce.

Mapová dokumentace rekultivačních akcí je součástí Přílohy č. 4
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení
Ukončení

2015
2023
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Na úrovni kraje:
Jde o lokalizaci v kraji Moravskoslezském.
Na úrovni obcí:
Dobývací prostory zasahují do samosprávného území obcí:
statutární město Karviná, město Orlová, obec Doubrava a obec Dětmarovice.
Vlivy posuzovaného pokračování hornické činnosti zasahují do následujících samosprávných
jednotek na úrovni obcí:
Obce: statutární město Karviná, město Orlová, obec Doubrava a obec Dětmarovice.
Dotčená katastrální území obecně:
Dětmarovice, Koukolná, Doubrava u Orlové, Poruba u Orlové, Lazy u Orlové, Orlová, Horní
Lutyně, Karviná – Doly, Karviná – Město, Staré Město u Karviné, Darkov
Z toho katastrální území, která se nacházejí ve vymezených DP, ale nejsou dotčena vlivy
poddolování z řešeného pokračování hornické činnosti:
Darkov, Karviná – Město (kontaktuje hranice dotčeného území)
Z toho katastrální území, která jsou dotčena vlivy poddolování z řešeného pokračování
hornické činnosti přesahující vymezené dobývací prostory:
Dětmarovice, Horní Lutyně, Doubrava u Orlové, Lazy u Orlové (přesah těžby v ohradníku
doubravských jam)
Blíže viz mapy poklesů dle redukované varianty v Příloze č. 4.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat:
Rozhodnutí: Povolení k provádění hornické činnosti20 podle §10 zákona č. 61/1988 Sb., o
hornické činnosti, výbušinách a státní báňské správě, v platném znění a
vyhlášky č. 104/1988 Sb., v platném znění, o racionálním využívání
výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a
ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem.
Správní úřad: Obvodní báňský úřad Ostrava
Rozhodnutí podmiňující provádění hornické činnosti z hlediska složkových zákonů:
Rozhodnutí: Rozhodnutí ve věci stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do
vod povrchových
Správní úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a
zemědělství
Rozhodnutí: Povolení odběru povrchové vody
Správní úřad: Magistrát města Karviné, Odbor životního prostředí

20

Tomuto rozhodnutí zpravidla předchází stanovisko KÚ Moravskoslezského kraje z hlediska § 33 horního
zákona k dohodám o řešení střetu zájmů.
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Rozhodnutí: Povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Správní úřad: Magistrát města Karviné, Odbor životního prostředí
Rozhodnutí: Rozhodnutí o stanovení znečišťujících látek k plnění obecních limitů pro střední
zdroje znečišťování ovzduší – Hlubinné uhelné doly
Správní úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Pro rekultivační akce navazují zpravidla následující rozhodnutí:
- souhlas s kácením dřevin dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (příslušné obecní
úřady)
- závazná stanoviska k dotčení významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění (příslušný OÚ III. stupně)
- rozhodnutí o výjimkách z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů (Krajský úřad MSK všechny kategorie)
- souhlas k odnětí ZPF (do 1 ha pověřený OÚ III. st., do 10 ha KÚ, nad 10 ha MŽP)
- vynětí z PUPFL v případě přímého zásahu do lesních pozemků
- územní rozhodnutí (příslušný stavební úřad)
- stavební povolení (příslušný stavební úřad), případně vodoprávní řízení (příslušný
vodoprávní úřad na POÚ III. st. v případě řešení vodních děl).
Kopie map dotčeného území pro redukovanou variantu a pro srovnání původní a redukované
varianty jsou obsaženy na následující straně:
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Mapa dotčeného území s poklesy a skupinami stavenišť – redukovaná varianta

Mapa dotčeného území s poklesy a skupinami stavenišť – srovnání redukované a původní
varianty
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 – Půda
Zábor půdy
Zábor půdy
Z technologických důvodů nebude již pro účely pokračování hornické činnosti Dolu Karviná
na závodě ČSA v řešeném období potřeba žádné nové trvalé odnětí půdy ze ZPF nebo
PUPFL.
Zemědělská půda
Ke ztrátě půdy však dojde v důsledku zátop a vzniku nových vodních ploch, případně
významnějšího podmáčení, zejména v oblasti Kozince a Starého Města, tedy v nivě Olše,
s těžištěm v jižní poklesové kotlině mezi pravým břehem toku a vlastní zástavbou Starého
Města. Ke znehodnocení půd bude docházet zejména v okolí zátop nebo na jiných místech
očekávaného zamokření terénu (zamokřením se míní vzestup hladiny podzemní vody na
úroveň méně než 1 m pod povrchem terénu). Prvky zahrad a orné půdy (záhumenků) budou
dotčeny v rozsahu vyšších jednotek až prvních desítek ha zejména v segmentu severozápad –
jihovýchod u Starého Města (viz mapa ZPF v rámci Přílohy č. 4), dále v lokalitě Výhoda
okrajově v nivě nebo patách svahů nad potokem Glembovec (zde jen mírné hydrické změny,
většina území v poklesové kotlině Výhoda –Hranice s ohledem na deformace způsob využití
půdy prakticky neovlivní).
Z této mapy ZPF mj. vyplývá rozsah dotčení ZPF, který je dán především změnami
hydrického režimu vlivem poklesů. Rozsah znehodnocení (a tím záborů zemědělských půd)
změnou hydrického režimu lze odhadovat do desítek ha, přičemž většina i nejkvalitnějších
půd se nachází mimo oblast změn hydrického režimu a může být dále prakticky zemědělsky
obhospodařována. Těžiště nejkvalitnějších půd v I. třídě ochrany je totiž soustředěno
především do širší nivy Olše, pravobřežně do prostoru mezi průmyslovou zónou a tokem Olše
(včetně ruderalizovaných a fyzicky neobdělávaných ploch SZ od průmyslové zóny Nové
Pole), dále do prostoru Staré město až přes zahrádkovou osadu k okraji dotčeného území
směrem k železničnímu koridoru (záhumenková a drobná držba včetně zahrad, místy menší
scelené plochy, místy neobdělávaná ruderální lada). V pravobřežní části nivy je přitom řada
pozemků evidenčně nadále vedená v ZPF, přestože jsou přerostlé dřevinnými porosty
měkkého luhu a nálety (nejsou totiž vedeny jako lesní pozemky, lze např. porovnat jednak
s mapou PUPFL v příloze č. 4 – viz dále, nebo i s ortofotomapou)
Levobřežně pás nejkvalitnějších půd zasahuje především do okolí zátopy na Kozinci (fyzicky
především při okraji západní a JV části zátopy) a do oblasti Špluchov – Sovinec nad levým
břehem Olše. V oblasti Výhody-Hranice se půdy v I. třídě ochrany nenacházejí, výskyt půd ve
II. třídě ochrany výhledově v rozsahu jednotek ha je postižen v nivě toku Glembovec
především sezónním zamokřením.
Půdy z oblastí, kde se očekává zatopení terénu, budou skryty ještě před zatopením21 a
postupně využívány při rekultivačních akcích nebo jinde podle pokynů příslušného úřadu
ochrany půdy.
21

Tento proces byl již postupně řešen na lokalitě Špluchov-Kozinec, obecně však bude nutno v rámci
rozhodování o skrývkách přihlédnout i k charakteru povrchu a biotopům na lokalitách, ve kterých bude
k zátopě zemědělských půd docházet. Přednostně je navrhováno skrývat půdy na pozemcích v I. a II. třídě
ochrany. Přitom v prostorech v blízkosti obytných zón, kde by hrozilo výrazné nasazení techniky

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

108

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

Lesní pozemky
Přímé nároky na zábory PUPFL v rámci řešení záměru nevznikají.
Zprostředkovanými zábory jsou nároky na PUPFL, které budou analogicky jako při
hodnocení vstupů z hlediska ZPF postupně vznikat:



při znehodnocení půdy vlivem podmáčení nebo vzniku nové zátopy
při aplikaci technické rekultivace některé rekultivační akce.

Znehodnocení lesních pozemků vlivem podmáčení až zatopení při poklesech lze předpokládat
především v oblasti lužních lesů v pravobřežní nivě Olše západně od starého Města a
v levobřežní nivě od zvětšení plošného vlivu stávajících poklesů u Kozince až po menší
plochy u Oplíží. Menší plochy budou pravděpodobně zamokřeny podél Staroměstského
potoka a v lužních lesících mezi Olší a rybníky u botanické zahrady. Dílčí podmáčení je nutno
očekávat i v lesních porostech v centrální a východní části poklesové kotliny v oblasti
Glembovce (blíže viz mapa PUPFL v rámci přílohy č. 4). Tato mapa dokumentuje prostory,
kde znehodnocení PUPFL je zapříčiněno změnou hydrických poměrů (jak vyplynuly
z výstupů hydrogeologického posouzení dle Přílohy č. 10), poněvadž znehodnocení PUPFL je
dáno především rozsahem postupně vznikajících zátop.
Nejvýznamnější rozsah dotčení lesních pozemků změnami hydrických poměrů je soustředěn
pravobřežně v západní části staroměstské poklesové kotliny (ve vyšších jednotkách ha,
částečně trvalá zátopa a trvalé zamokření). Dále jsou lesní pozemky dotčeny jen lokálně
trvalým a sezónním zamokřením v okolí botanické zahrady mezi zástavbou Bohumínské
ulice a pravým břehem Olše (při okraji poklesové kotliny a hranicí dotčeného území). Řada
dřevinných porostů, které vykazují charakter porostů lesních v území mezi průmyslovou
zónou, zástavbou Starého Města a pravým břehem Olše, není vedena jako PUPLF (tedy lesní
pozemky – viz mapa PUPFL v příloze č. 4). Levobřežně je změnami hydrického režimu
dotčen malý lesík SV od lokality Na hrázi (vyšší desetiny ha), plochy kolem zátopy na
Kozinci již nejsou součástí lesních pozemků, přestože z hlediska stavu v přírodě vykazují
charakter lesních porostů. Rovněž dřevinné porosty východně od doubravských nádrží u
odvalu se nenacházejí na lesních pozemcích.
V lokalitě Výhoda-Hranice je změnami hydrického režimu dotčeno cca 9 ha lesních pozemků
v údolí toku Glembovec v centru poklesové kotliny.
Mimo změny hydrického režimu mohou lesní pozemky (a i porosty) v poklesy dotčeném
území zůstat zachovány.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Záměr pokračování hornické činnosti Dolu Karviná na závodě ČSA (vlivy na povrchu)
v aktuálně předkládané redukované variantě nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody
ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Nejblíže se nachází
přírodní památka (PP) Karviná – rybníky v k. ú. Staré Město u Karviné a Koukolná, která
byla vyhlášena teprve v roce 2013. Zaujímá rozlohu cca 9 ha, předmětem ochrany jsou
rybniční hráze rybníků Lipový, Dubový a Olšový v soustavě Karvinských rybníků s velkými
doupnými stromy, které tvoří biotop páchníka hnědého (Osmoderma eremita).
s ovlivněním faktoru pohody, v prostorech stanovištně cenných nebo prostorech, kde by zachování půdního
krytu mělo význam v prevenci povodňových škod, může být zdůvodněně dohodnut i odchylný postup
Analogie platí i pro dotčené lesní pozemky.
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Karvinskými rybníky prochází severní hranice DP Karviná-Doly I. Varianta původní
generovala průmět hranice dotčeného území až do vymezení této PP. Varianta redukovaná
vymezení PP Karviná – rybníky nezahrnuje, hranice dotčeného území prochází cca 100 m
západně až JZ od rybníka Dubového.
Posuzované území vlastních DP Dolu Karviná pro závod ČSA není součástí CHOPAV ani
není v záplavovém území, podle Stonávky a Olše jsou inundační území vymezena.
Blíže viz kapitola C.I.1.
Ochranná pásma
Na základě poznatků zpracovatelského týmu Dokumentace se v zájmovém území nacházejí
některá ochranná pásma:
V obou DP Dolu Karviná s ohledem na přítomnost lesů v zájmovém území je nutno potvrdit
přítomnost i jejich ochranných pásem (§14 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích , v platném znění, 50
m od okraje lesa), vznik (prohloubení) poklesových kotlin místně může podmiňovat i
výraznější změny ve využívání pozemků v těchto OP v důsledku podmáčení či výstupů
podzemní vody na terén (viz hydrogeologické posouzení v příloze č. 10).
Ochranné pásmo vyhlášené přírodní památky Karviná-Rybníky do poklesy dotčeného území
nezasahuje.
V zájmovém území obou řešených DP Dolu ČSA se dále nacházejí ochranná pásma prvků
infrastruktury:








Silniční ochranná pásma (dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) – v posuzované oblasti se
jedná zejména o silnice I/67 Karviná-Dětmarovice, I/59 Ostrava – Karviná, II/474 aj. (15 m od osy vozovky
– platí pro silnice II. i III. třídy)
Železniční trať bohumínsko-košické dráhy (vícekolejný koridor), železniční trať OKD, Doprava, a. s.
(místy vícekolejný koridor), OP se řídí zákonem o drahách
Ochranná pásma u plynovodů a rozvodných zařízení se řídí zák. č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Ostatní plynovody
procházející územím mají maximální průměr do 500 mm, což znamená rovněž ochranné pásmo 8 m od osy
potrubí.
Ochranné pásmo pro vodovody je do vzdálenosti 6 m od osy potrubí. Ochranná pásma místních vodovodů a
kanalizací jsou dána ČSN č. 76 6005. Nejvýznamnějším je tzv. Kružberský přivaděč pitné vody DN 800
pro Karvinou a dále vodovodní řad DN300 SmVaK.
Ochranná pásma nadzemních vedení VVN a VN se řídí příslušnými kategoriemi vedení od krajního vodiče.
V poklesy dotčeném území jde zejména o síť VVN 673-674 (2x110kV), síť VVN 630-678 (2x110 kV) a
vedení VN 170 (110 kV), vše v majetku ČEZ Distribuce
Ochranná pásma telekomunikačních vedení se řídí § 10 odst. 5 zák. č. 110/1964 Sb. ve znění novely zákona
č. 150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb. o telekomunikacích.

Obecně chráněné přírodní prvky
Na území bývalého povrchového závodu Doubrava se žádné prvky ÚSES, VKP apod.
nenacházejí.
Lesní porosty, vodní toky, údolní nivy, nacházející se v území obou řešených DP, jsou VKP
„ze zákona“, za VKP jsou aktuálně pokládána i poklesová jezera. Existuje seznam VKP,
řešených pro oba DP již v rámci předchozí etapy EIA (Koutecká, Foral in Makohuzová a kol.,
2001). Konkretizace VKP je prezentována v rámci kapitoly C.1. a příloze biologického
průzkumu (Příloha č. 11, část 11A).
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Poloha skladebných prvků ÚSES v řešených DP Dolu Karviná oproti hodnocení vlivů na
životní prostředí pro hornickou činnost v předchozích etapách v zásadě nemění, určitá
konkretizace prvků ÚSES je prezentována v rámci kapitoly C.1. a příloze biologického
průzkumu (Příloha č. 11).
Evropsky významné lokality, ptačí oblasti
Dobývací prostor Karviná-Doly I zasahuje do vymezení EVL CZ 0813451 Karviná – rybníky
a do východní části vymezení PO CZ 0811021 Heřmanský stav-Odra-Poolší.
Na rozdíl od původní varianty, řešené Oznámením, která hranicí dotčeného území výrazně do
vymezení EVL zasahovala, nově posuzovaná redukovaná aktivní varianta negeneruje již
žádný průmět dotčeného území do vymezení EVL CZ 0813451 Karvinské rybníky (hranice
dotčeného území prochází cca 100 m západně od hranice EVL na hrázi Dubového rybníka).
Oproti původní variantě je územní průnik hranice dotčeného území pro variantu redukovanou
méně rozsáhlý, pokud se týče východní části vymezení PO CZ 0811021 Heřmanský stavOdra-Poolší. Příslušné popisy a souvislosti této okolnosti jsou podrobněji rozvedeny v
kapitole C.1.
Aktuálně vyžádaným stanoviskem KÚ Moravskoslezského kraje, odboru ŽPaZ č.j. MSK
81355/2014 sp.zn. ŽPZ/16899/2014/Maď ze dne 18.6.2014 dle § 45i platného znění ZOPK je
deklarováno, že záměr v redukované variantě nebude generovat významné vlivy na lokality
soustavy Natura 2000. Stanovisko je doloženo
v rámci přílohy č. 2 předkládané
Dokumentace.
B.II.2. Voda
Pitná voda se nakupuje pro potřeby dolu od podniku Severomoravské vodovody a kanalizace.
Používá se pro sociální a hygienické potřeby, na detašovaných pracovištích i pro koupání. Její
spotřeba se předpokládá v podstatě stabilní, vzhledem k tomu, že cílem je udržet produkci i
zaměstnanost na téměř současné úrovni až do roku 2023. Dosavadní spotřebu pitné vody je
možno dostatečně demonstrovat následující tabulkou, ve které je uvedena spotřeby pitné a
technologické vody celého závodu ČSA od doby posledního celkového posouzení vlivů těžby
závodu ČSA do roku 2013. V následujícím období do roku 2023 se předpokládá mírně
vzestupný trend spotřeby pitné vody, jak je patrno z další tabulky.
Tabulka: Odběry pitné vody v letech 2009-2013 (m3)
Rok
1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál
4. kvartál
Celkem rok
% předchozího roku

2009
13 568
10 733
10 483
10 764
45 548
91,5

2010
13 204
12 179
11 531
11 960
48 874
107,3

2011
12 419
10 659
11 622
10 208
44 908
91,9

2012
13 483
11 834
11 818
12 745
49 880
111,0

2013
13 082
11 204
9 252
9 903
43 441
87,1

Tabulka: Předpokládané odběry pitné vody v letech 2014-2023
Rok
Odběr
% vloni

2014
39 668
91,3

2015
41 827
105,4

2016
42 696
102,1

2017
46 668
109,3

2018
47 413
101,6

2019
48 406
102,1
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49 150
101,5

2021
52 080
105,9

2022
53 370
102,5

2023
50 888
95,3
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Technologická voda je potřeba v mnohem větším množství než voda pitná. Bude čerpána
z Olše v říčním km 20,4 vlastní čerpací stanicí s úpravnou vody Sovinec a upravována jednak
jako voda užitková, používaná v koupelnách a povrchových provozech a částečně rovněž
v podzemí pro plavení popílkových směsí, pokud nedostačuje čerpaná důlní voda používaná
pro plavení přednostně, jednak jako voda provozní pro klimatizaci dolu, chlazení a degazaci.
V souvislosti s ukončením provozu úpravny závodu ČSA došlo k výraznému snížení spotřeby
technologické vody, v průběhu posledních 5 let téměř o polovinu (viz následující tabulka). Do
roku 2023 bude spotřeba technologické vody postupně mírně narůstat, zůstane ale hluboko
pod úrovní z doby provozu úpravny.
Tabulka: Odběry technologické vody v letech 2009-2013 (m3)
Rok
1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál
4. kvartál
Celkem rok
% předchozího roku

2009
809 032
611 206
660 700
663 244
2 744 182
88,7

2010
812 099
611 490
742 000
538 271
2 703 860
98,5

2011
557 054
550 905
614 960
521 629
2 244 548
83,0

2012
495 562
465 186
538 635
440 777
1 940 160
86,4

2013
450 997
402 688
319 126
268 933
1 441 744
74,3

Tabulka: Předpokládané odběry technologické vody v letech 2014-2023(m3)
Rok
Odběr
% vloni

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1 317

1 388

1 417

1 549

1 574

1 607

1 631

1 728

1 771

1 689

91,3

105,4

102,1

109,3

101,7

102,1

101,5

105,9

102,5

95,4

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Základními energetickými zdroji jsou nakupovaná elektrická energie, teplo a stlačený vzduch
zajišťované dosud z Teplárny Dalkia Karviná. Struktura a maximální očekávaná velikost
spotřeby nakupovaných energií vyplývá z následující přehledné tabulky udávající hodnoty
z roku 2013, kdy celková těžba 2 244 250 tun uhlí mírně přesahovala i nejvyšší roční objemy
těžby očekávané po roce 2015 a v provozu byla částečně ještě úpravna uhlí.
Tabulka: Spotřeba tepla, elektrické energie a stlačeného vzduchu v roce 2013
ZÁVOD ČSA

Rok 2013

ELEKTRICKÁ ENERGIE

MWh

Nákup - od: o.z. Energetika

99 541

Prodej - měřený

3 107

Vlastní spotřeba

96 433

v tom

Těžní stroje

5 854

Důlní elektrizace

48 666

Úpravny

12 347

Hlavní ventilátory

15 107

Hlavní důl.čerpadla

4 699

Kotelna
Ostatní elektřina

0
9 761
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STLAČENÝ VZDUCH
Výroba stlač. vzduchu

0

Nákup stlač. vzduchu

305 664

Prodej stlač.vzduchu celkem

580

Vlastní spotřeba

305 084

TEPLO

GJ

Nákup tepla

89 802

Prodej tepla - měřený

109

Vlastní spotřeba tepla

89 693

Spotřeba ostatních materiálů, včetně nafty jako dalšího energetického zdroje, potřebných pro
provoz dolu, se dá pouze odhadovat, protože nutně bude v průběhu let docházet k záměnám
různých výrobků a materiálů za modernější s vyšší užitnou hodnotou a v případě nafty možná
i k úplné záměně pohonných hmot. V následující tabulce je uveden konzervativní odhad,
odvozený z dosavadní skutečné spotřeby materiálů v posledních letech. Skutečná spotřeba
bude kromě výše uvedených okolností záviset také na vývoji situace v dole a povrchových
provozech, zejména potřebě oprav, rozsahu údržby a možnosti znovu použít již dříve
nakoupené komodity. Odhad, který by měl být platný i pro další léta do roku 2023 je proto
možno pokládat za maximalistický.
Tabulka: Odhad spotřeby výrobků a surovin v roce 2015
Název materiálu
Nafta
Vzpěra 2 - 4 m - Dolovina
Výřez tyčový 1,2 m
Fošny,prkna,hranoly,trámy
Ploština 3m, 4m
Respa 3m, 4m
Krajiny
Lepidla
Pěny (na lepení hornin)
Cihla pálená a nepálená
Lepenka stavební
Pažiny betonové 0,7 - 1,2
Cement
Sádra
Písky, štěrky
Magnetit
Vápenec velmi jemně mletý
Oleje
Oleje
Maziva
Barvy
Laky - email
Ředidla
Elektrody

Jednotka
l
m3
m3
m3
m3
m3
m3
kg
l
ks
m2
ks
t
t
t
t
t
l
kg
kg
ks
ks
ks
kg

Množství
463 500
2 250
613
130
3 900
370
380
113 500
85 500
47 000
180
115 000
177
620
875
0
640
189 000
70 500
2 135
360
940
255
3 675
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Komunikační napojení
Dopravní napojení areálu obou provozovaných povrchových závodů dolu (jak silniční, tak
zavlečkování) se v posuzovaném období nemění, rovněž zpracovatelům Dokumentace nejsou
známy skutečnosti výstavby nových účelových komunikací, takže dopravní schéma je
v zásadě shodné s předchozí etapou posuzování vlivů na životní prostředí.
Pro převoz materiálů je navržena především železnice, v současné době dochází k výstavbě i
dvou nových vleček právě z důvodu prevence převozu materiálů po stávající silniční síti.22
Dále je využito i účelových komunikací, jak je podrobněji popsáno v akustické a rozptylové
studii (Přílohy č. 5 a 6).
Přehled tras je uveden v odborných studiích. Přepravní trasy byly oproti znění Oznámení
změněny a omezeny a odpovídají redukovanému rozsahu záměru, který je pracován
v Dokumentaci. Přepravní trasy již neobsahuji povrchovou přepravu rubaniny na úpravnu
Dolu Darkov, která již od roku 2011 probíhá překopem pod povrchem. Ostatní komunikace
zahrnují přepravu po železnici a v nezbytném rozsahu po silnici. Rozmístění dopravních tras
je uvedeno v následujícím textu, plánované objemy přeprav a odpovídající intenzita využívání
jednotlivých přepravních tras během jednotlivých let provozování záměru je zpracována
tabelárně v následujících kapitolách. V odborných studiích (hlukové a rozptylové) jsou
zpracovány nejvyšší plánované přepravní aktivity v období let 2015 – 2023 jako nejhorší
možný stav.
Doprava a její frekvence
Prostory, ve kterých budou prováděny rekultivační práce po roce 2015 se nachází v několika
lokalitách. Jedná se o prostory Pohraniční kolonie a Doubravských nádrží, a dále prostory
Pilňok, Solca, Darkov 10. etapa, Louky 9. etapa a prostor Sušanka 4.23 Na hlavním závodě byl
v roce 2013 ukončen provoz třídírny.24 Veškerá těžba závodu ČSA je a bude dopravena na
třídírnu Dolu Darkov v podzemí překopem a vytříděná hlušina po určených trasách především
železniční vlečkou, případně auty na jednotlivé rekultivační plochy. Pro rozptylovou a
akustickou studii byla definována dopravní obslužnost dolu následovně:
Přeprava hlušiny na trasách A - E bude realizována železniční vlečkou, přeprava na trasách F
- H pomocí nákladních automobilových souprav.
Trasa A - úpravna Darkov - rekultivace kalových nádrží Solca - železniční vlečka
V blízkosti se nenacházejí chráněné objekty.
Trasa B - úpravna Darkov - nádrže Pohraniční kolonie - železniční vlečka
Situování chráněných objektů viz obr. č. 2 hlukové studie
Trasa C - úpravna Darkov - území Louky 9. etapa- železniční vlečka
Situování chráněných objektů viz obr.č. 3 hlukové studie
22

K areálu odvalu dolu ČSA podél nádrže Doubrava I je aktuálně řešena výstavby vlečky, rovněž nová vlečka je
řešena do prostoru rekultivačních akcí Dolu ČSM v lokalitě Louky.
23
Místa pro ukládání hlušiny vycházejí již z provedených předchozích procesů hodnocení vlivů (lokality Pilňok,
Solca byly hodnoceny v rámci EIA Dolu Darkov - kód dle IS EIA MZP195, lokalita Louky 9. etapa v rámci
EIA Dolu ČSM – MZP157, lokalita Sušanka v rámci zjišťovacího řízení OV9055). Poněvadž došlo k agregaci
rekutivačních akcí v rámci karvinské části OKD, a.s. , jsou zahrnuty do podkladu k distribuci hlušin (v rámci
Přílohy č. 4 Dokumentace a příslušné trasy synergicky zařazeny v rámci vstupů hlukové a rozptylové studie
(Přílohy č. 5 a 6 Dokumentace) s průměrem do posouzení vlivů na veřejné zdraví (Příloha č. 7 Dokumentace)
24
Oproti předchozím řešeným projektům se aktuálně posuzovaná redukovaná aktivní varianta záměru liší v tom,
že rubanina z Dolu ČSA je přesunuta podzemním překopem na provoz třídírny Dolu Darkov, neboť na
hlavním závodě ČSA byl provoz třídírny v roce 2013 ukončen.
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Trasa D - úpravna Darkov - Rekultivace odvalu Jan Karel a nádrží Doubrava 1 -3 - železniční vlečka
Situování chráněných objektů viz obr.č. 2 hlukové studie.
Trasa E - úpravna Lazy - nádrže Pohraniční kolonie - železniční vlečka
Situování chráněných objektů viz obr.č. 2 hlukové studie
Trasa F - úpravna Lazy - Asanace a rekult. ČOV - kal. nádrže podél Sušanky - automobilová doprava
Trasa je vedena cca 3,50 km po veřejné komunikaci (III/47210). V blízkosti trasy se chráněné objekty
nenacházejí. Situování chráněných objektů v blízkosti prostoru rekultivace viz obr.č. 4 hlukové studie.
Trasa G - úpravna ČSM - Rekultivace území Darkov 10. etapa.- automobilová doprava
Trasa je vedena cca 1,50 km po veřejné komunikaci (II/475). V blízkosti trasy se chráněné objekty
nenacházejí. Nejbližší obytní zástava se nachází na východní straně, kde jsou rodinné domy v blízkosti
státní hranice na lokalitě Karviná - Ráj Situování chráněných objektů viz obr.č. 5 hlukové studie.
Trasa H - úpravna ČSM - území Louky 9. etapa.- automobilová doprava
Trasa je vedena cca 450 m po veřejné komunikaci (II/475). V blízkosti se nenacházejí chráněné
objekty. Nejbližší obytní zástava se nachází na východní straně, kde jsou rodinné domy v blízkosti
státní hranice na lokalitě Karviná - Ráj Situování chráněných objektů viz obr.č. 5 hlukové studie.

Situace tras je dokumentována následujícím obrázkem (zdroj: www.mapy.cz):

Přeprava hlušiny na trasách A - E bude realizována železniční vlečkou, přeprava na trasách
F - H pomocí nákladních automobilových souprav.
Hodnocené trasy představují přepravní linie pro denní příjezd a odjezd železniční dopravy a
těžkých nákladních vozidel, které budou směrovány na předem určené trasy zakreslené
v obrázku výše. Pro jednotlivé roky realizace záměru byly využity údaje oznamovatele
(aspekty nakládání s hlušinami jsou dokladovány v rámci Přílohy č. 4). Bylo modelováno
období 2015 - 2023, kdy bude probíhat technická rekultivace odvalů a odkališť, přitom pro
model znečištění ovzduší byl uvažován teoretický či spíše hypotetický souběh maximálních
přepravních výkonů na všech přepravních trasách. Ve skutečnosti se maximální přepravní
výkony bodu přesouvat podle těžiště prováděných rekultivačních prací. Pohyb vozidel byl
určen výše uvedenými přepravními trasami a tabulkou níže. Trasy jsou modelovány identicky
v hlukové i rozptylové studii a jejich charakteristika je následující (Suk, 2011, hluková studie
záměru):
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Tabulka: Přepravní trasy převozů hlušin z produkce závodu ČSA v modelovaném období
Železniční doprava
trasa A
rok 2015
rok 2016
trasa B
rok 2016*
rok 2020
trasa C
rok 2017*
rok 2018
rok 2019
trasa D
rok 2020
rok 2021*
rok 2022
rok 2023
trasa E
rok 2015
rok 2016*
rok 2017
rok 2018
rok 2019

množství
v tis.t

úpravna

rekultivační akce

počet
vlaků/den

820
660

Darkov
Darkov

Rekultivace kalových nádrží Solca
Rekultivace kalových nádrží Solca

5
4

830
365

Darkov
Darkov

Rekultivace nádrže Pohraniční kolonie
Rekultivace nádrže Pohraniční kolonie

5
3

1 650
1 310
1 120

Darkov
Darkov
Darkov

Rekultivace území Louky 9. etapa
Rekultivace území Louky 9. etapa
Rekultivace území Louky 9. etapa

10
8
7

515
1 040
790
750

Darkov
Darkov
Darkov
Darkov

Rekultivace odvalu Jan Karel a nádrží Doubrava 1 -3
Rekultivace odvalu Jan Karel a nádrží Doubrava 1 -3
Rekultivace odvalu Jan Karel a nádrží Doubrava 1 -3
Rekultivace odvalu Jan Karel a nádrží Doubrava 1 -3

3
6
5
5

100
180
120
100
35

Lazy
Lazy
Lazy
Lazy
Lazy

Rekultivace nádrže Pohraniční kolonie
Rekultivace nádrže Pohraniční kolonie
Rekultivace nádrže Pohraniční kolonie
Rekultivace nádrže Pohraniční kolonie
Rekultivace nádrže Pohraniční kolonie

1
2
1
1
1

množství
v tis.t

úpravna

rekultivační akce

počet
aut/den

120

Lazy

Asanace a rekult. ČOV - kal. nádrže podél Sušanky

16

740
650
740
625
430

ČSM
ČSM
ČSM
ČSM
ČSM

Rekultivace území Darkov 10. et., pl.3,4 a 6
Rekultivace území Darkov 10. et., pl.3,4 a 6
Rekultivace území Darkov 10. et., pl.1A,1B a 2
Rekultivace území Darkov 10. et., pl.1A,1B a 2
Rekultivace území Darkov 10. et., pl.3,4 a 6

94
83
94
80
55

95
830
150
580
580
580

ČSM
ČSM
ČSM
ČSM
ČSM
ČSM

Rekultivace území Louky 9. etapa
Rekultivace území Louky 9. etapa
Rekultivace území Louky 9. etapa
Rekultivace území Louky 9. etapa
Rekultivace území Louky 9. etapa
Rekultivace území Louky 9. etapa

13
106
19
74
74
74

Silniční doprava
trasa F
rok 2015
trasa G
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2020
trasa H
rok 2018
rok 2019
rok 2020
rok 2021
rok 2022
rok 2023

Četnost dopravy byla počítána pro 250 dnů/rok, ve víkendové dny bude obslužnost
technologie minimální. Doba reálného dopravního provozu byla modelována pro nepřetržitý
provoz 24 hod/prac. den (86.400 s).
Blíže jsou dopravní frekvence prezentovány v akustické a rozptylové studii (Přílohy č. 5 a 6).
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší:
Zdrojem znečištění ovzduší, který je předmětem zpracovávání rozptylové studie, je
připravované prodloužení těžební technologie záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA“ do
roku 2023. Principem záměru je pokračování důlní činnosti v podzemí, odvoz vytěženého uhlí
z dolu ČSA na úpravnu dolu Darkov, odkud bude zajištěn odvoz uhlí expedicí v rámci areálu i
mimo areál OKD a zpětný dovoz proprané hlušiny po železnici a vymezených dopravních
trasách na cílová místa určená pro rekultivaci po období let 2015 – 2023. Provoz Dolu ČSA
ve smyslu provozu povrchového závodu v závodu ČSA bude probíhat v jednom závodu –
závod ČSA, na bývalém závodu Doubrava bude i nadále provozováno pouze důlní větrání.
Ostatní provozy dolu byly již zrušeny a ani do budoucna se nebude jejich vliv uplatňovat.
Energeticky je Pokračování HČ v závodu ČSA zajištěn provozem tepelného zdroje Dalkia
v sousedství areálu dolu ČSA. Tento zdroj je provozován i v současnosti, jeho výkon se
nebude v souvislosti se záměrem měnit „Pokračování HČ v závodu ČSA“ měnit a s realizací
záměru nesouvisí. Proto byly imise tohoto zdroje zahrnuty do měřeného pozadí škodlivin
v systému AIM ČHMÚ.
Vlastní hornická činnost v řešeném období v závodu ČSA bude probíhat v podzemí, vytěžený
materiál bude společně s uhlím převezen železnicí na důl Darkov, kde bude protříděn, mimo
areál OKD bude expedováno uhlí a po vymezených trasách v okolí (trasy A, B, C, D, E) bude
rozvážena pouze hlušina vymezené zrnitosti (frakce 0,2 – 100mm). Současně budou
provozovány stacionární zdroje znečištění ovzduší – v období let 2015 – 2023 pouze důlní
větrání. Dalším zdrojem znečištění ovzduší jsou liniové zdroje, po kterých bude dopravována
hlušina do míst určení automobilní technikou po trasách F, G a H, kde bude použita pro
terénní úpravy při technické rekultivaci území ve vymezených rekultivačních stavbách
v jejich činné ploše, která bude mít rozlohu max. 5 ha. Uvedené zdroje jsou zohledněny
v úsecích mezi areálem dolu a cílovými místy.
Osobní doprava pracovníků ani provoz parkovišť zaměstnanců nebyly zahrnuty do rozptylové
studie, neboť jejich provoz bude probíhat beze změny a vliv tohoto zdroje je zahrnut již do
měřených hodnot současného stupně znečištění ovzduší. Záměr „Pokračování HČ v závodu
ČSA“ se na změně současné dopravní zátěže na veřejné komunikační síti oproti současnosti
neprojeví.
Maximální aktivní plocha území pro technickou rekultivaci provozovaných a připravovaných
rekultivačních staveb bude na všech aktivních stavbách max. 5 ha (= 5 ha na každé stavbě).
Plocha rekultivovaného a modelovaného území, která bude během zpracovávaného období ve
fázi biologické rekultivace, nebyla do rozptylové studie zahrnuta, tyto plochy nebudou
zdrojem znečištění ovzduší. Materiál navezený pro technickou rekultivaci bude zpracováván
na cílových lokalitách dvojicí těžkých strojů.
Období výstavby u této akce není relevantní, neboť se jedná o prolongaci období provozu za
aktuálních podmínek této fáze životního cyklu důlního provozu. Proto není období výstavby
vzhledem k charakteru zpracovávaného záměru uvažováno. Je posuzováno období
pokračování hornické činnosti do roku 2023, modelovaná činnost je tedy aktuálně rozvržena
na dobu cca 8 let.
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Emisní charakteristika zdroje
Modelované zdroje znečištění ovzduší budou zahrnovat bodové a plošné zdroje. Dalším
zdrojem znečištění ovzduší je znečištění způsobené dopravními vlivy akce „Činnost dolu
ČSA“ (liniové zdroje). Modelované zdroje znečištění jsou popsány v následujícím textu.
Ostatní zdroje včetně komunální dopravy jsou zahrnuty do současného stupně imisní zátěže
ovzduší.
Sekundární znečištění ovzduší resuspenzí prašnosti bylo v modelu zohlednění při využití
emisních údajů vycházejících z programu MEFA 2013.
Modelování imisních koncentrací bylo provedeno pro síť referenčních bodů doplněné o 5
specifických referenčních bodů v nejbližších osídlených místech v dosahu posuzovaného
záměru činnosti závodu ČSA. Podle potřeby mohou být tyto hodnoty doplněny odečtem
z průběhu izolinií modelovaných imisních koncentrací.
Zdroje emisí
Bodové zdroje:
Bodové zdroje budou tvořeny v obou závodech hlavními důlními ventilátory. Podle sdělení
investora nejsou v závodech dolu ČSA provozovány jiné registrované stacionární zdroje
znečištění, které by byly součástí REZZO indexů nebo by byly zpoplatněny. Odhad imisních
vlivů byl proveden pro očekávanou situaci v roce 2015, kdy budou pravděpodobné emisní
vlivy největší.
Plošné zdroje:
Plošné zdroje budou tvořeny dvěma emisními vlivy – emise prašnosti z ukládané hlušiny na
místech technické rekultivace a provoz strojů, které tuto rekultivaci provádějí.
Liniové zdroje:
Představují přepravní linie pro denní příjezd a odjezd železniční dopravy a těžkých
nákladních vozidel, které budou směrovány na předem určené trasy zakreslené v obr. 1. Pro
jednotlivé roky realizace záměru byly využity údaje projektanta. Bylo modelováno období
2015 – 2023, kdy bude probíhat technická rekultivace odvalů a odkališť, přitom pro model
znečištění ovzduší byl uvažován teoretický či spíše hypotetický souběh maximálních
přepravních výkonů na všech přepravních trasách. Ve skutečnosti se maximální přepravní
výkony bodu přesouvat podle těžiště prováděných rekultivačních prací. Pohyb vozidel byl
určen přepravními trasami uvedenými v obr. 1 a v tab. 3.
Oproti předchozím řešeným projektům se záměr „Pokračování HČ v závodu ČSA“ liší v tom,
že rubanina z Dolu ČSA je přesunuta podzemím na provoz třídírny Dolu Darkov, neboť na
hlavním závodě byl provoz třídírny v roce 2013 ukončen.
Trasy jsou modelovány identicky v hlukové i rozptylové studii a jejich charakteristika je
následující (Suk, 2011, hluková studie záměru, viz tabulky předchozím textu).
Jiné liniové zdroje znečištění ovzduší nebyly modelovány, nebudou oproti současnému stavu
měněny a jejich vliv na imisní situaci lokality v okolí dolu se tedy neuplatní.
Četnost dopravy byla počítána celoročně pro 24 hodin denně. Modelovaný pohyb vozidel na
komunikačních trasách pro automobilní techniku záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA“
byl uvažován pro rychlost vozidel 30 km/h. Modelování imisní situace během provozu
uvedených zdrojů emisí představuje stanovení očekávaného imisního vlivu liniových zdrojů
znečištění ovzduší a odhad pravděpodobného imisního vlivu provozu závodu ČSA za
podmínek současného stupně zátěže atmosféry škodlivinami, které jsou definovány na
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základě měřených údajů ČHMÚ. Konkrétní výsledky prezentuje rozptylová studie v rámci
Přílohy č. 6.
K výstupům metanu:
V jižní části DP Doubrava a v centrální části DP Karviná Doly I jsou v místech, kde dobývání
v hornické minulosti proběhlo blízko pod povrchem (do hloubek cca 100 m), zařazeny
k území nebezpečnému plošnými výstupy důlních plynů a tam, kde mocnost pokryvu je menší
než 50 m, ale dobývání bylo vedeno až ve větších hloubkách, je příslušná část povrchu DP
řazena k území ohroženému výstupy plynů.
V jihozápadní části DP Doubrava na hranicích s dobývacími prostory Lazy a Poruba byly na
území historické části města Orlová od r. 2001 doposud řešeny velmi významné výstupy
důlních plynů na povrch. Tuto činnost nadále zajišťuje firma Green Gas DPB, a.s. mimo
činnost závodu ČSA a Dolu Karviná.
Těžba v severních nových oblastech bude probíhat ve velkých hloubkách, nadloží těžených
slojí nebylo dosud těžbou narušeno. To snižuje, ale úplně nevylučuje riziko výstupů důlních
plynů k povrchu, protože během deformací způsobených poklesy mohou být uvolněny
tektonické poruchy, po kterých by plyn mohl snadno vystupovat. Významné výstupy metanu
se však neočekávají.
B.III.2. Odpadní vody
Jako odpadní vody se v závodě ČSA označují souborně vody z povrchových provozů a vody
splaškové. Jako důlní vody se označují vody čerpané z dolu, se zvláštním režimem25:
Splaškové odpadní vody tvoří jednak pitná voda spotřebovaná v sociálních a hygienických
zařízeních dolu, koupelnová voda, upravovaná z vody čerpané z Olše čerpací stanicí Sovinec
a voda z centrální klimatizace. Jsou vypouštěny do nádrže DO II, tvořící první stupeň ČOV,
přetokem postupně do nádrží DO III a DO IV. Z posledně uvedené nádrže může být
přečištěná voda přečerpávána k novému využití v technologických procesech vyžadujících
vodu, především na úpravnu dolu Darkov a pro hydrotěžbu kalů. ČOV svou účinností
odpovídá velikosti zdroje znečištění 10 000 ekvivalentních obyvatel.
Celkově je možno označit čistírenský komplex nádrží Do II až IV jako uzavřený a
bezodtoký. Hráze nádrží však nejsou izolovány, takže dochází k filtraci vody z nádrží,
zejména z východního okraje komplexu tvořeného nádrží Do IV do vnějšího prostředí a
postupně do Karvinského potoka, který u východní hráze nádrže Do IV protéká. Vzhledem
rozloze nádrží hraje nezanedbatelnou roli rovněž voda srážková, která odpadní vody ředí a
rovněž odpar, představující množství asi 5% vody odebírané z čerpací stanice.
V souvislosti s ukončením činnosti úpravny uhlí na závodě ČSA byla zpracována studie
posuzující stav a možný vývoj Doubravských nádrží v dalším období (Dubová Š., 2013), ze
které do textu Dokumentace jsou převzaty některé údaje a obrázky. Pozoruhodné je
z hlediska ovlivnění vod srovnání kvality vody odebírané z Olše s kvalitou vody v poslední
nádrže ČOV DO IV. Autoři studie došli k závěru, že kvalita vody v DO IV se příliš neliší od
kvality vody odebírané z Olše. Řádově zhoršené hodnoty vykazují pouze amonné ionty NH4 a
N-NH4. Některá stanovení se však neprovádějí na obou místech.

25

Na základě ustanovení horního zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, je organizace oprávněna vypouštět
důlní vodu do povrchových, případně do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky
způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a hygienickou službou /§ 40, odst. 2 c)
citovaného zákona/.
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Provoz ČOV bude probíhat vývojem podmíněným těžbou kalů v některých nádržích a snahou
o ukončení jejich činnosti. Nádrž Pohraniční kolonie bude v řešeném období již podrobena
rekultivaci. V nádrži DO I bude do roku 2017 včetně probíhat těžba uhelných kalů a poté
bude využívána k naplavování flotačních hlušin z úpravny Dolu Darkov. Předčištěné flotační
vody budou stávajícím systémem převáděny do nádrže DO III a následně DO IV.

Obrázek: Situace nádrží DO I-IV a jedna z variant jejich využití jako ČOV (předběžně
preferovaná varianta 2 dle citované studie)
Zatím není rozhodnuto o dalším celkovém fungování systému ČOV. Dosud zpracovaná studie
preferuje variantu předpokládající vytěžení uhelných kalů z nádrže DO II , která poté bude
využívána jako biologický rybník k předčištění splaškových vod, kterému budou napomáhat
zbytkové uhelné kaly.26
Nádrž DO III bude zemní hrází rozdělena na dvě nádrže, z nichž jedna bude sloužit pro čištění
splaškových vod a druhá pro technologické a odpadní srážkové vody. Posledním stupněm
ČOV, ze kterého bude možno čerpat vody k novému použití v důlní technologii zůstane nádrž
DO IV.
Množství splaškových odpadních vod vypouštěných do systému odpovídá množství
spotřebované pitné a koupelnové vody, tj. kolem 30% objemu vody odebírané z Olše.
Celková produkce splaškových vod se předpokládá kolem 220 000 m3/rok, přičemž
rozhodující množství vod pochází z koupelen. Při nepřetržitém provozu to znamená denní
produkci splaškových vod kolem 603 m3.
26

Jako stabilizační nádrž nebo biologický rybník se označuje mělká nádrž s hloubkou max. 1,5 m, s oživením
planktonem, plovoucí i usedlou makrofaunou a flórou ve dně i březích.

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

120

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

Množství technologických odpadních vod odváděných do čistícího systému závisí jednak na
produkci vod z flotační úpravny dolu Darkov, které budou odváděny do nádrže DO IV
v množství cca 1 500 000 m3, jednak na produkci technologických vod různými provozy
závodu ČSA a dalšími subjekty. Celková produkce odpadních vod této provenience se
předpokládá v objemu cca 450 000 m3, z toho 75 000 m3 od jiných subjektů, hlavně teplárny
(50 000 m3).
Kvalitativní charakteristika vypouštěných odpadních vod bude po ukončení činnosti úpravy
závodu ČSA zhruba odpovídat údajům o současném a dlouhodobě stabilizovaném znečištění
vypouštěných vod v parametrech N-NH4+ a BSK5, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Parametry obsahů anorganických látek a NEL budou výrazně nižší. Kontrola kvality vody
v nádrži DO IV se provádí pravidelně po dvou měsících. Při kontrolách nedochází
k nápadnému zvyšování obsahů sledovaných složek. Při vydatných deštích však může nastat
jejich patrné snížení, včetně hodnoty pH.
Tabulka : Znečištění vody v nádrži DO IV v letech 2007-2011 (mg/l). Průměry ze 6 měsíčních
měření v roce.
ROK

RAS
550°C

CHSKcr

NL 105°C N-NH4+

BSK5

pH

NEL

2007

15,00

1 123

10,00

1,50

1,35

8,14

0,050

2008

15,00

1 133

10,00

1,50

1,35

8,19

0,060

2009

15,00

1 035

10,00

1,50

1,97

8,15

0,050

2010

<15

1 011

<10

<1,5

1,19

8,15

0,054

2011
2012

77,10
15,42

1 048
1250

<10
10

<1,5
1,50

3,22
1,15

8,28
8,42

<0,05
0,05

2013

15

1117

10,17

2,00

1,41

8,28

0,05

Důlní vody jako specifický druh odpadních vod produkovaných při hornické činnosti byly
dříve čerpány odděleně z bývalého Dolu Doubrava (území DP Doubrava) a z Dolu Jan Karel
(nyní závod ČSA) do Doubravské Stružky, resp. Karvinského potoka. Již od června roku
2007 je však veškerá produkce důlních vod sváděna do žumpovních překopů závodu ČSA,
odkud po je smísení čerpána na povrch. Od 1.1.2013 jsou důlní vody na základě rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (příslušného vodoprávního úřadu) čj. MSK
144474/2012 ze dne 19. 2. 2013, platného do konce roku 2016, vypouštěny přednostně do
Doubravské stružky. Do Karvinského potoka se důlní vody vypouštějí pouze jako prevence
proti zamrznutí nebo v případě havarijního stavu.
Tabulka: Množství důlní vody čerpané ze závodu ČSA (m3)
Rok

Karvinský
potok

Doubravská
Stružka

Celkem

2008

1 417 420

720 861

2 138 281

2009

1 156 550

801 799

1 958 349

2010

1 150 490

822 856

1 973 346

2011

957 725

879 355

1 837 080

2012

1 279 485

631 330

1 910 815

2013

144 141

1 381 307

1 525 448
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Předpoklad množství čerpaných důlních vod v období 2015 - 2023 je uveden v následující
tabulce. Vychází ze současných znalostí a příliš se neliší od současného stavu.
Tabulka : Předpokládané množství důlních vod čerpaných ze závody ČSA (tis. m3)
Rok
2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Množství 1 640
1 656 1 671 1 656 1 640 1 624 1 608 1 577 1 545

2023
1 214

V následujících tabulkách je pro ilustraci sezónního kolísání ve vypouštění důlních vod
uvedeno jejich měsíční množství v posledních 5 letech.
Tabulka : Množství vypouštěných důlních vod v letech 2008-2011 do Doubravské stružky (m3)
Měsíc/Rok
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
ROK

2009
88 337
82 347
83 943
82 937
53 780
59 300
47 555
52 665
50 558
65 703
56 975
77 699
801 799

2010
55 719
51 078
59 852
81 976
87 350
74 830
83 695
93 320
83 924
48 987
52 059
50 066
822 856

2011
43 904
44 594
47 186
44 431
54 407
50 050
68 730
92 317
70 602
78 032
140 908
144 194
879 355

2012
65 481
61 358
0
0
0
0
0
77 752
145 780
106 299
92 702
80 958
631 330

2013
95 010
104 973
113 212
101 706
138 345
123 437
139 751
116 821
117 676
91 451
107 579
131 346
1 381 307

Tabulka : Množství vypouštěných důlních vod v letech 2008-2011 do Karvinského potoka (m3)
Měsíc/Rok
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
ROK

2009
89 570
80 330
86 140
80 550
96 530
105 030
114 980
98 320
93 200
106 798
94 762
110 340
1 156 550

2010
88 280
84 957
97 460
97 183
107 510
100 030
102 945
96 085
96 340
87 084
100 401
92 215
1 150 490

2011
82 170
86 930
93 215
85 433
95 362
96 725
112 565
116 499
106 181
82 579
42
24
957 725

2012
72 961
79 919
142 952
128 398
150 981
166 254
185 800
98 521
45 979
60 340
79 480
67 900
1 279 485

2013
50 112
28 612
29 428
24 524
6 423
15
333
260
828
1 283
1 125
1 200
144 141

Povolené objemy vypouštěných důlních vod jsou výše citovaným rozhodnutím vodoprávního
úřadu stanoveny takto:
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Důlní vody jsou znečištěny především rozpuštěným chloridem sodným, tvořícím součást
původních mořských nebo paralických sedimentů. Přehled množství sledovaných složek
důlních vod vypouštěných ze závodu ČSA za poslední období je uveden v následující tabulce.
S klesajícími objemy vypouštěných vod se budou ještě výrazněji snižovat objemy
znečišťujících látek ve vodách, protože se zvýší podíl technologických vod nejdříve do dolu
vpouštěných a po využití opět čerpaných na povrch na celkovém objemu a sníží podíl
zasolených vod pocházejících z horninového masívu na celkovém objemu. Při snížení objemu
čerpané důlní vody mezi roky 2015 a 2023 o cca 25% lze očekávat snížení obsahů hlavních
znečišťujících látek (NaCl, sírany) o 30-35%.
Tabulka: Znečištění vypouštěné do povrchových recipientů s důlními vodami ze závodu ČSA
(t)
Rok

Tok pH
Cl
SO4
K
6 921,9
170,8
2009
7,78
DS
4 798,7
118,4
K
6 707,3
191.4
2010
7,84
DS
4 797,2
136,9
K
5 250,8
121,7
2011
7,86
DS
3 258,3
75,5
2012
K
7 717,4
185,4
8,02
DS
3 808,0
91,48
2013
K
927,4
28, 3
7,79
DS
8 887,6
271,8
K-Karvinský potok; DS-Doubravská Stružka

NL
181,2
125,6
172,3
123,2
75,7
46,9
88,8
43,8
13,7
131,1

NEL
2,30
1,59
0,85
0,61
0,40
0,25
0,77
0,38
0,14
1,33

RAS
12 124,5
8 405,5
11 102,2
7 940,6
9 021,1
5 597,9
12 443,0
6 139,7
1 578,3
15 125,3

Fe
2,75
1,90
2,92
2,09
1,09
0,67
1,42
0,70
0,253,94
2 433,52

Mn
0,32
0,22
0,42
0,30
0,19
0,12
0,41
0,20
0,05
0,50

Σ PAU
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Limitní hodnoty znečištění, stanovené vodoprávním úřadem rozhodnutím čj. MSK
144474/2012 jsou následující:
a) Karvinský potok

b) Doubravská stružka

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

123

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

Od roku 1999 byly do konce minulého roku v důlních vodách sledovány obsahy radionuklidů
226
Ra, naturální U a 210Po. Stanovené limity jsou 357 mBq/l 226Ra, 180 μg/l U a 84 mBq/l
210
Po. K limitům obsahů uvedených radionuklidů, po jejichž dosažení je pro vypouštění vod
potřeba zvláštního povolení, se měřené obsahy ani v jednom ze sledovaných let neblížily,
dlouhodobě vykazují dosti velkou rezervu pro případné mimořádné zvýšení obsahů.
Vzhledem k tomu, že geologická situace je s ohledem na možnou přítomnost uranu a dalších
radioaktivních prvků stabilní, bylo měření zastaveno.
B.III.3. Odpady
Nakládání s odpady je věnována soustavná patřičná pozornost. Určení pracovníci zodpovídají
za dodržování povinností stanovených zákonem o odpadech v platném znění a souvisejících
vyhlášek. Množství a sortiment odpadů není stálé, mění se v souvislosti s druhem a rozsahem
prováděných činností a jejich skutečné množství v dosti vzdálené budoucnosti nelze
s dostatečnou přesností odhadovat.
Na jednotlivých provozech jsou umístěny kontejnery na směsný komunální odpad, vyvážené
1x za týden a kontejnery na plasty, vyvážené 1x měsíčně.
Z hlediska hospodaření dolu jsou nejdůležitějšími položkami komunální odpad, jehož
odstranění vyžaduje vynaložení nejvyšších nákladů, a kovový odpad, jehož recyklace naopak
znamená v rámci odpadového hospodářství relativně významný přínos. Objem produkce
těchto druhů odpadů je stejně jako u ostatních položek možno jen odhadovat s tím, že se
nebudou výrazně lišit od hodnot produkce těchto komodit v letech 2012 a 2013, jenž je
uveden v následujících tabulkách (údaje z Hlášení o produkci a nakládání s odpady za
poslední dva roky, rok 2014 logicky není sumarizován):
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Tabulka z hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2012
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Tabulka z hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2013
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B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů…)
4.1. Hluk
Pro účely Dokumentace byla zpracována samostatná hluková studie (Příloha č. 5), která je
podkladem i pro následující text. Prostory, ve kterých budou prováděny rekultivační práce po
roce 2015 se nachází v několika lokalitách. Jedná se o prostory Pohraniční kolonie a
Doubravských nádrží, a dále prostory Pilňok, Solca, Darkov 10. etapa, Louky 9. etapa a
prostor Sušanka 4. Na hlavním závodě byl v roce 2011 ukončen provoz třídírny. Veškerá
těžba je a bude dopravena na třídírnu Dolu Darkov a vytříděná hlušina železniční vlečkou,
případně auty na jednotlivé rekultivační plochy. Celková situace je dokumentována na
obrázku v rámci kapitoly B.I.4.
Liniové zdroje hluku
Doprava, která souvisí s návozy hlušin a rekultivačními pracemi po roce 2015, bude
realizována dvojím způsobem železniční i silniční. Veškeré vytěžené uhlí bude i nadále z
Dolu ČSA dopraveno pod zemí na třídírnu Dolu Darkov, odkud bude dopravována hlušina,
která bude využita na rekultivační práce. Jelikož na rekultivované lokality, které jsou ve
správě Dolu ČSA je dovážena i hlušina z dalších dolů, jsou do výpočtů zahrnuty i tyto objemy
přepravy. Doprava po železniční vlečce je prováděna pomocí dieselové trakce, soupravami
s 25 vagony (1 vagon 50 t). K automobilové přepravě na místa rekultivačních prací budou
využívány soupravy nákladních vozidel (1 souprava 26 tun).
Předpokládaná množství hlušiny, která budou v jednotlivých letech přepravována po
uvedených trasách jsou uvedena v tabulce v rámci kapitoly B.I.4
Doprava hlušiny po železniční vlečce bude probíhat nepřetržitě v denní i v noční době. Poddíl
železniční dopravy se předpokládá 66% v době denní a 33% v době noční. Automobilová
doprava po trasách F, G a H bude provozována v denní době. Automobilové trasy nevedou v
okolí žádných chráněných objektů. Z tohoto důvodu byly pohyby nákladních automobilů po
účelových komunikacích v jednotlivých oblastech prováděných rekultivačních prací
hodnoceny v souběhu se stacionárními zdroji hluku.
Zdroje plošné
Za plošný zdroj hluku s charakterem hluku dopravního je nutno považovat provoz nákladních
automobilů v prostorech mimo veřejné komunikace na místě provádění rekultivačních prací.
Průměrné denní počty nákladních automobilů (souprav) v jednotlivých obdobích a po
jednotlivých trasách jsou uvedeny v tabulce č. 1 hlukové studie (Příloha č. 5).
Plošným zdrojem hluku jsou rovněž plochy, na kterých budou probíhat rekultivační práce. Při
těchto pracích bude hluk způsoben provozem těžkých mechanizmů a pojezdy nákladních
automobilů. Při hodnocení situace byl provoz na rekultivované ploše modelován pojezdy
těžkých nákladních automobilů v terénu s hladinou hluku jednotkového vozidla 90 dB. Hluk
na rekultivované ploše byl dále modelován nepřetržitou činností těžkých mechanizmů. Pro
manipulaci s rekultivačními materiály na ploše se předpokládá provoz dozéru VD 3001
s hladinou akustického výkonu 112 dB, bagru a nakladače s hladinou akustického výkonu 105
dB. Všechny tyto prostředky těžké mechanizace budou v provozu pouze v denní době.
Zdroje bodové
Bodové zdroje hluku jsou v současné době provozovány v areálu dolu. Jedná se zejména o
hlavní důlní ventilátory a další zdroje hluku. Stávající situace byla modelována na základě
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měření, těchto zdrojů hluku ( protokol č. 8208 – 8216 ze 14.5.2004, ZÚ v Ostravě, Odbor
hyg. laboratoří Karviná a protokol č. 27738/2008 z 5.11.2008, ZÚ v Ostravě).
V prostoru kalových nádrží Doubrava 1 jsou provozovány sací bagry. Dle výsledků měření
(OHS Karviná, prot.č. 8026/193/99) se jedná o zařízení s hladinou akustického tlaku 63 dB ve
100 m od zdroje hluku. Tyto zdroje budou v provozu pouze do doby realizace rekultivace
nádrží.
Do správy Dolu ČSA patří rovněž Závod Doubrava sever, kde byla těžební činnost ukončena
a je zde v provozu pouze výdušná jáma s ventilátorem.
Vliv hluku způsobený prováděním rekultivačních prací a jimi vyvolanou dopravou byl
posuzován pro chráněný venkovní prostor staveb. Pro hluk z provozu byla ekvivalentní
hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., pro osm
nejhlučnějších hodin v denní době a nejhlučnější hodinu v době noční. Modelování situace a
výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK +, verze 9.19profi, sériové
číslo 6012 na podkladech ortofotomap předmětných lokalit v měřítku 1 : 5000.
Výpočtové body
Výpočtový bod č. 1 (trasy B,D,E)
dům č.p. 1013 Doubrava, 2 m před jihovýchodní fasádou,3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 2 (trasy B,D,E)
dům č.p. 1061 Doubrava, 2 m před jihovýchodní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 3 (trasy B,D,E)
dům č.p. 729 Doubrava, 2 m před jihovýchodní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 4 (trasa C)
rodinný dům č.p. 838 Stonava - Stavy, 2 m před severovýchodní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 5 (trasa C)
rodinný dům č.p. 530 Stonava, 2 m před jihozápadní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 6 (trasa F)
stavba pro rodinnou rekreaci na parc.č. 193/4, 2 m před severozápadní fasádou, 3 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 7 (trasa F)
stavba pro rodinnou rekreaci na parc.č. 195/4, 2 m před severozápadní fasádou, 3 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 8 (trasa G, H)
rodinný dům č.p. 22 Karviná - Ráj, 2 m před jihozápadní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 9 (trasa G, H)
rodinný dům č.p. 20 Karviná - Ráj, 2 m před jihozápadní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 10 (lokalita Doubrava sever)
dům č.p. 447 Doubrava, 2 m před východní fasádou,3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 11 (lokalita Doubrava sever)
dům č.p. 717 Doubrava, 2 m před jižní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 12 (lokalita Doubrava sever)
dům č.p. 741 Doubrava, 2 m před jihovýchodní fasádou,3 a 6 m nad úrovní terénu
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Provoz na lokalitách dopravních tras
Trasy B a E
Z předpokladů dopravy v jednotlivých letech je zřejmé, že nejvyšší souběh dopravy na těchto dvou
trasách se předpokládá v roce 2016, kdy bude do oblasti Pohraniční kolonie přijíždět průměrně 11
vlakových souprav denně. Nepřetržitě jsou v činnosti 2 sací bagry na kalové nádrži Doubrava.
Tabulka: Hladiny hluku, lokalita Doubrava, pravděpodobný stav v roce 2016
Výp. bod č.

Výška [m]

1
1
2
2
3
3

3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0

1
1
2
2
3
3

3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0

LAeq,T [dB]
doprava
denní doba
29.5
30.9
23.8
25.3
20.9
22.5
noční doba
22.2
23.8
19.5
21.0
18.0
19.5

LAeq,T [dB]
stac.zdroje

LAeq,T [dB]
celkem

47.9
47.9
47.9
47.9
45.7
45.7

48.0
48.0
47.9
47.9
45.7
45.8

46.9
46.9
47.5
47.5
45.5
45.5

46.9
46.9
47.5
47.5
45.5
45.5

Měření hluku na této lokalitě bylo provedeno v roce 2004, kdy byly naměřena ekvivalentní hladina
akustického tlaku v noční době v okolí výpočtového bodu č. 1 44,4 dB, a v roce 2008 na stejném
místě 45,9 dB.
5.2.2. Trasa C
Po trase "C" bude přepravována v letech 2017 - 2019 hlušina pro rekultivaci území Louky 9. etapa.
Maximální objemy přepravy se předpokládají v roce 2017, kdy bude přepraveno 1650 tis. tun. Provoz
na železniční vlečce bude cca 10 vlakových souprav denně. V noční době nejsou prováděny návozy
hlušin ani rekultivační práce.
Tabulka: Hladiny hluku, lokalita Stonava, pravděpodobný stav v roce 2017
Výp. bod č.

Výška [m]

4
4
5
5

3.0
6.0
3.0
6.0

4
4
5
5

3.0
6.0
3.0
6.0

LAeq,T [dB]
doprava
denní doba
47.2
48.4
47.4
48.8
noční doba
45.3
46.7
47.3
48.8

LAeq,T [dB]
stac.zdroje

LAeq,T [dB]
celkem

42.9
42.9
47.7
47.7

48.6
49.5
50.6
51.3

35.9
35.9
44.6
44.6

45.8
47.0
49.2
50.2

5.2.3. Trasa D
Po trase "D" bude přepravována v letech 2020 - 2023 hlušina pro rekultivaci odvalu Jan Karel a nádrží
Doubrava 1 -3. Maximální objemy přepravy se předpokládají v roce 2021, kdy bude přepraveno 1040
tis. tun. Provoz na železniční vlečce bude cca 6 vlakových souprav denně. V noční době nejsou
prováděny návoz hlušin ani rekultivační práce.
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Tabulka: Hladiny hluku, lokalita Doubrava, pravděpodobný stav v roce 2021
Výp. bod č.

Výška [m]

1
1
2
2
3
3

3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0

1
1
2
2
3
3

3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0

LAeq,T [dB]
doprava
denní doba
29.5
31.0
30.0
31.5
28.2
29.7
noční doba
25.6
27.0
20.6
22.1
19.3
20.9

LAeq,T [dB]
stac. zdroje

LAeq,T [dB]
celkem

46.7
46.7
47.5
47.5
47.4
47.4

46.8
46.8
47.6
47.6
47.5
47.5

43.8
43.8
43.4
43.4
44.6
44.6

43.9
43.9
43.4
43.5
44.6
44.6

5.2.4. Trasa F
Po trase "F" bude přepravována v roce 2015 hlušina pro asanace a rekultivaci kalových nádrží podél
Sušanky. V průběhu roku 2015 bude přepraveno 120 tis. tun. Intenzita provozu souprav nákladních
automobilů bude cca 16 souprav denně. V noční době nejsou prováděny rekultivační práce.
Tabulka: Hladiny hluku, lokalita Doubrava, pravděpodobný stav v roce 2021
Výp. bod č.

Výška [m]

6
7

3.0
3.0

LAeq,T [dB]
doprava
denní doba
32.8
32.2

LAeq,T [dB]
stac. zdroje

LAeq,T [dB]
celkem

49.7
47.4

49.7
47.5

Výpočet pro noční dobu nebyl proveden. Návozy hlušin a rekultivační práce budou probíhat pouze v
denní době.
5.2.5. Trasy G a H
Po těchto trasách bude přepravována hlušina v letech 2015 - 2023 pro rekultivaci území Darkov, 10.
etapa a rekultivace území Louky, 9. etapa. Nejvyšší četnost dopravy lze očekávat v letech 2018 a
2019. Intenzita provozu souprav nákladních automobilů po obou trasách bude cca 80 - 106 souprav
denně. V noční době nejsou prováděny rekultivační práce.
Tabulka: Hladiny hluku, lokalita Karviná - Ráj, pravděpodobný stav v roce 2018 a 2019
Výp. bod č.

Výška [m]

8
8
9
9

3.0
6.0
3.0
6.0

LAeq,T [dB]
doprava
denní doba
18.8
20.4
18.5
20.0

LAeq,T [dB]
stac. zdroje

LAeq,T [dB]
celkem

43.9
43.9
43.6
43.6

43.9
43.9
43.7
43.7

5.2.6. Provoz lokality Doubrava - sever, stav v letech 2015 - 2035
Na lokalitě Doubrava – sever byla již těžba ukončena v současné době je zde v provozu výdušná jáma
s hlavním důlním ventilátorem. Tento zdroj je provozován nepřetržitě a zůstane v provozu i po roce
2015. Současný stav hlučnosti na lokalitě byl zjištěn měřením (viz kap. 2 f, g). Lze předpokládat, že
stávající stav zůstane zachován i po roce 2015.
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Tabulka: Pravděpodobné hladiny hluku, současný stav i stav v letech 2015 – 2022
Výp. bod č.

Výška [m]

10
10
11
11
12
12

3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0

LAeq,T
LAeq,T
[dB]
[dB]
denní
noční
doba
doba
měření 2008
40,6
-

-

-

-

LAeq,T
[dB]
denní
doba
výpočet
40.6
40.6
43.8
43.8
38.8
37.8

LAeq,T
[dB]
noční
doba
40.6
40.6
43.8
43.8
38.8
37.8

4.2. Vibrace
V rámci zpracování dokumentace o posouzení vlivů pokračování těžby v závodě ČSA byl
zpracován znalecký posudek (Ptáček J., 2014), který je prezentován jako příloha č. 9
dokumentace a byl využit také pro zpracování textu této podkapitoly.
Vibrace z hornické činnosti pod zemí
Z hlediska seizmologie nepatří dokumentované území k místům, kde by byly zaznamenávány
výraznější projevy přirozené seizmické aktivity, postřehnutelné lidskými smysly, i když se
z geologického hlediska jedná o oblast styku Českého masívu a karpatské soustavy. V 18.
století byly údajně zaznamenány zemětřesné projevy s epicentrem v oblasti Beskyd,
pozorovatelné až ve Frýdku – Místku, v novější době byly zaznamenány zemětřesné projevy
v oblasti Opavy, vázané na křížení dvou hlubinných zlomů. V roce 1993 byl seizmickou
stanicí Ostrava – Krásné Pole zaznamenán ojedinělý roj 23 zemětřesných projevů bez bližšího
určení zdroje.
Ve vazbě na hornickou činnost vznikají tzv. důlními otřesy, jež jsou obecně následkem
vyrovnávání napětí vznikajícího v horninách nadloží vydobytých slojí v důsledku jejich
poklesů do vydobytých prostor. Důlní otřes je doprovázen seizmickými projevy různé
intenzity, které mohou svými účinky zasahovat i povrchovou zástavbu. Této problematice je
proto věnována velká pozornost. Pro účely posouzení vlivů důlních otřesů na životní prostředí
v rámci těžby v dole ČSA do roku 2023 byl zpracován znalecký posudek (Ptáček J., 2014),
jenž je samostatnou textovou přílohou této dokumentace a z nějž následující text kapitoly
vychází. V roce 2009 byl zaveden do praxe nový systém sledování, hodnocení a prognózy
účinků indukované seismicity na povrchové objekty v podmínkách OKD, zhodnocující
dlouhodobě získávané poznatky o původu otřesů a o jejich působení na stavby na povrchu.
Původní síť stanic monitorujících seismickou aktivitu oblasti byla rozšířena o 15 nových
povrchových stanic. Tyto změny včetně možnosti přesnější interpretace naměřených veličin
umožňují nyní s vysokou přesností určit seizmické účinky uvolňování napětí v horninách na
zemský povrch.
Hlavní příčinou pokračujícího výskytu důlních otřesů jsou značná napětí v horninách, která
při uvolnění způsobených hornickou činností uvolňují velké množství energie, paradoxně
spojená s omezováním těžby. Tím významně ohrožují bezpečnost práce důlních zaměstnanců.
Důvody vysoké koncentrace napětí v okolí důlních děl v OKD jsou zejména:




dobývání posledních sedlových slojí karvinského souvrství, kde hraje důležitou roli jejich
geologicko-tektonická stavba a fyzikálně-mechanické vlastnosti uhlí a hornin v jejich nadloží a
podloží,
větší hloubka dobývání pod povrchem, tedy i vyšší horninové tlaky,
báňsko-technické podmínky dobývání, tj. dobývání pod pilíři ponechanými v nadložních slojích
z důvodů geologicko-tektonických, technologických, bezpečnostních anebo ekonomických.
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V dolech se soustavně provádí prevence vzniku otřesů jako soubor činností směřujících ke
snížení rizika vzniku otřesu, v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů. Jedná
se o složitý systém činností, vycházející v každém jednotlivém případě ze specifické místní
situace.
Zásadním krokem jsou strategická rozhodnutí spočívající ve správné volbě postupu
hornických prací tak, aby nepříznivě neovlivnil napěťový stav v horském masivu. Dalšími
aktivními prostředky protiotřesové ochrany jsou:
-

odlehčovací vrtání v uhelné sloji pro snížení napětí v ní,
zavlažování uhelných slojí, pro ovlivnění pevnostních vlastností uhlí,
bezvýlomová trhací práce v uhlí, pro uvolnění napětí ve sloji,
zavlažování nadloží dobývané sloje,
bezvýlomová trhací práce v nadloží dobývané sloje, pro snížení napětí v horninách v nadloží
dobývané sloje.

Systém povinná aplikace aktivních prostředků v důlních dílech při protiotřesové prevenci je
uplatňován jen v ČR a zajišťuje největší míru bezpečnosti důlního provozu a důlních
zaměstnanců.
Přes velké možnosti zabránit vzniku otřesů je třeba mít na zřeteli, že to není vždy možné. Je
proto potřebné zařadit do systému protiotřesové prevence i opatření, jež sice vzniku důlních
otřesů nebrání, ale omezí jejich důsledky. Z těchto pasivních prostředků protiotřesové
prevence se v OKD aplikuje zejména:
-

uvolňování napětí v masivu za nepřítomnosti lidí – zpravidla realizací odstřelů trhacích prací,
znepřístupnění nepotřebných důlních děl,
vytváření bezpečnostních dutin (bez aplikace aktivních prostředků) nebo kompenzačních
prostorů,
volba výztuže důlních děl,
omezení počtu lidí v ohrožených oblastech, či vyloučení jejich přítomnosti v nich při určitých
technologických operacích a jiné.

Uvedený komplex metod prevence proti otřesům v OKD aplikovaný a neustále
zdokonalovaný od roku 1975 bez jakýchkoliv pochyb zabránil vzniku celé řady otřesů v OKD
resp. zmírnil – omezil jejich intenzitu a jejich následky na životech důlních zaměstnanců,
materiálních škodách v důlním provozu a účincích na povrchové zástavbě.
Z hlediska veřejnosti jsou nejdůležitější otřesy – seizmické jevy – pozorovatelné na povrchu. I
když je v OKR ročně zaznamenáno několik desítek tisíc seismických jevů, jako povrchový
záchvěv se projeví zpravidla jen několik nejsilnějších. To je ovlivněno zejména hloubkou
ohniska seismického jevu a jeho vzdáleností od povrchových objektů. Seismické účinky na
povrchu zaznamenávají obyvatelé v nejbližším okolí nad místem vzniku, a to zejména, jsou-li
oni sami v klidu, především vleže (proto jsou častěji pociťovány a hlášeny ve večerních či
nočních hodinách). Tyto seismické jevy se většinou projevují jako zhoupnutí, drnčení
dveřních a okenních výplní, cinkot nádobí, rozhoupání zavěšených předmětů nebo i pády
drobných labilních předmětů. Je však možné, že v kombinaci s jinými vlivy (poddolování,
přírodní podmínky) se mohou jejich účinky zesilovat a pak mohou na stavbách přispívat např.
k rozšíření již vzniklých prasklin a trhlin či opadání narušené malby či omítky. Stejně tak se
mohou projevit kombinované účinky na chatrných nebo nevhodně založených stavbách nebo
objektech neodpovídajících současným stavebním předpisům a technickým normám.
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Za mimořádných okolností spočívajících zejména v tektonice geologického nadloží se mohou
záchvěvy na povrchu projevit také velké exploze v dole (tzv. bezvýlomové trhací práce BTP), prováděné jako prevence otřesů nebo impuls k vyvolání otřesů ve zvolené době, kdy
nehrozí nebezpečí pracovníkům v dole. Až do současnosti není známo, že by v OKR byl
zadokumentován případ vzniku důlní škody v důsledku provedeného odpalu BTP
v podzemním důlním díle. Tyto otřesy tedy nedosahují intenzity vedoucí k porušení staveb,
jsou nepříjemné zejména z psychického hlediska, protože jsou prováděny vesměs v noční
době, kdy jsou citlivěji vnímány. Při jejich posuzování veřejností je třeba brát v úvahu, že
zamezují vzniku významnějších důlních otřesů, ke kterým by bez preventivních
protiotřesových odpalů pravděpodobně došlo.
V zájmu objektivní prognózy a hodnocení účinků indukované seismicity na povrchové
objekty v podmínkách OKD je provozován systém sledování seizmických jevu v OKR,
zahrnující v současné době 15 povrchových seismologických stanic zaznamenávajících
záchvěvy povrchu. Získané výsledky jsou objektivním podkladem pro znalce z oboru
stavebnictví k rozhodnutí, zda konkrétní záchvěv mohl vést k poškození stavebních objektů.
Pro účely Dokumentace byla vypracován speciální znalecký posudek k této problematice
(Ptáček J., 2014, Příloha č. 9)
Předpoklady vzniku otřesů v řešeném prostoru do roku 2023
Podle platných báňských předpisů je každá dosud neprozkoumaná část horského masivu - sloj
zařazena do kategorie s nebezpečím otřesů. Teprve po získání dostatečného množství údajů a
podkladů může být definitivně zařazena. V současnosti je dostatečně známa situace pouze
v 22. kře (prostor ochranného pilíře jam Doubrava) a 11. kry v důlním poli Jan-Karel, jinde je
zařazení do kategorie s nebezpečím otřesů provedena prozatím bez podrobného ověření
vlastností horského masivu, neboť se jedná o oblasti nově připravované k dobývání (viz
tabulka).
Tabulka: Regionální prognóza důlních otřesů – lokalita Jan-Karel
Kra
4

10

11

Sloj
40
16
17
19
22
24 vr.l.
26 vr.l.
24 stř.l.
26 vr.l.
29
31
34

Mocnost
(m)
2,5
1,6
1,1-1,5
1,6
2,3-2,6
2,2
2,3-3,2
2,0
1,2
1,2
1,6
2

Orientační
hloubka (m)
920
930
940
970
1030
1065
1040
1000
1015
1113
1210
1230

Nebezpečí
otřesů
+
0
0
+
+
+
+
0
+
+
+
+

Tabulka: Regionální prognóza důlních otřesů - lokalita Doubrava
Kra

Sloj

1

40
28
31
31stř. l.

13

Mocnost
(m)
2,5
2
1,5
2,6

Orientační
hloubka (m)
1055
1030
1080
1090
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15
18
22

24 vr.l.
24 stř.l.
25a
28
39
40

2,2
2,2
2,5
1,9
5
4

1080
1085
1100
1100
1090
1050

0
0
0
+
+
+

Hloubka uložení sloje pod povrchem je v tabulkách uvedena pouze orientačně, jako střední
hodnota v jednotlivých krách. V ploše kry se bude měnit podle úklonných poměrů. Pro
posouzení možných vlivů hloubky na náchylnost ke vzniku otřesu nebo seismicitu horského
masivu je to však přesnost dostatečná.
Dobývání ve kře č. 10 v lokalitě Jan-Karel a dobývání v krách č. 13, 15 a 18 v lokalitě
Doubrava je plánováno v částech dosud relativně málo prozkoumaných z hlediska možného
nebezpečí otřesů. Ve všech uvedených krách se jedná o dobývání slojí sušských a sedlových
vrstev. Náchylnost slojí sedlových vrstev ke vzniku otřesů na základě jejich geologických
vlastností je obecně známa. Lze říci, že ve vrstvách sedlových a do jisté míry i ve vrstvách sp.
sušských je vyšší podíl zastoupení pevných lavic pískovců než ve vrstvách svrchních
sušských, kde jsou mezislojové proplástky tvořeny měkčími horninami způsobující bořivý
charakter nadloží. S tím bude patrně souviset i seismická aktivita, která je přímo vázána na
porušování mocných vrstev pevných průvodních hornin slojí.
Ve 4. kře, která je náchylná ke vzniku otřesů bude dobýván jediný porub ve spodní lávce sloje
40. Podle provedené prognózy zde nelze zcela vyloučit výskyt silných seismických jevů, které
mohou, díky předchozí hornické činnosti v nadloží ovlivnit svými účinky povrch v epicentru
dobývání. Avšak ani u významných seismických jevů se neočekávají jevy, jejichž rychlost
kmitání by na povrchu přesáhla normované hodnoty.
V 10. kře lokality Jan-Karel v závodě ČSA se plánuje vydobytí slojí 16, 17, 19, 23, 24 vr.l. a
26. Na základě analýzy geologických poměrů a systému dobývání a podle analogie se
sousední 11. krou s obdobnými poměry se nepředpokládá vznik zvýšené seismicity při
dobývání, která by mohla ovlivňovat svými účinky povrch. Horninová skladba spodní části
horského masivu, kde dosud nebyla provedena regionální prognóza lze usuzovat, že ani při
dobývání slojí 22 a 24 vr.l. nebude nezbytné aplikovat rozsáhlá protiotřesová opatření
spočívající v trhacích pracích v nadložních horninách a ani zde nedojde v průběhu dobývání k
výraznému zvýšení seismické aktivity.
V 11. kře dolu Jan-Karel je postupně plánováno dobývat slojí 24 stř.l., 26 vr. l. 29 sp.l., 31 a
sloj 34. Dobývání všech slojí je plánováno. S ohledem na dosud provedenou prognózu otřesů
a s ohledem na dosavadní zkušenosti s dobýváním slojí v 11. kře se nepředpokládá vznik
zvýšené seismicity při dobývání, která by mohla ovlivňovat svými účinky povrch. Z analýzy
horninové skladby spodní části horského masivu, kde dosud nebyla provedena regionální
prognóza lze usuzovat, že ani při dobývání slojí 26 stř.l., 26 vr.l., 28, 29 a 31 v sušských
vrstvách nebude nezbytné aplikovat rozsáhlá protiotřesová opatření spočívající v trhacích
pracích v nadložních horninách a ani zde nedojde v průběhu dobývání ke zvýšení seismické
aktivity. Otázkou zůstává dobývání sloje 34 v sedlových vrstvách, kde v nadloží leží poměrně
mocné pískovcové lavice. S ohledem na hloubku sloje pod povrchem (kolem 1350 m), nelze
při jejím dobývání vyloučit zvýšenou koncentraci napětí a vznik seismických jevů, které by
mohly ovlivňovat svými kmitajícími účinky zemský povrch.
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V 1. kře dolu Doubrava je plánováno dobývat sloj 40, což je basální sloj sedlových vrstev.
Vrchní lávka již byla částečně vydobyta v mocnosti asi 3 m, dobývání ale nebylo dokončeno,
neboť zde došlo k otřesu. Při novém dobývání nelze zcela vyloučit použití bezvýlomové
trhací práce v nadloží jako preventivního opatření proti otřesům. Bez ohledu na to lze
předpokládat, že bude doprovázeno značnou seismickou aktivitou, která může ovlivnit i
povrch v epicentru dobývání.
V oblasti 13. kry budou v letech 2015 až 2025 dobývány sloje 28, 31a a 31c. S ohledem na
dosavadní znalosti o vlastnostech horninového masivu se při jejich dobývání nepředpokládá
zvýšená seismicita, která by mohla ovlivňovat svými účinky povrch. Z analýzy horninové
skladby lze navíc usuzovat, že při dobývání uvedených slojí ve 13. Kře nebude nezbytné
aplikovat rozsáhlá protiotřesová opatření spočívající zejména v trhacích pracích v nadložních
horninách a ani zde nedojde v průběhu dobývání ke zvýšení seismické aktivity.
V oblasti 15. kry bylo zahájeno dobývání sloje 23b. V letech 2015 až 2035 je zde plánováno
dobývání slojí 24 vr.l. a 24 stř.l. S ohledem na dosavadní znalosti o vlastnostech horninového
masivu a s ohledem na to, že dobývání slojí bude v panenském poli, ve velmi redukovaném
plošném rozsahu, se nepředpokládá zvýšená seismicita, která by mohla ovlivňovat svými
účinky povrch. Z analýzy horninové skladby spodních sušských a svrchních sušských vrstev
lze usuzovat, že při dobývání slojí 24 vr.l. a 24 stř.l. nebude nezbytné aplikovat rozsáhlá
protiotřesová opatření spočívající zejména v trhacích pracích v nadložních horninách a ani
zde nedojde v průběhu dobývání ke zvýšení seismické aktivity.
V oblasti 18. kry budou dobývány sloje 25a a 28 sušských vrstev. Neočekává se, že jejich
dobývání povede ke zvýšení seismicity a ani nebude nezbytná aplikace bezvýlomových
trhacích prací velkého rozsahu.
Oblast 22. kry představuje oblast ochranného pilíře centrálních doubravských jam. Oblast
ochranného pilíře je geomechanicky velmi komplikovanou částí horského masivu, neboť
představuje nevydobytou část ložiska, v jejímž okolí jsou naopak více či méně vydobyté
partie. To ovlivňuje celkovou distribuci napětí uvnitř pilíře. Při dobývání slojí 39 a 40 nelze
vyloučit výskyt silných seismických jevů, které mohou ovlivnit svými účinky povrch zejména
v epicentru dobývání. Při takto vzniklých jevech je nutno připustit možnost dosažení hodnot
rychlosti kmitání povrchu překračujících meze pro nižší stupně poškození povrchových
objektů (v závislosti na vzdálenosti objektu od místa vzniku jevu, na třídě odolnosti objektu a
druhu základových půd v místě objektu).
Přes veškerou péči, která je a bude sledování možnosti výskytu důlních otřesů věnována není
možno předem přesněji stanovit místo vzniku otřesu a předem určovat velikost uvolněné
energie. Z toho také vyplývá, že obyvatelstvo nelze předem uvědomit o případném vzniku
otřesu. Seizmologický monitoring pouze umožňuje vytipovat plochy porubů, u kterých se
předpokládá výskyt seizmologických jevů spjatých s uvolňováním pnutí v horském masívu.
Vibrace z povrchové činnosti
Vibrace z povrchové činnosti dolu ovlivňující životní prostředí mohou vznikat zejména jako
doprovodný jev dopravy. Železniční doprava vázaná přímo k záměru probíhá pouze po vlastní
vlečce mimo obydlenou oblast. Velikost a charakter vibrací na silnicích závisí na typu vozidel
a především na stavu a konstrukci komunikací. Významnou velikostí se projevují dopravní
otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Vibrace
dosahují frekvencí 30-150 Hz a amplitud několika desítek µm. Na veřejných kapacitních
komunikacích je s těmito důsledky dopravy počítáno již při jejich projektu a realizaci.
RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

135

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

Oznamovaný záměr nebude zdrojem nadměrných vibrací z povrchové činnosti dolu.
4.3. Záření radioaktivní, elektromagnetické
V povrchových (ani podzemních) provozech dolu nejsou v činnosti žádná zařízení produkující
neionizující záření v množství nebo intenzitě, která by přesahovala běžné hodnoty. To platí i
o světelném záření, pocházejícího z osvětlení povrchových provozů dolu pracujícího
v nepřetržitém provozu, protože nebude dosahovat nebo přesahovat hodnoty osvětlení sídel
stejného plošného rozsahu jako povrchová důlní zařízení. V provozu nebudou světelné zdroje
zaměřené nad horizont nebo s intenzitou proměnlivou v krátkých intervalech. Světelné záření
nebude zdrojem rušení obyvatelstva ani živočišstva.
Při těžbě nebo úpravě uhlí nejsou používána zařízení produkující radioaktivní záření.
Vytěžené uhlí ani hlušiny neobsahují nikde v OKR radioaktivní minerály nebo substance,
které by mohly patrným způsobem ovlivnit úroveň přirozené radioaktivity. Totéž je možno
prohlásit o pravidelně měřené radioaktivitě důlní vody (viz údaje v kapitole B.3.2.) Z hlediska
radonového rizika je nutno mít na zřeteli, že poklesy terénu souvisejí s pohybem celého
horninového masívu v nadloží vytěžených slojí. I když se jedné o plastické deformace
skalního masívu, může místně docházet ke zvýšení prostupnosti hornin pro radon (stejně jako
se to děje v případě „důlního plynu“ metanu). Negativní vliv záření z radonu se však může
projevovat pouze v případě, kdy dochází ke koncentraci produktů jeho rozpadu v uzavřených
prostorách. Zvýšené výstupy radonu lze v souvislosti s ukončením těžby teoreticky očekávat
ve stejných místech jako výstupy metanu. Pravděpodobnost zvýšeného radonového rizika je
však vzhledem k jeho omezeným obsahům v celém profilu hornin narušených deformacemi
horninového masívu v souvislosti s poklesy do vytěžených prostor velmi malá. (radon vzniká
radioaktivním rozpadem radia, které se vyskytuje jako součást minerálů uranu, v sedimentech
vzácných.)
4.4. Zápach
Pokračování hornické činnosti s ohledem na charakter činnosti v podzemí nebude zdrojem
zápachu, při realizaci záměru ani provozu se nepředpokládá vznik ani provozování
aktivit, které by mohly být zdrojem emisí pachových látek. Dle dosavadních zkušeností lze
tedy předpokládat, že pokračování hornické činnosti ani nadále nebude zdrojem významného
zápachu. Produkce pachových látek bude omezena na provoz spalovacích motorů.
Metan, který je součástí plynů z důlního větrání, má dle literárních údajů čichový práh
1900000mg/m3. Koncentrace metanu v odtahu důlního větrání, která se pohybuje v blízkosti
0,2%, je významně nižší než tento čichový práh a ani samotná neředěná vzdušnina z důlního
větrání se neprojeví čichovým vjemem z přítomného metanu.
B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Využívání území je zhruba již 200 let dominantním způsobem určováno využíváním ložiska
uhlí – jeho těžbou, úpravou a dalšími souvisejícími činnostmi, ze kterých je nejpatrnější
ukládání zbytků po úpravě uhlí na odvalech a v odkalištích, která zaujímají především
rozsáhlé plochy v okolí povrchového závodu ČSA (povrchový závod Doubrava byl již
prakticky zrušen). Těžbu uhlí lze tedy považovat za prioritní aktivitu, pro kterou je zájmové
území využíváno, což je také umožněno a právně zajištěno existencí CHLÚ a obou DP.
Území je postiženo poklesy terénu v důsledku předchozí těžby, na kterém budou v období po
roce 2015 jednak doznívat vlivy poklesů z předchozí činnosti, jednak budou zesíleny i
návrhem činnosti dle posuzovaného záměru. Dotčené území, kde budou vlivem pokračující
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hornické činnosti v řešeném období vznikat nové poklesy, je poměrně rozsáhlé, oproti
variantě původní, prezentované Oznámením, došlo k jeho redukci. Nově budou poklesové
jevy vznikat především na pravém břehu Olše v oblasti Starého Města, okrajově dle
redukované varianty pak v území mezi průmyslovou zónou Nové Pole a Koukolnou a
v oblasti Výhoda – Hranice. V prostoru Starého Města se zásahy do krajiny projeví především
vznikem nové vodní plochy a navazujících enkláv trvalého či sezónního podmáčení, na úkor
části obytné zástavby a zahrádkové osady. Oproti původní variantě již není poklesovými jevy
dotčeno území v prostoru karvinských rybníků, kolem Bohumínské ulice, JV a JZ okrajem
průmyslové zóny Nové Pole prochází již jen okraj dotčeného území. Došlo k výrazné redukci
rozsahu a intenzity poklesů v oblasti Výhoda-Hranice.
Těžištěm zásahů do krajiny je tedy především řešení důlních škod, způsobovaných poklesy,
pokud jsou tyto spojeny s návozy hlušin či jiných materiálů, případně tvorba nových odvalů.
Uvedené aspekty jsou podrobně hodnoceny v příslušných částech textu dokumentace. Podle
redukované varianty není navrhováno řešení žádného nového odvalu nebo zakládání žádného
nového odkaliště, jsou využívány postupně v rámci rekultivačních akcí především stávající
prostory, popsané v rámci kapitoly B.I.6 a podrobněji hodnocené v rámci biologického
průzkumu a v příslušných částech textu dokumentace. Ve vlastních dobývacích prostorech
Závodu ČSA jde především o oblast doubravských nádrží a Kozince, v oblasti Starého Města
a nivy Olše nejsou navrhovány žádné plošné zásahy formou návozů hlušin. Zde se zásahy do
krajiny omezí prakticky na úpravy povodňových hrází (již i aktuálně v řešení, projevila se
synergie v zásazích do porostů při navýšení pravobřežní hráze), na redukovaný rozsah
pravděpodobného zásahu do dřevinných porostů; na základě předběžných pracovních výstupů
oznamovatelem souběžně zadané hydrotechnické studie na řeku Olši dojde zřejmě jen
k prohrábce toku bez směrových úprav toku v úsecích ovlivněných poklesy a k dílčím
úpravám jezových objektů.
Okrajové změny konfigurace terénu ve zvlněné krajině se projeví v údolí toku Glembovec
Jiné doplňující údaje, než výše popsané a blíže komentované v příslušných částech textu
předkládané Dokumentace, pak nejsou očekávány.
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ČÁST C. ÚDAJE
O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Podle aktuálních podkladů uveřejněných na webových stránkách dotčených obcí (v průběhu
redukce záměru bylo zprvu vycházeno z platných ÚP, situace se však mění a v případě
potřeby jsou nyní zapracovány nové úpravy vycházející ze záměrů rozvoje území, tzn. včetně
konceptů ÚPD), Moravskoslezského kraje a AOPK ČR se v řešené oblasti nacházejí prvky
regionálního a lokálního ÚSES. Prvky nadregionální úrovně ÚSES v území zastoupeny nejsou.
Jejich vymezení dokládá následující obrázek:

Do kostry ÚSES v oblasti se záměrem je zapojena tzv. severní větev lokálního ÚSES v
Doubravě, která propojuje ÚSES v Horní Lutyni (konkrétně s lokálním biocentrem v lese u
Výhody, jež se nyní nachází mimo dosah předpokládaných vlivů záměru) s rozsáhlým
regionálním biocentrem na lokalitě Kozinec v nivě Olše, které zčásti náleží Doubravě, zčásti
Starému Městu.
Na toto regionální biocentrum souvisle navazují v nivě Olše další prvky regionálního a
lokálního ÚSES včetně lokálního biokoridoru na Stonávce ve V části území na katastrech
Staré Město a Karviná-Město.
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V jižní části je ÚSES zastoupen až v severozápadní části katastru Karviná-Doly. A to na
úrovni bývalého závodu Jindřich, odkud je veden lokální biokoridor k lokálnímu biocentru u
Hlubiny. Na ten navazuje západní větev lokálního ÚSES v Doubravě, která vede severním
směrem k Doubravské haldě a za nádržemi severně pod haldou (za Dinoparkem) přechází
směrem na západ do k. ú. Orlová.
Napojení na ÚSES v Orlové je zajištěno lokálním biokoridorem u osady Pohřebjanka, který
směřuje k biocentru v lese Krajčok. ÚSES v Orlové se však nachází mimo dosah předpokladu
evidentních vlivů z redukované verze záměru.
Mimo dosah záměru jsou rovněž prvky ÚSES u rybníků ve Starém Městě.
Biologickým průzkumem byly lokality ÚSES řešeny v rámci jednotlivých území v příloze č.
11, části 11A.
Biocentra
Biocentra jako významné skladebné součásti ÚSES jsou v podobě RBC (tj. v podobě
regionálních biocenter) a LBC (což jsou lokální biocentra) rozmístěna zvláště podél okrajů
sledovaného území a jejich rozmístění je řídké.

















LBC 3 je lesní biocentrum v Doubravě u Orlové s prameništi PB přítoku Glembovce (na S straně
Doubravského kopce), které v bioregionu reprezentuje stanoviště biochory typu 3BE. V kostře ÚSES je
spolu s LBK 2 a LBK 4 součástí tzv. severní větve lokálního ÚSES v Doubravě. LBC 3 je mimo dosah
předpokladu evidentních vlivů z HČ.
LBC 6 se nachází u Šimečkovy kolonie v Doubravě u Orlové (reprezentuje 3AM) je spolu s LBK 5 a LBK
7 součástí západní větve lokálního ÚSES v Doubravě. LBC 6 se nachází v území řešeném biologickým
průzkumem v příloze 11A jako Doubrava – ohradník a je ve sféře přímých vlivů ze záměru (je zde
předpokládáno sezónní zamokření pod patou Doubravské haldy).
LBC 7 je funkční biocentrum vložené do RBK 576 s úsekem Olše v nivě Starého Města u Karviné a v
Karviné-Městě. Reprezentuje 4Nk, cílem jsou břehové porosty Olše, lesy v nivě a travní porosty. LBC 7 se
nachází v území řešeném jako Staré Město a Olše a je ve sféře přímých vlivů ze záměru (biocentrum je
v poklesové kotlině s epicentrem u Olše a S část biocentra leží na ploše RA 2004 62).
LBC 8 je funkční biocentrum (lesní, luční, vodní) s úsekem Olše a břehovými porosty, které je vložené
do RBK 576 v nivě Starého Města u Karviné (reprezentuje 4Nk). LBC 8 se nachází v území řešeném jako
Staré Město a Olše a je ve sféře přímých vlivů ze záměru (biocentrum je v poklesové kotlině s epicentrem u
Olše a V část biocentra leží na ploše RA 2004 62).
LBC 8a je funkční biocentrum (lesní, luční, vodní) s úsekem Olše a břehovými porosty, které je vložené
do RBK 576 v nivě Starého Města u Karviné (reprezentuje 4Nk). LBC 8a se nachází v území řešeném jako
Staré Město a Olše a je ve sféře přímých vlivů ze záměru (biocentrum je v poklesové kotlině s epicentrem u
Olše a SV část biocentra leží na ploše RA 2004 62).
LBC 9 je funkční lesní biocentrum v Karviné-Dolech za hranicí zájmového území v Karviné-Dolech (JZ
od území U Františky). Reprezentuje 3AM. LBC 9 je mimo dosah předpokladu evidentních vlivů
ze záměru.
LBC 10 je funkční biocentrum s kvalitními přírodě blízkými porosty v Karviné-Dolech u Hlubiny, které
reprezentuje 3AM. LBC 10 sice okrajově zasahuje do hranice poklesové kotliny a bylo zoologicky
sledováno v rámci lokalit v okolí Hlubiny a území Doubrava – ohradník, na základě aktuálních poznatků je
však mimo dosah předpokladu evidentních vlivů ze záměru.
LBC 21 je lesní biocentrum v Horní Lutyni u lokality Výhoda, které reprezentuje stanoviště lesa ve 3BE.
Ačkoliv bylo LBC 21 sledováno v rámci původně dotčených lokalit u Výhody (leží v poklesové kotlině a
sousedí s plochou RA 2005 71), po redukci záměru je mimo sféru očekávaných evidentních vlivů z HČ.
RBC 218 Staroměstská niva (dle ÚTP ÚSES 321 Lužní lesy Olše) je částečně chybějící nivní a vodní BC v
nivě Olše ve Starém Městě u Karviné a v Doubravě u Orlové (reprezentuje 4Nk). Cílem je zde zvýšit podíl
lesa. Na mapce vymezení ÚSES je zákres RBC dle ÚTP. Toto rozsáhlé semifunkční biocentrum je ve sféře
přímých vlivů ze záměru – leží v poklesové kotlině s epicentrem u Olše a rozhodující část biocentra se
nachází na plochách dvou rekultivačních akcí (RA 2004 17 a 2004 62). RBC 218 je součástí území
řešených v průzkumech jako Kozinec, Staré Město, Olše a Karvinský potok.
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Biokoridory
Propojují biocentra a jsou zastoupeny v podobě těchto LBK (lokální biokoridory) a RBK
(regionální biokoridory):


LBK 2, který je spolu s LBC 3 a LBK 4 součástí severní větve lokálního ÚSES v Doubravě u Orlové,
propojuje rozsáhlé RBC 218 Staroměstská niva (na lokalitě Pod Ujalou u Karvinského potoka) s LBC 3 (v
lesní lokalitě na severní straně Doubravského kopce). V část větve LBK 2 leží v rozsáhlém území řešeném
v biologickém průzkumu (příloha 11A) jako Kozinec a biokoridor je ve sféře přímých vlivů ze záměru
(LBK 2 probíhá plochou RA 2005 85 a vstupuje také do RA 2004 17).



LBK 4 je spolu s LBK 2 a LBC 3 součástí severní větve lokálního ÚSES v Doubravě u Orlové a propojuje
dvě lesní biocentra, a sice LBC 3 v Doubravě a LBC 21 u Výhody, které je již součástí ÚSES v Horní
Lutyni. LBK 4 je ve sféře přímých vlivů ze záměru, kdy z větší části probíhá oblastí poklesové kotliny
Glembovec a Z část větve je na ploše vymezené pro RA 2005 71. Lokalita byla sledována v rámci území
Hranice – Glembovec.



LBK 5 je spolu s LBC 6 a LBK 7 součástí západní větve lokálního ÚSES v Doubravě u Orlové a propojuje
LBC 6 s ÚSES v Karviné-Dolech, a to napojením na LBC 10 u Hlubiny. LBK 5 probíhá územím řešeným
jako Doubrava – ohradník a je ve sféře přímých vlivů ze záměru – v trase LBK je předpokládáno sezónní
zamokření u ulice na Kotliny (poblíž odbočky k Vichřoku).



LBK 7 je spolu s LBC 6 součástí západní větve lokálního ÚSES v Doubravě u Orlové a propojuje LBC 6 s
ÚSES v Orlové (na Z hranici Doubravy navazuje na LBK 24 v Orlové). LBK 7 probíhá územím řešeným
jako Doubrava – ohradník a je ve sféře přímých vlivů ze záměru – do trasy LBK zasahuje plocha
předpokládaného sezónního zamokření pod Doubravskou haldou poblíž místa zvaného U Cihelny.



LBK 8 v Karviné-Dolech u bývalého závodu Jindřich zajišťuje propojení LBC 10 u Hlubiny s LBC 9. LBK
8 sice probíhá v okolí několika RA, na základě aktuálních poznatků je však mimo dosah předpokladu
evidentních vlivů ze záměru.



LBK 10 je funkční biokoridor v místě krátkého regulovaného úseku Stonávky s břehovými porosty nad
ústím do Olše v Karviné-Dolech, který navazuje na RBK 576 (RK 960) na Olši. LBK 10 je mimo dosah
evidentních vlivů ze záměru (na mapce ÚSES je již zákres LBK bez označení), biokoridor však byl
sledován v rámci souboru lokalit Sovinec a okolí.



LBK 24 u osady Pohřebjanka v Orlové navazuje na LBK 7, který je součástí západní větve lokálního ÚSES
v Doubravě. LBK 24 je aktuálně mimo dosah předpokládaných evidentních vlivů ze záměru.



RBK 576 (RK 960 dle ÚTP) je funkční biokoridor (nivní, vodní) v nivě Olše s břehovými porosty řeky
ve Starém Městě u Karviné, který v rámci 4Nk propojuje RBC 218 ve Starém Městě a na Kozinci
s biocentry LBC 7, LBC 8 a LBC 8a na horním úseku toku Olše v zájmovém území. RBK 576 je ve sféře
přímých vlivů ze záměru – S část úseku leží v poklesové kotlině s epicentrem u Olše a V okrajem zasahuje
do RA 2004 62, Z okraj BK probíhá v dotčeném úseku hranicí RA 2004 17. RBK 576 je součástí území
řešených v průzkumech jako Olše, Staré Město a Kozinec.



RBK 578 (RK 949 dle ÚTP) navazuje na RBC 218 na S straně a v rámci 3Nh pokračuje v Koukolné v nivě
Olše do Dětmarovic mimo zájmové území. RBK 578 je již na hranici vlivů ze záměru a průzkumem je
řešen v rámci cenóz sledovaných na Olši v úseku v Koukolné jako významné skladebné součásti ÚSES
jsou v podobě RBC (tj. v podobě regionálních biocenter) a LBC (což jsou lokální biocentra) rozmístěna
zvláště podél okrajů sledovaného území a jejich rozmístění je řídké.

Rozmístění segmentů ÚSES bude nutno zkoordinovat s cílovým stavem území po ukončení
těžby, tzn. s rekultivačním cílem jednotlivých rekultivačních akcí
C.1.2. Zvláště chráněná území
Záměr pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, závodu ČSA (vlivy na povrchu)
v předložené redukované variantě neovlivňuje přímo žádné zvláště chráněné území přírody ve
smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Na ploše řešených DP je
zastoupeno jediné ZCHÚ ležící mimo sféru vlivu dle redukované aktivní varianty záměru.
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Severní hranice dobývacího prostoru Karviná-Doly I prochází soustavou karvinských rybníků
a zasahuje do nově vyhlášeného zvláště chráněného území přírodní památky Karviná –
rybníky, která územně kopíruje stejnojmennou EVL. Předmětem ochrany je páchník hnědý
(Osmoderma barnabita) a jeho stanoviště. Vývojem je druh vázaný na staré stromy na hrázích
rybníků Olšový, Dubový a Lipový. Hranice dotčeného území pro redukovanou aktivní
variantu prochází cca 100 m západně (na rozdíl od původní varianty z Oznámení, která území
dnešní PP zasahovala).
Přírodní památka byla vyhlášena na základě příslušného nařízení Rady Moravskoslezského kraje ze
dne 4. června 2013, byla však již dříve (od roku 2005) chráněna jako stejnojmenná evropsky
významná lokalita Karviná – rybníky o rozloze 14,6032 ha.
Dle zveřejněných podkladů Moravskoslezského kraje (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/) má PP
výměru 9,06 ha a je tvořena částmi hrází rybníků Mělčina, Lipový, Dubový a Olšový s výskytem
starých listnatých dřevin (na hrázích jsou např. zastoupeny mimořádné exempláře dubu letního,
Quercus robur). Tyto porosty tvoří lokálně významné refugium páchníka hnědého (Osmoderma
barnabita), který je vývojem vázán na trouchnivějící dřevo některých druhů listnatých stromů. Na
lokalitě však byl výskyt druhu zjišťován především v dubech a spíše jen výjimečně jsou zde dutiny
vhodné pro vývoj druhu zastoupeny také u jiných druhů stromů, jako např. v olši lepkavé (Alnus
glutinosa) či v javoru babyce (Acer campestre) – rovněž P. Kočárek (in litt.).27

Další ZCHÚ se nacházejí zcela mimo DP a ve vzdáleném okolí od oblasti se záměrem a jsou
natolik vzdálena od oblasti záměru a ploch s řešenými DP, že s výjimkou následující zmínky
o připravované PP Lazecká remíza nejsou dále řešena.
Na základě výsledků projektu Optimalizace sítě MZCHÚ (VaV 620/20/03) probíhá v současnosti
příprava na vyhlášení PP v prostoru lokality Olšina (kód CZ0816019), která je známa také jako
Lazecká remíza. Lokalita představuje především lužní les s mokřady u Karvinských rybníků a leží za
V hrázemi rybníků Mělčina, Čerpák a zčásti Větrov. Lokalitu jsme na základě principu předběžné
opatrnosti rovněž řešili průzkumem. Po redukci záměru je však Lazecká remíza (Olšina) ležící 1,2 km
SV směrem natolik vzdálena od míst s očekávanými evidentními vlivy záměru, že byla vyloučena z
lokalit ve sféře vlivu z HČ.

C.1.3. Území přírodních parků
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
C.1.4. Významné krajinné prvky
VKP „ze zákona“
V zájmovém území jsou zastoupeny významné krajinné prvky lesy, vodní toky, rybníky,
jezera a údolní nivy, což jsou VKP dle ustanovení § 3b) ZOPK (tzv. „VKP ze zákona“).
V území se nacházejí poklesová jezera, která jsou rovněž považována za VKP ze zákona,
a to na základě výkladu MŽP ČR (společné sdělení č. 21 ve Věstníku MŽP z roku 2006,
roč. XVI, částka 9, str. 5).

27

Lokalita je sledována dlouhodobě spoluautorem Dokumentace Z. Poláškem, který je autorem původních
nálezů páchníka pro účely návrhu EVL dle zadání AOPK ČR a byla rovněž týmem zpracovatele
Dokumentace monitorována na základě potenciálního ovlivnění HČ před redukcí záměru (naposledy byl
získán doklad o výskytu druhu v červnu 2014, a to nálezem krovky v trouchu pod dubem na monitorované JZ
hrázi Olšového rybníka).
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Nejsou přítomna rašeliniště, v některých částech dochází k postupnému vzniku tzv. slatinišť
(vznikající lokality slatiništního typu nejsou zatím evidovány jako VKP ze zákona, ani nebyly
řešeny registrací dle § 6 – viz dále, jejich vývoj je však dále sledován).
Zastoupení VKP ze zákona bylo námi sledováno ve všech územích v dosahu vlivů ze záměru
v redukované variantě. VKP byly zaznamenány a byla provedena jejich identifikace pro další
(databázové) zpracování a potřeby vymapování – výčet a popis zjištěných VKP ze zákona je
obsažen v biologickém průzkumu v příloze 11A. Podrobné vymapování bude ve spolupráci s
OKD, a.s., provedeno po získání informace o konkrétním způsobu řešení protipovodňové
ochrany v nivě Olše.
Na území povrchových závodů Dolu Karviná se významné krajinné prvky „ze zákona“
nenacházejí.
Registrované VKP (dle ust. § 6 ZOPK)
Ačkoliv byla v zájmovém území připravena k registraci řada lokalit již v minulosti a jsou
nadále udržovány v podkladech obcí a většinou chráněny jako VKP ze zákona, registrace
vesměs dosud nebyla provedena. Mezitím doznaly některé lokality značných změn.
Dle http://uap.karvina.cz/ se v Karviné-Dolech, ve Starém Městě u Karviné a Koukolné
registrované VKP nenacházejí. Ve vzdálenějším okolí nad 1 km od záměru byly zaregistrovány
dva VKP – Lázeňský park v Darkově (registrace ŽP/939/00/JB) a Lesopark Dubina v Karvinéměstě (ŽP-44/96-Sm).
Podobná situace je v ostatních katastrech v zájmové oblasti. Registrované VKP se zde
v potenciálně dotčeném území nenacházejí, dle dostupných podkladů se registrace VKP
soustředila na parky (registrovaným VKP je Zámecký park v Orlové cca 1 km od záměru).
Registrované VKP se nacházejí v takových vzdálenostech, že jejich ovlivnění v důsledku
redukované varianty záměru není zapotřebí předpokládat.
Významná stanoviště a biotopy
Za nejkvalitnější stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů vyžadujících
specifické podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů lze považovat biotopy
v nivě Olše se zastoupením prioritního stanoviště L2.4 Měkké luhy nížinných řek.
Niva Olše s lužními lesy mezi Starým Městem a Koukolnou je hnízdištěm kriticky
ohroženého morčáka velkého (Mergus merganser) v doupných stromech, vyskytují se zde
význačné saproxylické druhy brouků včetně silně ohroženého lesáka rumělkového (Cucujus
cinnaberinus), ve stěnách nátrží na Olši hnízdí silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis)
(u Koukolné hnízdí ledňáček v nátrži spolu s kolonií ohrožené břehule říční (Riparia riparia).
Významné jsou rovněž poklesové kotliny se spontánně vzniklými vodními plochami a
mokřady (případně některé prostory ve starších soustavách kalových nádrží), které náleží
v území k nejhodnotnějším, byť antropickou činností podmíněným biotopům (poklesová
jezera a tůně lze při vhodně zvoleném způsobu rekultivace považovat za nejcennější refugia
na sekundárních stanovištích v hornické a posthornické krajině). Příkladem rozsáhlejších
území je oblast poklesového jezera a vznikajících mokřadů v prostoru Kozinec-Špluchov a
soustava odkalovacích nádrží Doubrava s rákosinami, výskytem kriticky a silně ohrožených
druhů ptáků a kriticky ohroženého židoviníku německého (Myricaria germanica).
Poklesová jezera a tůně vzniknou v důsledku HČ i v redukované variantě záměru, je
předpoklad vzniku poklesového jezera v pravobřežní nivě Olše ve Starém Městě. V rámci
rekultivační akce 2004 62 je zde však nutno předem počítat s obnovou lužních lesů ve formě
kompenzace za části luhu, které budou dotčeny poklesy.
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C.1.5. Památné stromy
Poklesy z dobývání v rámci řešeného záměru v předložené redukované variantě se týkají
polohy následujících památných stromů:
Tabulka: památné stromy v záměrem dotčeném území
Obec, katastr

Doubrava u Orlové

Druh

Lokalizace

Obvod
věk

dub letní

p. č. 1194, v parčíku
u náměstí v Doubravě

370 cm,
přes 200 let

Existence
v terénu
ověřena
v červnu

p. č. 1463

455 cm
asi 200 let

ověřena
v červnu

Quercus robur

dub letní
Quercus robur

Poklesová oblast
okraj poklesové kotliny
Doubrava – Kotliny
u hranice pokl. kotlin
odkaliště ČSA
a Doubrava – Kotliny

Z aktualizovaného posouzení ovlivnění hydrogeologických poměrů poklesy (Příloha č. 10) se
jeví, že se na stanovištích těchto dubů se nepředpokládá evidentní zhoršení podmínek v
důsledku nastoupání (přiblížení) podzemní vody, jež by dřeviny mohlo ohrozit.
Obě dřeviny jsou navíc na vyvýšených stanovištích a v dostatečné vzdálenosti od míst
ohrožených sezónním zmokřením. Nepředpokládá se ani, že by některý z obou dubů byl
ohrožen činnostmi z RA, jež jsou zastoupeny v okolí.
C.1.6. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Dobývací prostor Karviná-Doly I zasahuje do dvou lokalit soustavy Natura 2000 na území
Moravskoslezského kraje:


Okrajově (na severu) zasahuje dobývací prostor Karviná-Doly do EVL CZ0813451 Karviná –
rybníky. EVL je tvořena částmi hrází rybníků Lipový, Dubový a Olšový (část soustavy
Karvinských rybníků) s výskytem starých listnatých dřevin. Předmětem ochrany je prioritní druh
páchník hnědý (Osmoderma barnabita). V aktuální redukované variantě hranice pokračováním
hornické činnosti do roku 2023 poklesy ani jiné změny povrchu uvedené území nezasahují.



PO Heřmanský stav–Odra–Poolší – zasahuje od SZ do DP Karviná-Doly I v prostoru
Karvinských rybníků, ale vzhledem k lokalizaci poklesů (viz podklady oznamovatele, příloha č 4)
není její území dotčeno poklesy, které by mohly měnit charakter biotopů, důležitých pro
předměty ochrany PO. Pro PO bylo vydáno nařízení vlády 4. 7. 2007 s platností od 1. 7. 2008.
Předměty ochrany: slavík modráček (Luscinia svecica), bukáček malý (Ixobrychus minutus),
ledňáček říční (Alcedo atthis).

C.1.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Z historických památek v dotčených katastrech, zapsaných ve Státním seznamu nemovitých
kulturních památek, je v širším posuzovaném území nejvýznamnější filiální kostel sv. Petra
z Alkantary v k.ú. Karviná-Doly (r. č. ÚSKP28 8-764). Je to jednolodní barokní stavba se
čtyřbokou věží v západním průčelí, pocházející z roku 1736. Tento památkový objekt je péčí
Dolů Darkov a Karviná udržován ve stavu, který umožňuje provozovat v kostele náboženské
obřady. Okolí kostela se po dokončovaných rekultivacích stává centrem rekultivované a
revitalizované krajiny. Součástí areálu kostela ještě jsou další samostatně registrované
památky:
8-764/2 – kříž
8-764/3 – socha P. Marie z roku 1861
28

Ústřední seznam kulturních památek
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8-764/4 – socha apoštola sv. Šimona ze 2. pol. 19. stol.
8-764/5 – socha apoštola sv. Tomáše ze 2. pol. 19. stol.
8-764/6 – socha apoštola (socha ztracena, zbytek podstavce)
8-764/7 – socha apoštola sv. Ondřeje
8-764/8 – socha apoštola sv. Petra přemístěna do muzea v Č. Těšíně
8-764/9 – 10 – sochy apoštolů
8-764/11 – socha apoštola sv. Jana

Soubor je lokalizován mimo vlivy poklesů, generovaných
hornické činnosti.

navrhovaným pokračováním

V Karviné – Starém Městě je v poklesové kotlině při hranici III. a IV. skupiny stavenišť
poblíž čp. 41/14 potenciálně dotčena kaple Andělů strážných na pozemku parc. č. 242 v k.ú.
Staré Město u Karviné, která je vedena pod rej. číslem 101865. Nachází se ale mimo dosah
změn hydrických poměrů.
Na území mírných vlivů poddolování, v V. skupině stavenišť, po roce 2015 zůstanou památky
registrované v Doubravě pod č.:
 51202 / 8-4070 kostel Husova sboru Církve československé husitské
 27045 / 8-788 Doubravský zámek
 35741 / 8-789 socha sv. Jana Nepomuckého při silnici do Karviné
Z hlediska zaměření oznamované hornické činnosti je zajímavé, že jako památky jsou v okolí
záměru registrovány také v k.ú. Karviná-Doly uhelný důl hlubinný Austria (Barbora), z toho
jen: těžní věž, strojovna, kotelna, el. dílna, kočárovna, uhelný důl hlubinný Gabriela, z toho
jen: těžní věž a budova č. 1, těžní věž a budova č. 2, strojovna a komín dolu Jindřich.
V Orlové-Porubě pak celý uhelný důl hlubinný Alpinenschacht (Václav/Čs. Pionýr).
V okolí, ale již mimo vlivy poklesů, je třeba zmínit památky v centru Orlové: kostel Narození
P. Marie se sochami, kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání, pomník děl.
stávky 1925 (s prostorem náměstí), zámecký park, radnici a obchodní dům. Na katastru
Karviná – Doly jsou registrovanými památkami ještě památník a hrob obětí důlní katastrofy v
roce 1924 a hrob sovětských válečných zajatců na hřbitově. V Dětmarovicích jsou
registrovanými nemovitými památkami kostel sv. Máří Magdaleny a fara. V Karviné –
Starém Městě je mezi památky řazen zemědělský dvůr Olšiny, včetně erbu hrabat Taaffe na
průčelí.
Podle informačního systému o archeologických datech Národního památkového ústavu se
v území dotčené poklesy terénu nacházejí dvě území archeologických nálezů (UAN) II.
kategorie (vymezuje území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují, pravděpodobnost jejich výskytu je 51-100%). UAN
pokrývající středověké a novověké jádro obce Staré Město má pořadové číslo Státního
archeologického seznamu 15-44-03/1, UAN pokrývající středověké a novověké jádro obce
Doubrava má pořadové číslo Státního archeologického seznamu 15-44-03/2. Ostatní UAN
relativně blízké, ale zcela mimo poklesy jsou v centru Karviné-Fryštáku, Koukolné,
Dětmarovicích, Závadě nad Olší a Dolní Lutyni.
C.1.8. Území hustě zalidněná
Jako hustě zalidněná území lze označit statutární město Karviná s 63 467 obyvateli. Na
katastrálním území města včetně všech městských částí se díky vysoké koncentraci obyvatel
ve městě udržuje i vysoká průměrná hustota obyvatel na úrovni 1 103,22 obyvatel na km2.
Obdobnou hustotu zalidnění jako území Karviné vykazuje s 1 380,68 obyvateli na km2 ze
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stejných důvodů Orlová. Počet obyvatel města je v tomto případě 34 026. V případě menších
obcí klesá s počtem obyvatel i hustota zalidnění. V Doubravě je při celkovém počtu 1 677
obyvatel 215,494 obyvatel na km2 a v Dětmarovicích 276,072 obyvatel na km2 při celkovém
počtu obyvatel 3 825.
C.1.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Území záměru se nachází v rozsáhlé ploše postižené poklesy terénu následkem těžby uhlí,
která se v OKR provozuje již více než 200 let. V DP Doubrava u Orlové bylo s těžbou
započato údajně v roce 1817. V karvinském karbonském okně na území závodu ČSA byl
průzkum ražbou tří štol a hloubením kutacích jam zahájen již v roce 1776, hornická činnost
pokračovala přerušovaným mělkým dobýváním. Z éry mělkého dobývání je v předmětné
oblasti evidováno celkem 105 starých jam. Štoly nebyly evidovány, o jejich situování a
dalších parametrech se nedochovaly žádné údaje, staly se většinou součástí liniových a
plošných starých důlních děl, existujících zde blízko pod povrchem.
Celkové poklesy terénu dosahují řádově až několika desítek metrů. Vlastní poklesy zpravidla
nezanechávají v krátkodobém pohledu měsíců a let nápadné stopy změn krajiny, pokud
nevedou k demolicím většího počtu budov, případně k havarijním stavům na inženýrských
sítích nebo dopravních cestách. Z dlouhodobějšího pohledu však dochází k úplné remodelaci
morfologie terénu a ke vzniku nových významných krajinných fenoménů. Příkladem může
být velká vodní nádrž zvaná „Darkovské moře“, vzniklá v důsledku poklesů terénu na území
Dolu Darkov. Podobná vzniká v důsledků těžby v 11. kře DP Karviná – Doly I v oblasti
Kozince a v menším měřítku vznikne zátopa v oblasti Starého Města. Velmi patrným
následkem těžby a úpravy uhlí je také rozsáhlá soustava odkalovacích nádrží, jejíž rozloha
přesáhla mez únosného zatížení, takže bylo rozhodnuto o sdružování úpravnické činnosti
jednotlivých dolů a uzavření některých úpraven, umožňující rekultivaci příslušných
odkalovacích nádrží. V případě závodu ČSA se to projevilo zastavením činnosti úpravny a již
prováděnými sanacemi a rekultivacemi většiny odkalovacích nádrží, které neslouží jako
čistírna odpadních vod.
Postižení území i v širším okolí je doplňováno starými zátěžemi vázanými na hornickou
činnost vedlejších dolů a navazující průmyslovou činnost, zejména s vazbou na výrobu koksu
a železa a nověji i elektrické energie. Celkově se zatížení životního prostředí pohybuje na
hranici únosnosti. S útlumem hornické činnosti lze předpokládat postupné snižování zatížení,
bude však potřebné bezvýhradně dořešit doznívání vlivů hornické činnosti, komplexní
rekultivace a revitalizace posthornické krajiny v návaznosti na očekávaný vývoj v okolních
důlních lokalitách.
Rovněž přímo v areálu závodu ČSA je nutno očekávat výskyt starých zátěží, zejména
v prostorech skladování ropných látek a místech s vyšším pohybem techniky, v prostorech
kolejišť a vlečkovišť apod. V tomto kontextu bude nutno zpracovat nebo aktualizovat
rizikovou analýzu pro potřeby sanace území po ukončení činnosti úpravny.
C.1.10. Staré ekologické zátěže
Výše vedené poklesy lze pokládat rovněž za staré zátěže, které jsou ovšem v rámci možností
napravovány sanací a rekultivací postižených míst, které jsou postupně navraceny přírodě
nebo k novému využití, jak je popsáno a hodnoceno v příslušných kapitolách dokumentace.
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Postižené území i v širším okolí je doplňováno starými zátěžemi vázanými na hornickou
činnost vedlejších dolů a navazující průmyslovou činnost, zejména s vazbou na výrobu koksu
a železa a nověji i elektrické energie. Celkově se zatížení životního prostředí pohybuje na
hranici únosnosti. S útlumem hornické činnosti lze předpokládat postupné snižování zatížení,
bude však potřebné bezvýhradně dořešit doznívání vlivů hornické činnosti, komplexní
rekultivace a revitalizace posthornické krajiny v návaznosti na očekávaný vývoj v okolních
důlních lokalitách.
V oblasti Starého Města se jako aktuálně riziková jeví stará ekologická zátěž, týkající se 3
větví vyřazeného potrubí pro přepravu koksárenského plynu. Tyto větve přecházejí území
dotčené poklesovou kotlinou v oblasti Starého Města. koksárenské plynovody. Dle sdělení
RWE Česká republika a.s. zajišťuje sanaci koksárenských plynovodů RWE Energie, s.r.o.
V současnosti je schvalována aktualizace Projektové dokumentace sanace v trase vyřazených
produktovodů. Všechny popsané větve probíhají z velké části přes část poklesové kotliny
s deformacemi povrchu v I. a II. skupině stavenišť, severní trasa též v zóně záplavy, takže je
jejich sanace nutno zajistit tak, aby proběhla do zahájení hornické činnosti v 10. dobývací kře
DP Karviná Doly v roce 2016.
Rovněž přímo v areálu povrchového závodu ČSA je nutno očekávat výskyt starých zátěží,
zejména v prostorech skladování ropných látek a místech s vyšším pohybem techniky,
v prostorech kolejišť a vlečkovišť apod. V tomto kontextu bude nutno zpracovat nebo
aktualizovat rizikovou analýzu pro potřeby sanace území po již realizovaném ukončení
činnosti úpravny.
C.1.11. Extrémní poměry v dotčeném území
Řadu jevů, spojených s podzemním dobýváním uhlí lze z hlediska normální krajiny a přírody
označit jako extrémní. Všem těmto jevům jsou věnovány příslušné pasáže nebo kapitoly
dokumentace, ať již jde o poklesy terénu spojené se změnami hladiny podzemní vody nebo
proudění povrchové vody, vypouštění slaných důlních vod do povrchových recipientů nebo
důlní otřesy provokující quasi seismické projevy. Tento stav je vyvolán tím, že samotná
hlubinná těžba je v porovnání s běžnými ekonomickými činnostmi nesrovnatelná a
mimořádná jak umístěním základních činností do značných hloubek pod zem (což vyvolává
jinde nemožná rizika vyplývající z nemožnosti detailního poznání horninového prostředí a
tudíž ani detailního naplánování všech pracovních postupů), tak provozováním na značných
plochách omezovaných buď přirozeně pouze rozsahem uhelných slojí nebo uměle omezením
vyplývajícím ze střetů zájmů s jinými potřebami lidí, zpravidla postupně a opakovaně podle
počtu těžitelných slojí.
Jako zcela nezvyklé a extrémní jsou však uvedené okolnosti vnímány zejména lidmi žijícími
mimo oblast těžby. Historická zkušenost s následky těžby uhlí, kterou získali obyvatelé
postižených oblastí poněkud stírá exkluzivitu následků těžby, které se stávají předmětem
soustavného zájmu obyvatel i úřadů dotčených problémy vyvolávanými důlní činností.
V časovém kontextu období, na které je tato dokumentace zpracována se území extrémního
ovlivnění prakticky nezvětší, půjde o pokračování již započatých vlivů. Výjimku mohou tvořit
důlní otřesy a jejich povrchové projevy, jejichž predikce je v území s opakovaným dobýváním
v různých částech masívu obtížná.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí
území

v dotčeném

Popis charakteristik a stavu složek životního prostředí v řešených DP Dolu Karviná, závodu
ČSA a v širším regionu byl podán v dokumentaci EIA pro pokračování hornické činnosti
Dolu ČSA v letech 2003 – 2010 (Makohuzová, 2001), další text se proto omezuje především
na aktualizace popisů, buď ve vazbě na změněné poměry, nebo změněnou legislativu, vychází
z aktualizovaných popisů řešených Oznámením (Macháček M a kol., 1/2008).
C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu
Klimatická a meteorologická situace odpovídá průmyslové aglomeraci v oblasti Ostravy a
Karviné na její návětrné straně pokud jde o směr převládajících větrů vzhledem k městu
Karviná. Lokalitu meteorologicky charakterizuje výsledek dlouhodobého sledování na
stanicích AIM ČHMÚ (provozovatel ZÚ se sídlem v Ostravě). Šetřená lokalita patří podle
Quitta do mírně teplé oblasti, s vlhkým podnebím MT 10, roční úhrn srážek 769 mm,
průměrná teplota 8,6°C.
Pro lokalitu je typické klima ostravské pánve, která je rozšířená podél toku Odry a v jejím
okolí. Topologicky je území otevřené směrem na sever a severovýchod, s významnou
expozicí severním a jihozápadním větrům. Převažující větrnou expozici charakterizuje
celková větrná růžice uvedená níže.
Pro výpočet imisních koncentrací byla použita pro účely Dokumentace nově zakoupená
aktuální stabilitní větrná růžice zpracovaná specialisty z ČHMÚ Praha. Podrobně je
rozvedena v rozptylové studii, její grafickou charakteristiku uvádí obrázek:

Na základě údajů převzatých údajů ze srážkoměrné stanice Karviná-Město je za období 1961
- 1980 dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu 8,2°C, dlouhodobý průměrný úhrn srážek
za identické období 778 mm a roční výpar cca 525 mm. Nejvyšší měsíční úhrny srážek jsou
v teplém období s maximem v červenci a nejnižší úhrny v chladném období s minimem
v prosinci až březnu. Ve vegetačním období duben-září spadne maximum srážek, avšak
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vzhledem k vysoké evapotranspiraci dochází k doplňování zásob podzemních vod především
ze srážek chladného pololetí.
Tabulka: Průměrné měsíční úhrny srážek (mm)
Měsíc
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

I

II

27,5 7,8

III

IV

10,6 28,5

26,4 64,3 89,5 23,7

V VI VII VIII IX
Karviná-Staré Město

XI

XII CELK.

22

38,1

475,8

59 150,6 53,8 37,5 27,5 53,2 67,4 15,3

668,2

61

43,9 88,9

47

X

35,7 64,8

56,8 63,9 37,1 35,7 87,5 79,1 134,7 126,8 47,2

6,4

47,9 121,6 844,7

47,3 35,6 63,2 71,9 79,8 48,7 28,3 150,6 27,4 19,6 73,1 28,1

673,6

62,9 45,5 67,2 12,2 45,1 64,7 79,8 48,7 127,6 46,7 91,9 33,1

725,4

Havířov-Bludovice
34,1 19,2 31,8 21,7 81,7 48,8 177,4 75
38,4 60,8 101,5 5,4
63,9 40,1

32

80,3 30,4 29,2 60,1

95,3 175,3 149,1 64,5 13,2 94,0 76,3 48,2

922

50,4 372,6 101,5 126,9 112,2 106,2 16,4 47,4 65,8

1135

34,9 23,9 31,1 48,9 113,1 129,8 224,5 114,7 26,2 44,4

21,6

813,6

92,5 31,5 37,3

708,1

22.9 112.6 132.4 21.6 41.9 112.6 21.6 45.8 20.5

703.6

74,1 52,4 34,1 45,2 34,2 158,6 44,6 39,6
70.5 37.2

64

689,7

64

0,5

26.4 23.3

Tabulka: Dlouhodobé průměry úhrnů srážek
Měsíc I
II III IV V
VI VII VIII IX X
XI XII Celkem.
35,7 39,8 37,3 58,1 100,7 103,9 113,4 99,5 68,5 47,9 54,7 36,6
794,1
*
29,6
31,9
39,2
54,6
86,2
99,2
131,5
78,5
77,6
54,9
50,5
34,2
766,7
**
41 35 43 53
81
97 111 100
61
66 48
42
778
***
*Karviná (1961-1990),** Karviná-Staré Město (1994-2005),***Karviná-Město (1901-1938)
Tabulky jsou převzaty a upraveny dle hydrogeologického posouzení Maluchy P. a kol.
(5/2014 - Příloha č. 10 Dokumentace) – další charakteristiky viz tamtéž.
Kvalita ovzduší
Imisní charakteristika lokality:
Lokalita je umístěna severozápadně až západně od města Karviná (severovýchodně od
závodu ČSA) a zahrnuje obec Doubrava a JV okraj města Orlová Doubrava (severozápadně
od závodu ČSA). Jedná se o průmyslovou oblast využívanou tradičně pro těžební činnost a
související důlní provozy. Plocha, ve které bude záměr situován, je charakterizována
obrázkem v části B.III.4 a mapou v příloze č. 6..
Lokalita je vzhledem ke své poloze charakterizována po imisní stránce jako vysoce zatížená
registrovanými stacionárními zdroji znečištění ovzduší. Lokalita je uvedena mezi OZKO
(oblasti zhoršené kvality ovzduší) za rok 2012 pro PM10, PM2,5, BaP a NOx (ČHMU, 2014,
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/11wwwOZKO/11OZKO.html) .
Pro modelovanou lokalitu jsou zveřejněny na serveru MŽP za posledních 5 let úrovně
znečištění, které jsou uvedeny v tab. 8. Vzhledem k relativně velké rozloze modelované
oblastí byly vybrány jako hodnota současného pozadí nejvyšší hodnota v okolí hlavního
závodu Dolu ČSA.
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Tabulka: Znečištění ovzduší v modelované lokalitě v pětiletých průměrech 2008 – 2012)
Škodlivina

Imisní koncentrace
(ug.m-3)

NO2 rok

17,1

PM10 rok

46,8

PM10 den (36.MV)

90,5

PM2,5 rok

36,8

Benzen rok

3,1

BaP rok (ng.m-3)

3,22
Zdroj:
ČHMU, 2014, http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/2007-11mapy/moravskoslezsky_CZ.html

Imisní koncentrace CO nejsou z tohoto informačního zdroje dostupné. Proto bylo nutno
vycházet z dostupných informací z ročenky ČHMÚ. V Moravskoslezském kraji byla tato
škodlivina v roce 2012 monitorována na dvou místech – Ostrava Českobratrská (TOCBA,
číslo 1572), max. 8hod imise 3529 ug.m-3 a Ostrava – Přívoz (TOPRA, číslo 1410), max.
8hod imise 3971). Vzhledem k tomu, že uvedené monitorovací lokality jsou nejrizikovějšími
místy v rámci celého kraje, byla imisní situace na modelované lokalitě odhadnuta pro max8
průměr na 3200 ug.m-3 jako nejvyšší očekávaná hodnota.
C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod
Podrobné hodnocení povrchových a podzemních vod a jejich vztahu k činnosti Dolu Karviná
na závodě ČSA je obsaženo v příloze č.10 – Hydrogeologické posouzení (Malucha P. a kol.,
5/2014). Následující text z této studie do značné míry vychází. V podrobnostech je možno na
tuto přílohu odkázat jako na zdroj doplnění poznatků, vycházejících i z dlouhodobého
pozorování vývoje hydrologické a hydrogeologické situace.
Povrchové vody
Hydrologie
Zájmové území patří do hydrologického povodí Odry, číslo hydrologického pořadí 2-03-02
(Odra od Ostravice po Olši) a 2-03-03 (Olše), s režimem II-B-4, se sezónním doplňováním
zásob podzemní vody, maximem stavů v březnu–dubnu a minimem v září–listopadu. Olší je
odvodňována východní část zájmového území. Pravobřežní část dotčeného území v povodí
Olše leží odvodňovaného Olšinský náhon nebo Staroměstský potok. Levobřežní část
dotčeného území v povodí Olše (číslo hydrologického pořadí 2-03-03-067/1) je průběžně
modelována probíhajícími poklesy z těžby v 11. dobývací kře závodu ČSA a částečně také již
zatopena. Významným tokem v této oblasti je levobřežní Karvinský potok, svedený do
umělého koryta, odvádějící vodu z oblasti odkalovacích nádrží popílků EDĚ a ČOV Dolu
Karviná a především důlní vodu z dolů ČSM, Darkov a části důlních vod ze závodu ČSA
Dolu Karviná. Při okraji dotčeného území leží soustava 6 velkých a řady menších rybníků.
Poklesová kotlina vznikající těžbou v severním poli (oblasti Výhoda a Glembovec) je
rozdělena mezi dílčí povodí Olše a Odry. Odvodnění k východu do Olše zajišťuje potok
Glembovec (někdy zvaný též Mlýnka), přijímající řadu přítoků i dočasného charakteru.
Odvodnění k západu do Odry zajišťuje potok Zimovůdka, vtékající později do Doubravské
Stružky.
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Západní část zájmového území kolem bývalých jam dolu Doubrava, tvořící dílčí rozvodí,
odvodňuje k západu Doubravská Stružka s menšími potoky Račokem a Lišťákem a k východu
Kotlinský potok, vlévající se do Karvinského potoka. Pozoruhodnou součástí povrchových
vod jsou zejména na pomezí s DP Lazy a Karviná Doly II bezodtoké terénní deprese zatopené
podzemní a srážkovou vodou, jež jsou důsledkem poklesů terénu v minulosti.
Specifickým hydrologickým fenoménem jsou samotná odkaliště ČSA, které jsou založeny
v místech starých odvodňovacích prvků. V případě odkališť závodu Jan-Karel je nádrž Do-1 a
Do-3 založena v místě bývalého rybníka. Hydrologický charakter byl porušen jak poklesy
terénu, tak především kalovou výplní, která má izolátorský charakter.
Hydrochemie
Sledovaným problémem je možnost úniku zasolených vod ze zátopy v oblasti Kozince do
Olše. Zasolení má původ v důlních vodách, vypouštěných do levobřežního Karvinského
potoka z dolů Darkov, ČSM i ze závodu ČSA (zde se na základě rozhodnutí Krajského úřadu
množství vypouštěných vod zásadně omezuje). Sledována je i možnost prosakování
znečištěných vod do Karvinského potoka ze soustavy doubravských nádrží, sloužících jako
ČOV, i když byl zjištěno, že voda v nejexponovanější nádrži DO I, jejíž hráz probíhá
souběžně s tokem Karvinského potoka, nevykazuje u sledovaných složek vyšší hodnoty
znečištění vody než voda v potoce. V oblasti Kozince probíhá soustavný monitoring
chemismu podzemní vody(provádění se čtvrtletní odběry) a situace se průběžně vyhodnocuje
ročními zprávami. Dosud nebyly monitoringem zjištěny znepokojující skutečnosti.
Kvalita povrchové vody v oblasti Starého města byla zkoumána v roce 1991 (G-Consult,
s.r.o.) Bylo zjištěno významné znečištění vody v potocích směřujících do Olše, odpovídající
vypouštění splaškových vod do toků. Ve srovnání s normami environmentální kvality
stanovenými nařízením vlády č. 23/2011 Sb. Dochází k řádovému nebo několikanásobnému
překročení u síranů, amonných iontů, dusičnanů a fosforečnanů.
Podzemní vody
K dobývání uhlí dochází v hloubkách vyšších stovek metrů, takže jsou jím zasaženy kolektory
všech nadložních hornin dobývaných slojí. Z praktického hlediska jsou nejdůležitější vody
prvních, nejvýše položených kolektorů v kvartérních horninách, které slouží k běžnému
zásobování vodou studnami a jímacími zařízeními vodovodů. V zájmovém území jsou však
důležité i vody hlubších kolektorů v terciérních horninách, jednak z důvodů bezpečnosti těžby
v dole, jednak z důvodů možnosti lázeňského využívání některých starých fosilních vod
uzavřených v terciérních sedimentech. Vody z karbonských hornin přicházejí do přímého
styku s dobývkami a jsou jedním ze zdrojů důlních vod.
Kvartérní vody
Hydrogeologické rajonizace České republiky 2005 (zprac. V.Ú.V. TGM) jsou v zájmovém
území záměru vymezeny 2 hydrogeologické rajony. Dle Vyhlášky 5/2011 Sb., přílohy č. 6.
platí tato specifikace:



Rajon svrchní vrstvy: 1510 Kvartér Odry (číslo útvaru podzemních vod 15100)
Rajon základní vrstvy: 2262 Ostravská pánev – karvinská část (číslo útvaru podzemních vod
22620)
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Na (hydro)geologické stavbě rajónu 1510 se podílejí prakticky výhradně štěrkopísčité
usazeniny vyšší a údolní terasy řeky Olše. Kolektorem podzemní vody jsou převážně nivní a
terasové písčité štěrky a štěrkopísky s průlinovou propustností. Lokální propustnost těchto
sedimentů je dána především mírou zahlinění. Koeficient filtrace písčitých štěrků nivy a
terasy dosahuje řádově hodnot n.10-3 až n.10-4 m.s-1. Výsledky hydrodynamických zkoušek v
oblasti jímacího území Staré Město dokonce lokálně dávají výsledky v řádu n.x10-2 m.s-1, což
je velmi silná propustnost. Hladina podzemní vody je většinou volná. K přechodu do zvodní s
napjatou hladinou dochází pouze při vyšších stavech hladiny povrchové vody v korytě řeky.
V hydrogeologických poměrech rajónu 2260 se odráží pestrá litologická stavba území. Jako
kolektor podzemní vody zde vystupují glaciální a glacilakustrinní písky a štěrky, které
vzhledem k nesouvislému vývoji umožňují výskyt několika samostatných zvodní. Podzemní
voda má často složitější režim, daný reliéfem podloží, reliéfem terénu, mocností a vzájemným
propojením kolektorů, okrajovými podmínkami a geometrií zvodněných struktur. Hladina
podzemní vody je zpravidla volná a často hlouběji zaklesnutá, nicméně režim podzemní vody
glaciálního kolektoru je proměnlivý a s ohledem na svažitost povrchu terénu se může měnit
od napjatého po volný. Zásoby podzemní vody jsou dotovány téměř výhradně srážkami.
Koeficient filtrace je značně variabilní a pohybuje se řádově od n.10-7 do n.10-3 m.s-1.
Glaciální hlíny, které v rámci sálského glacigenního komplexu převažují, lze považovat za
hydrogeologický poloizolátor až izolátor.
Nadložní eolické nebo deluviální sedimenty jsou málo rozsáhlé jak plošně, tak i co do
mocnosti a jako zdroj vody by mohly sloužit jen v omezeném množství. Eolické sedimenty
jsou navíc dosti jemnozrnné a mají spíše charakter izolantu než kolektoru podzemních vod.
Kvalita podzemní vody v obou dotčených rajónech není v zájmové oblasti vesměs dobrá,
hydrogeologická mapa 1:50 000 ji řadí mezi vody II. kategorie vyžadující složitější úpravu,
v jižní oblasti i jako vody III. kategorie zcela nevhodné pro využití jako voda pitná.
Hydrochemismus kvartérních podzemních vod byl podrobněji zkoumán v roce 1991 (GConsult s.r.o.) v oblasti Starého Města, kdy nebylo zjištěno nadlimitní znečištění vody (ve
srovnání s Metodickým pokynem MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území)
s výjimkou jediného vzorku odebraného v zahrádkářské kolonii, kde byly zaznamenány vyšší
koncentrace chloridů. Distribuce jednotlivých sledovaných složek ve vzorcích byla chaotická
a nepodařilo se nalézt vysvětlení pro původ znečišťujících látek.
Terciérní vody
Terciérní (miocénní) jílovité sedimenty, na které výše popsané sedimenty kvartérní nasedají,
tvoří vzhledem ke svému složení bazální izolátor kvartérních zvodní. Koeficient filtrace
terciérních vápnitých jílů až slabě zpevněných jílovců se pohybuje v řádech n.10 -8 až n.10-11
m.s-1, takže jsou prakticky nepropustné. Jílovité horniny hydrogeologicky uzavírají polohy a
čočky písčitých sedimentů, které jsou vodoplynonosné. Voda je silně mineralizovaná, tlak
plynu s naprostou převahou metanu je zpravidla 4 – 8 MPa. Na popisovaném území však
nedosahují parametry mineralizace a dostupné množství vody hodnot, které by umožňovaly
jejich lázeňské využití, jako v případě lázní Darkov a Klimkovice. Mocnost terciérních
sedimentů není v zájmovém území velká, v okolí hlavních jam závodu Doubrava dokonce
úplně chybějí a karbonské sedimenty vycházejí až k povrchu.
Povrch miocénních uloženin je obecně, z hlediska širšího území, značně členitý a zvlněný
vlivem erozivní činnosti ledovce. Souvrství miocénních sedimentů nasedá na rozvětralý
karbonský povrch, který bývá rovněž zvodnělý. Pokud je překrýván spodnobádenskými
autochtonními klastiky, která bývají zvodnělé fosilní mořskou vodou proplyněnou metanem,
jsou v hornické praxi společně označovány jako “detrit”. Ani v těchto sedimentech však není
hodnota koeficientu filtrace, charakterizující propustnost hornin pro vodu vysoká, dosahuje
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hodnot mezi n.10-6 – n.10-8 m.s-1. Přesto z hlediska těžby představují vážný rizikový faktor,
který se může výrazněji projevovat v severních částech DP Doubrava i Karviná – Doly I.
Karbonské vody
Karbonské horniny, obsahující těžené uhelné sloje, v podstatě postrádají primární zvodnění a
průlinovou propustnost. Koeficient filtrace neporušených karbonských hornin má hodnotu
n.10-8 až n.10-12 m.s-1, přičemž hodnoty koeficientu klesají se zmenšující se zrnitostí
sedimentů. V podstatě lze karbonské horniny pokládat za hydrogeologické izolanty
s puklinovou propustností v místech tektonického narušení hornin. Vody zastižené
v karbonských vrstvách jsou proto pokládány za vody původem povrchové, které do
karbonského masívu pronikly po hydraulicky aktivních zlomech, procházejících mj. oblastmi
se silně mineralizovanými vodami terciéru. Mineralizace vod zachycených v karbonských
horninách je proto rovněž vysoká. V centrální části DP Doubrava u Orlové vystupuje
karbonský masív až k povrchu, což se projevuje mj. menší salinitou důlních vod z lokality
Doubrava.
Podrobnější údaje obsahuje studie hydrogeologického posouzení (Příloha č. 10).
C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území
Základní pedologické údaje
Podle generalizované půdní mapy zveřejněné na www.geoportal.cenia.cz
jsou dle
taxonomického klasifikačního systému půd na celém dotčeném území přítomny hlavně dva
typy půd. Kolem vodních toků jsou v širokých pásech přítomny fluvizemě modální, ve
vyšších polohách pseudogleje luvické (ve starším klasifikačním systému odpovídají
illimerizovaným půdám oglejeným). Ve východní části poklesové kotliny kolem pilíře
bývalých jam dolu Doubrava, v oblasti Vrchovce, se nacházení rovněž kambizem oglejené.
V detailnějším přiblížení je možno upozornit také na typické hnědozemě, vyvinuté místně na
sprašových návějích. V pramenných oblastech na svazích údolí nebo v dlouhodobě
zamokřených místech se vyvinuly drobné pásy slatin. Vlivem rozsáhlých antropogenních
zásahů, především návozů hlušiny, a jejich překrývání zeminami schopnými zúrodnění při
rekultivačních akcích pokrývají velkou část povrchu také nevyvinuté antropogenní půdy.
Podrobnější popis půd je možno provést na základě hodnocení půd v systému bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ). Bonitační klasifikace půd zemědělské půdy respektuje
půdní vlastnosti, ale také základní klimatické, morfologické a ekologické faktory potřebné pro
hodnocení zemědělské půdy. Je tudíž možné k ní přiřadit parametrické (normativní) údaje o
produkčním potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomickém efektu.
Konkrétní vlastností BPEJ v bonitačních mapách jsou vyjádřeny pětimístným číselným
kódem. Jeho 1.číslice určuje příslušnost ke klimatickému regionu, 2. a 3. číslice určuje
příslušnost k hlavní půdní jednotce, 4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke
světovým stranám a 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu.
Klimatický region (u všech kódů č. 6) je z hlediska úrodnosti půd charakterizován jako mírně
teplý až teplý vlhký, s průměrnou roční teplotou 7,5 – 8,5°C, s průměrným srážkovým
úhrnem 700 – 900 mm, s nízkou pravděpodobností suchých vegetačních období v rozmezí 0 –
10% a s vysokou vláhovou jistotou >10.
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V oblasti osady Výhoda se nejčastěji vyskytují půdy hlavní půdní jednotky (dále HPJ) 29 47 pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k
dočasnému zamokření, umístěné v rovinatém terénu nebo na mírném svahu se všesměrnou
expozicí, hluboké a bez skeletu.
V oblasti Kozince, mezi zátopou a Doubravou, je výrazně převažující HPJ 44 - pseudogleje
modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, těžší ve
spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření, umístěné
v rovinatém terénu, hluboké a bez skeletu. V oblasti jižně od zátopy převažují půdy HPJ 56 fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla
bez skeletu, vláhově příznivé, umístěné v rovinatém terénu, hluboké a bez skeletu. Na pravém
břehu Olše se v severní části poklesové kotliny vyskytují půdy HPJ 59 - fluvizemě glejové na
nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí,
pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé,
umístěné v rovinatém terénu, hluboké a bez skeletu. V oblasti budoucí zátopy mezi Starým
Městem a Olší a v jejím okolí je rozmanitost půdních typů větší, znatelně ale převládají půdy
HPJ 56 - fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké,
zpravidla bez skeletu, hluboké a umístěné v rovinatém terénu a 22 - půdy arenického subtypu,
regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu
hlinitý písek nebo písčitá hlína s mírně výsušným vodním režimem (upraveno autory) vláhově
příznivé, umístěné na mírně sklonitém terénu ve svazích 3-7°, se všesměrnou expozicí,
hluboké a středně skeletovité.
Na základě hodnocení půd bonitovanými půdně ekologickými jednotkami byl MŽP vydán
metodický pokyn hodnotící půd podle jejich produkčnosti v jednotlivých klimatických
regionech do 5 tříd ochrany. Podle tohoto pokynu patří půdy v oblasti Glembovce do II., resp.
III. třídy ochrany, tedy mezi cenné nebo průměrně produkční zemědělské půdy. K jejich
ovlivnění zamokřením může dojít pouze v nivě potoka Glembovec.
V oblasti Kozince jsou západně od zátopy půdy řazené do II. třídy ochrany pro své
nadprůměrnou produkční schopnost. Jižně od zátopy na terase Olše se nacházejí zemědělské
orné půdy, řazené vesměs do I. třídy ochrany, pokládané za nejcennější. Kolem Karvinského
potoka jižně od zátopy jsou půdy průmětné kvality řazené do III. třídy ochrany. V oblasti
zátopy u Starého Města jde rovněž vesměs o půdy I. třídy ochrany (HPJ 56), v malé míře též o
půdy podprůměrné produkčnosti, řazené do IV. třídy ochrany.
V rámci přílohy č. 4 je prezentována mapa ZPF ve vazbě na třídy ochrany s průmětem
předpokládané změny hydrického režimu půd dle hydrogeologické studie.
Kontaminace půd
Hodnocení bonity půd nezahrnuje sledování jejich mikrochemismu. Dlouholetá činnost
těžkého průmyslu, prováděná na Ostravsku dlouhodobě a s malým ohledem na životní
prostředí, se prostřednictvím emitovaného prachu, obsahujícího různé znečišťující látky,
projevila právě v obsazích některých těžkých kovů v půdách. Ty jsou přitom jedním
29

Charakteristika hlavních půdních jednotek je uvedena dle Vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro
jejich vedení a aktualizaci.
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z rozhodujících limitních faktorů, které ovlivňují zdravý růst rostlin a použitelnost pozemků
pro zemědělskou činnost.
V průmyslové krajině, postižené silnou depozicí, jsou obsahy těžkých kovů v půdách často
extrémně zvýšené. Distribuci a případnou akumulaci polutantů v půdách ovlivňuje celá řada
faktorů. Rozsah koncentrací v krajině s vysokou atmosférickou depozici je proto velmi
variabilní. S ohledem na poměrně nízké a vyrovnané obsahy těžkých kovů v matečných
substrátech, jsou důvodem vzniku anomálií těžkých kovů exogenní činitelé – antropogenní
přínos, geomorfologické a botanické dispozice a meteorologické podmínky. Jako zdroj
těžkých kovů byly identifikovány imise i v případě vzorků z odvalů (např. Ptáček R., 2001).
C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění (Demek et al. 1987) je zájmové území součástí provincie
Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Severní vněkarpatské
sníženiny, celku Ostravská pánev, okrsku 8b-1-C Karvinské plošiny.
Přirozený reliéf sledovaného území byl formován v pleistocénu akumulací fluviálních a
glacigenních sedimentů, koncem pleistocénu a v holocénu navátím eolických sedimentů a
erozní a denudační činností. Území je rovinaté nebo mírně zvlněné, pouze v okolí závodu
ČSA jsou morfologicky výrazné deponie antropogenních navážek, převyšující okolní terén až
o 30 m.
Dotčené území severního dobývacího pole má charakter elevace s nadmořskou výškou
vrcholové partie kolem 285 m. Centrum budoucí poklesové kotliny se nachází východně od
silnice II/474, kde se současný terén mírně svažuje k východu. Oblast je v detailu
morfologicky členitá, v glacigenních sedimentech vznikají ostře zahloubená údolí malých
potoků.
Rovinaté území tzv. Nového Pole SZ od Karviné tvoří nivní terasa Olše v nadmořské výšce
215-225 m. Z plochého terénu zde vystupují pouze antropogenní útvary - inundační hráze
podél toku Olše a navážka zvyšující terén v oblasti průmyslové zóny asi o 2m. Výrazným
fenoménem zvýrazňujícím rovinatý charakter území je soustava rybníků severně od Starého a
Nového Města mezi Olší a hraniční Petrovkou (Piotrówkou). Území na levém břehu Olše
mezi Špluchovem a Kozincem se zatápí v reakci na poklesy terénu z probíhajícího dobývání
v 11. kře.
Území bývalého dolu Doubrava je morfologicky nejvyšší, nad úroveň údolní vystupuje asi o
70 m). Převýšení umožňuje jako v severním poli vznik výraznější lokální morfologie terénu
modelovaného erozními stržemi a při okraji sevřenými údolími potoků. Centrum poklesové
kotliny je v místě bývalého závodu, chráněného dříve netěženým pilířem, takže až do zahájení
těžby a poklesů bylo nejstabilnější částí terénu mezi poklesovými kotlinami. Přírodní ráz
reliéfu v okolí je do značné míry setřen antropogenními tvary vázanými převážně na
intenzivní důlní činnost. Terén je za cca 200 let těžby uhlí postižen mnoha poklesy, překryt
odvaly a rekultivačními návozy hlušin a stavebními zásahy. Výrazným morfologickým a
krajinotvorným fenoménem jsou rovněž četná odkaliště (nejen dolů).
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Základní geologické údaje
Důlní pole závodu ČSA leží v české části hornoslezské pánve, která má počátky vzniku
v hercynském vrásnění (v sudetské fázi variské orogeneze). Území západně od orlovské
poruchy se řadí k uhelným pánvím vrásových soustav, pánev východně od této poruchy,
včetně území Dolu Karviná, k pánvím tabulovým. Uhelné sloje, dobývané na závodě ČSA
jsou uloženy převážně v tzv. karvinském souvrství. Jeho sedimenty dosahují mocnosti až 1
200 m a představují kontinentální uhlonosnou molasu. Toto souvrství je členěno na vrstvy
sedlové, spodní a svrchní sušské a vrstvy doubravské. Jejich podloží je tvořeno ostravským
souvrstvím, vzniklým jako paralická uhlonosná molasa, které je v daném prostoru a čase
mimo zájem oznamovatele.
Karvinské souvrství se vyznačuje cyklickým střídáním slepenců, pískovců, jílovců
a uhelných slojí. V malé míře jsou zde zastoupeny jiné typy hornin (karbonáty, tufity).
Sedimentační cykly začínají hrubozrnnými sedimenty, zrnitost sedimentů se postupně
zjemňuje a na prachovce nasedají uhelné sloje, po kterých následuje sedimentace jílovců.
V řadě případů, zejména v nejstarších sedlových vrstvách docházelo k erozi nadloží slojí i
vlastních uhelných slojí, takže místo jílovců se v nadloží uhelných slojí nebo jejich
erodovaných zbytků vyskytují slepence nebo pískovce.
Nejblíže k povrchu se nacházejí doubravské vrstvy. Litologicky se jedná o jezerně – aluviální
komplex s výraznou cyklickou stavbou. V Novém poli závodu ČSA dosahují mocnosti až 260
m. V prostoru obou závodů ČSA vycházejí horniny doubravských vrstev až k povrchu v tzv.
karbonských oknech. Předmětem těžby bude z doubravských vrstev pouze nejspodnější sloj
16 v 10. kře DP Karviná – Doly I (nové pole).
Pod doubravskými vrstvami jsou uloženy vrstvy sušské, jež se dělí na svrchní a spodní část.
Svrchní sušské vrstvy se vyskytují v celé dotčené oblasti alespoň v částečném vývoji.
Obsahují sloje 17 – 24, jež budou dobývány zejména v krách 10 a 11 DP Karviná - Doly I,
sloj 24 bude využívána rovněž v 15. kře DP Doubrava. Ve svrchních sušských vrstvách již
zcela převažují prachovce a jílovce nad pískovci.
Stratigraficky následující vrstvy spodní sušské. Převažují v nich jemnozrnné pískovce a
zvyšuje se podíl prachovců a jílovců. Obsahují uhelné sloje č. 25 až 33, jež budou těženy
v 13., 15. a 18. kře DP Doubrava a 11. kře DP Karviná-Doly I. Sloje sušských vrstev mají je
relativně stálý vývoj, bez přítomnosti větších erozivních výmolů.
Spodní sekvenci karvinského souvrství tvoří sedlové vrstvy. Spodní omezení sedlových
vrstev je dáno stropem mořského horizontu Gaeblera. V 22. kře DP Doubrava se budou
dobývat sloje 37, 39 a 40, v 1. kře DP Doubrava a 4. kře DP Karviná-Doly I bude těžba
ukončena vydobytím uhlí ze 40 sloje.
O dobývání nízkých slojí porubských vrstev ostravského souvrství, nacházejících se v podloží
karvinského souvrství se v řešeném období neuvažuje.
Na karbonské horniny nasedají několik set metrů mocné vrstvy třetihorních - neogenních
spodnotortonských vápnitých jílů (nazývaných také miocénní slíny nebo šlíry). Litologicky se
jedná převážně o šedé, šedožluté a šedozelené vápnité jíly s tenkými laminami a čočkami
jemnozrnných písků, které se v některých polohách mohou akumulovat do písčitějších poloh
centimetrových až metrových mocností. Z hlediska těžby uhlí je důležité, že na bázi spodního
badenu, v kaňonovitých údolích na reliéfu karbonu, může být vyvinut tzv. detrit. Jde o
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komplex karbonských zvětralin písků, štěrkopísků a štěrků mocný v průměru 50 až 150 m,
který je zvodněný silně mineralizovanými fosilními mořskými vodami.
Z hlediska kvartérní geologie se zájmové území dělí se na dvě základní charakterově odlišné
části. Dotčená území v DP Doubrava jsou budovaná glaciálními hlinitopísčitými sedimenty a
východní část DP Karviná Doly I zahrnuje nivu řek Olše, tvořenou převážně fluviálními
štěrkopísčitými sedimenty říčních teras. Kvartérní geologií, důležitou z hlediska vývoje
režimu podzemních vod nejvyšších kolektorů, se detailněji zabývá příloha o ovlivnění
hydrogeologických poměrů poklesy terénu (Malucha P., 5/2014 –Příloha č. yy7).
Tektonické postižení zájmového území
Poruchy směru sever-jih:
Hlubinská porucha:
sklon dislokační plochy k východu 50° - 60°, amplituda poklesu 1,5 – 5 m,
tvoří přirozenou hranici dobývacího prostoru Doubrava a Karviná Doly I.
Gabrielská porucha: sklon dislokační plochy k východu 60° - 85°, amplituda poklesu 15 – 18 m,
zvětšuje se k směrem k jihu
Jánská porucha:
sklon dislokační plochy k západu 70° - 80°, amplituda poklesu 5 – 20 m
Porucha Olše:
tektonické pásmo široké cca 100 – 150 m, sklon dislokačních ploch k východu
60°-75°, amplituda poklesu 220 – 300 m
Stonavská porucha:
přirozená hranice s Dolem Darkov, sklon dislokační plochy k východu 60° –
70°, amplituda poklesu cca 60 – 75 m, porucha je málo prozkoumaná
Poruchy směru západ – východ:
Doubravský zlom:
jižní větev, tektonické pásmo široké cca 100 m, sklon dislokačních ploch k
severu 75° – 80°, amplituda poklesu cca 250 – 350 m
Eleonorská porucha: tektonické pásmo široké cca 30 – 60 m, sklon dislokačních ploch k severu cca
80°, amplituda poklesu cca 40 – 60 m
Nepojmenovaná porucha:
sklon dislokační plochy k jihu 70° - 80°, amplituda poklesu cca 5 – 30
m, zvětšuje se směrem k jihu
Žofinská porucha:
sklon dislokační plochy k jihu 60° – 70°, amplituda poklesu cca 10 m, porucha
končí na východě na hlubinské poruše
Jindřišská porucha:
tektonické pásmo široké cca 50 m, sklon dislokačních ploch k jihu cca 60° –
75°, amplituda poklesu až 80 m.

Východně od poruchy Olše v oblasti 9. a 10 kry na lokalitě Jan – Karel se vyskytují poruchy
A,B,C,D,E a F. Jedná se o poklesy. Význačná je porucha D, tvořící hranici mezi 9. a 10. krou,
se sklonem k severu cca 65° – 70° a amplitudě poklesu cca 50 m – 55 m. Kerná stavba je
doložena v rámci přílohy č. 4.
Přírodní zdroje
V celé oblasti české části hornoslezské pánve je dominantním surovinovým zdrojem
karbonské uhlí, jehož dobývání je také předmětem této dokumentace. Dalším surovinovým
zdrojem, vázaným na uhlonosné partie karbonských souvrství je zemní plyn, vznikající při
uhlotvorných procesech a vázaný na uhelné sloje nebo zadržovaný v jejich nadloží. Je
dobýván jednak v souvislosti s těžbou uhlí, kdy dochází k tzv. degazaci, zajišťující
bezpečnost práce horníků odčerpáváním „důlního plynu“ s dominantními obsahy lehce
vznětlivého metanu (až 98%), jednak samostatně z malých ložisek, vázaných na pohřbené
elevace paleoreliéfu. V současnosti je využíváno několik ložisek druhého typu. Degazovaný
plyn je odebírán k dalšímu využití podnikem Green Gas DPB a.s. v Paskově v množství mezi
9 000 000 m3 v roce 2015 až 7 000 000 m3 v roce 2023 ročně.
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Dalším významným přírodním zdrojem, i když se nejedná o surovinu, jsou minerální vody
vázané na písčité polohy a čočky, zvodnělé stagnující fosilní mořskou vodou typu Na-Cl,
místy sycenou metanem a obohacenou jodem a bromem organického původu. Jsou známé
díky jejich balneologickému využití v lázních Darkov a Klimkovice.
V širší oblasti v okolí záměru je možno zmínit ještě drobná ložiska stavebních surovin:
cihlářských hlín, písků a štěrkopísků, případně technických zemin, vesměs malého objemu
těžitelné suroviny.
C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora,
ekosystémy, krajina)
Biogeografické zařazení:
Řešené území spadá do provincie středoevropských listnatých lesů, 2. podprovincie polonské
a náleží výlučně jedinému bioregionu, kterým je Ostravský bioregion (2.3).30)
Floristické poměry:
Fytogeografické zařazení:
Území je součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu Karpatské
mezofytikum a fytogeografického okresu Ostravská pánev.
Flóra Ostravské pánve je v podstatě uniformní, druhově relativně chudá, s převahou vodních,
mokřadních, bažinných a lužních ekosystémů. Projevuje se slabší vliv Karpat (průnik
karpatských prvků). Na vyvýšená místa antropogenního původu (zvl. haldy, hlušinové
návozy) pronikají subtermofyty, naopak na stinných stanovištích (lesy, údolí) vzácně rostou
oreofyty submontánních poloh. Vegetační stupeň – suprakolinní, tj. 4. bukový (Skalický
1988, Culek 1995, ed.).
Potenciální přirozená vegetace
V území lze rozlišit dvě (resp. 3) základní vegetační jednotky:
- podmáčené dubové bučiny asociace Carici brizoidis-Quercetum, náležející mezi acidofilní
bučiny a jedliny svazu Luzulo-Fagion, které na bohatších sušších půdách přecházejí
do lipových dubohabřin asociace Tilio-Carpinetum
- v nivách vodních toků (zde zvl. Olše) lužní lesy (střemchové jaseniny) asociace PrunoFraxinetum ze svazu Alnion incanae, místy v kombinaci s mokřadními olšinami svazu
Alnion glutinosae (Neuhäuslová et. al. 1998, Culek 1996 ed.).
Aktuální stav vegetace
Botanický průzkum byl zaměřen zvláště na lokality s prognózovaným zatopením nebo
zamokřením terénu a nově navrženými sanačně-rekultivačními stavbami, orientační průzkum
byl ale proveden v celém dotčeném území.
Charakteristika vegetace je uvedena zjednodušeně převážně prostřednictvím hlavních biotopů
(rostlinných společenstev), příloha 11 část 11B podává podrobný přehled o výskytech
(lokalizacích) jednotlivých přírodních i přírodních biotopů v řešených dobývacích prostorech.

30)

Dříve byla S část území s nivou Olše pod Doubravským kopcem řazena k Pooderskému bioregionu (2.4),
změna pohledu na základní biogeografickou charakteristiku území v DP Karviná-Doly I však již byla
podchycena v oznámení záměru.
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Přirozená a náhradní přirozená vegetace (přírodní biotopy):


























V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (Lemnion
minoris, Utricularion vulgaris, Magnopotamion, Parvopotamion)
V2 Makrofytní vegetace mělce stojatých vod (Ranunculion aquatilis
V4 Makrofytní vegetace vodních toků (Batrachion fluitantis)
V5 Vegetace parožnatek (Charion vulgaris)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod (Phragmition communis)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů (Oenanthion aquaticae)
M1.4 Říční rákosiny (Phalaridion arundinaceae)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic (Magnocaricion elatae, Phalaridon arundinaceae)
M2.1 Vegetace letněných rybníků (Eleocharition soloniensis)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace
M5 Devětsilové lemy horských potoků (Petasition officinalis)
M6 Bahnité říční náplavy (Bidention tripartitae)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců (Cardaminion amarae)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky (Arrhenatherion elatioris)
T1.3 Poháňkové pastviny (Cynosurion)
T1.5 Vlhké pcháčové louky (Calthenion palustris)
T1.6 Vlhká tužebníková lada (Filipendulenion)
K1 Mokřadní vrbiny (Salicion cinereae)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů (Salicion triandrae)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (Berberidion)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy (Alnenion glutinoso-incanae)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek (Ulmenion)
L2.4 Měkké luhy nížinných řek (Salicion albae)
L3.2 Polonské dubohabřiny (Tilio-Carpinetum)
L5.4 Acidofilní bučiny (Luzulo-Fagion)

Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem














X1 Urbanizovaná území
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole
X5 Intenzivně obhospodařované louky
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami
X10 Paseky s podrostem původního lesa
X11 Paseky s nitrofilní vegetací
X12 Nálety pionýrských dřevin
X13 Nelesní stromové kultury mimo sídla (extenzivní sady, parky, aleje, zahrady,
stromořadí, větrolamy ap.)
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

Podrobný popis biotopů a jejich distribuce v řešeném území obsahuje příloha č. 11 část 11B
Botanický průzkum, kde je proveden také rozbor prognózy vlivů na přírodní stanoviště

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

158

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin (zapsaných do červených seznamů)
zjištěných v řešeném území je uveden v následující tabulce. Z pěstovaných druhů jsou zmíněny ty,
které i po likvidaci osídlení přežívají v prostoru bývalých zahrad, případně se šíří do volné krajiny.
Tabulka: Údaje o zvláště chráněných a ohrožených druzích rostlin
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ A OHROŽENÉ DRUHY ROSTLIN
Taxon
Vyhl.
ČR
bahnička bradavkatá
Eleocharis mamillata
C4a
bublinatka jižní
Utricularia australis
C4a
ďáblík bahenní
Calla palustris
O
C3
chrpa luční ostroperá
Centaurea jacea subsp. oxylepis
C4a
chrpa modrák
Centaurea cyanus
C4a
jalovec obecný pravý
Juniperus communis subsp. communis
C3
jestřábník Bauhinův
Hieracium bauhini
C4a
jilm habrolistý
Ulmus minor
C4a
jilm vaz
Ulmus laevis
C4a
jmelí bílé
Viscum album
C4a
kosatec sibiřský
Iris sibirica
SO
C3
kozlík výběžkatý bezolistý
Valeriana excelsa sambucifolia
C4a
kruštík širokolistý
Epipactis helleborine
C4a
kruštík tmavočervený
Epipactis atrorubens
O
C3
kyčelnice žláznatá
Dentaria glandulosa
C3
lakušník okrouhlý
Batrachium circinatum
C4a
lakušník vzplývavý
Batrachium fluitans
C3
C2
merlík hroznatý
Chenopodium botrys
nadmutice bobulnatá
Cucubalus baccifer
C4a
C3
nepatrnec rolní
Aphanes arvensis
okřehek trojbrázdý
Lemna trisulca
C4a
orlíček obecný
Aquilegia vulgaris
C3
ostřice Otrubova
Carex otrubae
C4a
ostřice pobřežní
Carex riparia
C4a
pérovník pštrosí
Matteuccia struthiopteris
O
C3
přeslička největší
Equisetum telmateia
C4a
rdest uzlinatý
Potamogeton nodosus
C2
rozrazil horský
Veronica montana
C4a
C2
skřípinec Tabernaemontanův
Schoenoplectus tabernaemontani
C4a
sléz velkokvětý
Malva alcea
sněženka podsněžník
Galanthus nivalis
O
C3
C2
šťovík koňský
Rumex hydrolapathum
C3
tajnička rýžovitá
Leersia oryzoides
tis červený
Taxus baccata
C3
topol černý
Populus nigra
C2
vikev křovištní
Vicia dumetorum
C4a
vrbovka rozmarýnolistá
Epilobium dodonaei
C4a
záraza devětsilová
Orobanche flava
C2
zeměžluč lékařská
Centaurium erythraea
C4a
židoviník německý
Myricaria germanica
KO
C1

MS
C4
C3
C3
C4
C4
C2
C4
C4
C3
C4
C2
C4
C4
C2
C3
C4
C2
C3
C4
C3
C4
C3
C3
C4
C3
C4
C1
C4
C1
C3
C3
C2
C3
C2
C3
C4
C4
C2
C4
C1

Pozn.

(OD)
P
(OD)

(OD)
P

(OD)
OD
PZ
(OD)
(OD)
PZ
(OD)

OD
(OD)
PZ
OD
P
(OD)
(OD)
OD
OD

Vysvětlivky:
Dokument:
- ČR – Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (verze 2000)
- MS – Červený seznam cévnatých rostlin Ms. kraje (verze 2005)
- Vyhl. – Příloha II vyhlášky č. 395/1992 Sb.

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

159

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
Stupeň ohrožení taxonu:
- KO, C1 – kriticky ohrožený
- SO, C2 – silně ohrožený
- O, C3 – ohrožený
- C4 – vyžadující pozornost
- C4a – vzácnější vyžadující pozornost

Poznámka:
- P – pěstovaný (převážně se šířící se do okolí z bývalých zahrad)
- Z – pěstovaný a zplaňující, s tendencí šíření
- OD – druh v daném území aktuálně zřejmě jen na odkališti Doubrava
- (OD) – druh zjištěný také na odkališti Doubrava

Komentář k vybraným zvláště chráněným druhům:
Židoviník německý (Myricaria germanica), druh kriticky ohrožený
Druh se vyskytuje na ploše rekultivační akce 200580 Úprava a rekultivace nádrží Doubrava I-IV a Pohraniční
kolonie – úprava pozemků včetně Karvinského potoka v prostoru Špluchov, 3. část, kde je jeho populace trvale
monitorována. Populaci je třeba bezpodmínečně zachovat (není možno do ní zasahovat např. navážkami či
jinak). Opatření, která mají být připravena do doby rozhodnutí o způsobu rekultivace území se soustavou nádrží
Doubrava I-IV, ke kterému má dojít v roce 2018, je nutno připravit ve spolupráci s biology, znalci území. Nová
vlečka v prostoru mezi doubravskými nádržemi a areálem povrchového závodu ČSA do lokality výskytu druhu
nezasahuje.

Ďáblík bahenní (Calla palustris), druh ohrožený
Stabilní populace je doložena v lokalitě Pytlíkovy stávky při JZ okraji poklesové kotliny v rámci tzv.
Doubravského ohradníku.

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), druh ohrožený
Šíření v nivě Olše, původem zřejmě z kultur, která se při povodních splavuje podél řeky a rozrůstá se
z jednotlivých trsů tvořených někdy až desítkami jedinců.

Druhy kosatec sibiřský (SO) a pérovník pštrosí (O) pocházejí ze zahradních kultur, proto
nejsou dále rozváděny komentáře k jejich výskytům
Přehled památných stromů je dokladován v rámci části C.1. , prvky dřevinných porostů
(lesních i mimolesních) jsou mj. popisovány v rámci botanického průzkumu ve vztahu
k přírodním i antropogenním stanovištím (Příloha č. 11, část 11B)
Faunistické poměry
Zoogeograficky náleží lokalita do provincie listnatých lesů v palearktické oblasti
(eurosibiřské podoblasti), úseku (distriktu) podkarpatského. Z významných zástupců fauny
charakteristických pro Ostravský bioregion lze jmenovat druhy jako ježek Erinaceus
roumanicus, vodouš rudonohý (Tringa totanus), slavík modráček (Luscina svecica
cyanecula), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata).
Některé dříve uváděné druhy díky tlaku antropogenních vlivů snad již z celého bioregionu
vymizely, jako např. mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), anebo téměř vymřely v ČR či
nejsou v území prokázány, jako okáč stínovaný (Lasiommata petropolitana).
Vodní toky patří převážně do pstruhového pásma, avšak Olše náleží do pásma parmového.
Fauna bioregionu je obecně determinována výrazně antropogenním charakterem ostravské
aglomerace a industrializací, jež se na diverzitě odrážejí zastoupením řady druhů živočichů
vázaných na specifická antropogenní stanoviště, v hornické krajině je např. významný výskyt
bělořita šedého (Oenanthe oenanthe) na výsypkách.
Vlivy polonika se projevují např. běžnou přítomností myšice temnopásé (Apodemus
agrarius), která však nyní bývá zjišťována méně často, než v nedávné minulosti.
Diverzitu fauny obohacují rovněž karpatské prvky, které pronikají do zoocenóz (tj.
společenstev živočichů) v poloniku. Ze vzácných druhů např. uveden kvapník Amara
schimperi, který je v ČR vázán pouze na obnažené štěrkové anebo štěrkopískové břehy a
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lavice podhorských toků Beskyd a vyskytoval se na náplavech Olše v úseku z Karviné do
Koukolné..
Potenciál přírodních podmínek a rozsah přeměny dílčích lokalit v důsledku antropogenních
změn lze v krajině definovat v rámci příslušné biochory. V řešeném území byly
identifikovány segmenty, které náležejí následujícím typům biochor ve 3. a 4. vegetačním
stupni (dále jen v. s.).
Přehled typů biochor


3AM Antropogenní georeliéf dolů a výsypek 3. v. s.

Extrémní typ biochory s různorodým reliéfem, který je v ČR zastoupen ve vazbě na těžbu nerostných
surovin a s tím spojené rozsáhlé povrchové ukládání materiálu. Největší plochu má tento typ
v Ostravském bioregionu, kde se v Ostravské části dochovaly i vzácné kuželovité haldy.
V rámci řešeného záměru jediný segment, jehož dotčené plochy jsou zastoupeny především v k. ú.
Karviná-Doly a jen zčásti na katastrech Doubravy u Orlové a Orlové.
Lokality ovlivněné záměrem zde jsou soustředěny v oblasti dlouhodobě ovlivněné vlivy hornické
činnosti, a to v rámci území sledovaných biologickým průzkumem jako Doubrava – ohradník, Hlubina
(ve 3AM se nachází i sledované neovlivněné okolí), Křemenec (se sledovaným okolím ve 3AM),
odkaliště ČSA a odval JK, U Františky (se sledovaným okolím ve 3AM) a zčásti také v území Sovinec
a okolí.
Po redukci záměru je patrný přesun a tudíž větší soustředění vlivů do oblasti s lokalitami ve 3AM,
které jsou již historicky a tedy dlouhodobě antropogenně ovlivněny. Při realizaci záměru zde tudíž
nemůže docházet k tak patrnému tlaku na stanoviště přírodních biotopů, jako je tomu v některých
dalších sledovaných typech biochor (zejména v případě typu 4Nk).


3BE Rozřezané plošiny na spraších 3. v. s.

Typ je poměrně početně zastoupen v SV polovině ČR, reliéf má vesměs ráz mírně ukloněné plošiny,
rozčleněné malými svahovými údolími a stržemi (odlišný ráz mají segmenty v pískovcích). Přirozenou
vegetaci by tvořily sušší varianty dubové bučiny (Carici brizoidis-quercetum) a v místech se stagnující
vodou i bažinné olšiny svazu Alnus glutinosae.
V rámci řešeného záměru jediný segment, jehož dotčené plochy jsou zastoupeny především
v k. ú. Doubrava u Orlové a jen malé plochy také na katastru Orlové a Dětmarovic. Lokality
ovlivněné záměrem se zde nacházejí v územích Doubrava – Kotliny, Doubrava – ohradník,
Hranice – Glembovec (se sled. okolím ve 3BE) a jen v malé části území Kozinec (se sled. okolím
ve 3BE).
Po redukci záměru se v rámci segmentu 3BE podařilo eliminovat riziko evidentních vlivů z HČ
v katastrech Horní Lutyně a Poruba u Orlové. Lokality Výhoda, Krajčok, Rajčula příp. Zimovůdka
tudíž nejsou zoologicky (ani stanovištně) dále řešeny jako ovlivněné záměrem.


3Nh Užší převážně hlinité nivy 3. v. s.

Typ tvoří velmi protáhlé segmenty podél středně velkých řek, říček a velkých potoků. Reliéf má
charakter aluviální roviny dosahující u větších podhorských řek (včetně Olše) šířky až 2,5 km. Niva
nebývá příliš diferencována, typickými tvary však jsou mrtvá ramena. Na více místech ČR se
zachovaly meandrující úseky. Makroklima je silně modifikováno silnými přízemními až údolními
inverzemi s výskytem mlh, což umožňuje přežívání druhů z vyšších poloh. Potenciální vegetaci
v bioregionu 2.3 tvoří polonský typ dubohabřin (Tilio-Carpinetum).
Do území zasahuje jediný segment typu 3Nh a redukcí záměru se nejvýraznějšího snížení
očekávaného vlivu HČ podařilo dosáhnout právě pro stanoviště a zoocenózy této biochory.
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Segment má být dotčen v rámci katastrů Staré Město u Karviné a Koukolná a nepatrně
v Dětmarovicích a lze tu očekávat určité vlivy z HČ na lokalitách Staré Město, Olše a Karvinský
potok. Vlivy zde budou patrné v dolních úsecích Olše a Karvinského potoka a výrazně omezen
až eliminován bude vliv na některé z lokalit v PB nivě Olše. Týká se to např. jediného
reprezentativního stanoviště tvrdého luhu u Karvinských rybníků s výskytem páchníka hnědého
(Osmoderma barnabita), které je po redukci záměru mimo dosah vlivů z HČ.
Pro lokality v PB hlinité nivě Olše, které byly v podkladu č. 1 (příloha 8B oznámení) označeny
jako Karvinské rybníky, Karvinský potok I, tak není po redukci záměru předpokládán žádný
evidentní vliv.

4Nk Široké kamenité nivy 4. v. s.



Extrémní typ biochory, který je v ČR zastoupen protáhlými segmenty až několik desítek km dlouhými.
V nivách docházelo k tzv. divočení, které bylo způsobeno transportem velkého množství kamenitého
materiálu, karpatské řeky byly a dodnes jsou charakteristické tvorbou rozsáhlých štěrkových lavic
a mají zpravidla bystřinný charakter. Potenciální přirozenou vegetací jsou křovité vrbiny svazu
Salicion eleagno-daphnoides (Agrostio-Salicetum purpureae) a na suších místech niv je předpoklad
výskytu polonských lipových dubohabřin (Tilio-Carpinetum) a snad i ostřicových dubových bučin
(Carici brizoidis-Quercetum).
Záměrem má být dotčen jediný segment typu 4Nk, který byl již v oznámení vyhodnocen
z hlediska recentního zastoupení ZCHD jako nejbohatší v rámci řešených biochor. Vlivy se v N4k
projeví zejména v rámci katastrů Staré Město u Karviné a Doubrava u Orlové a jen z malé části
v k. ú. Karviná-Doly a Dětmarovice. Oproti situaci v extrémním typu 3AM by zde teoreticky bylo
možné očekávat podstatně výraznější tlak na lokality se stanovišti přirozené a náhradní přirozené
vegetace (na katastru Karviné-města zatím vlivy nelze hodnotit jako evidentní z hlediska zadání –
není dosud znám rozsah protipovodňových opatření pro Olši).
Evidentní vlivy jsou v segmentu předpokládány na lokalitách Olše, Karvinský potok, Staré Město,
Kozinec a jen okrajově v územích Sovinec a okolí i odkaliště ČSA a odval Jan Karel. Tyto vlivy je
však nutno předpokládat v důsledku umělého omezení funkčnosti nivy, kdy je ohrázováním
dlouhodobě snížena její ekologická elasticita (tzv. resilience).
Pokud by totiž nebyla nutnost fixovat Olši hrázemi a redukovat ji na jedinou linii úzce vymezeného
koryta ve velmi široké nivě, nebylo by nutné očekávat významnější vlivy v důsledku poklesů. Řeka
sama by postupně sanovala vzniklá zahloubení tak, že by je překryla sedimenty v době vyšších
průtoků. Olše by pak mohla v široké kamenité nivě překládat koryto v rámci přirozených procesů a
dorovnávat určitou míru nivelety.

Zastoupení fauny v území z hlediska biogeografie
Průzkumy byly zaměřeny na aktualizaci výskytu zvláště chráněných druhů živočichů
v řešeném území, podrobné výsledky průzkumu jsou rovněž doloženy v rámci přílohy č. 11
části 11A.
Dále je prezentována aktualizovaná tabulka ohledně zjištěných zvláště chráněných druhů
živočichů ve vazbě na stanoviště v rámci potenciálně dotčených typů biochor (platí, že výskyt
druhu byl zaznamenán na některém z typických stanovišť druhu obsazovaném v daném typu
biochory):
Tabulka: Přehled zvláště chráněných druhů živočichů ve vazbě na biochory řešeného území
No
1
2
3
4
5
6

Taxon
BEZOBRATLÍ
batolec červený
batolec duhový
bělopásek topolový
číhalka pospolitá
čmelák
čmelák hájový

Min. 26 ZCHD
Apatura ilia
Apatura iris
Limenitis populi
Atherix ibis
Bombus spp.
Bombus lucorum
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Vyhl.

Biochora

O
O
O
O
min. O
O

niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3BE
niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
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No
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Taxon
čmelák lesní
čmelák polní
čmelák skalní
čmelák úhorový
čmelák zahradní
čmelák zemní
lesák rumělkový
mravenec
ohniváček černočárný
otakárek fenyklový
pačmelák cizopasný
pačmelák ladní
střevlík Scheidlerův
střevlík Ullrichův
svižník německý
svižník polní
vážka jasnoskvrnná
zdobenec skvrnitý
zlatohlávek huňatý
zlatohlávek tmavý
OBRATLOVCI
Ryby:
střevle potoční
Obojživelníci:
čolek obecný
čolek velký
kuňka obecná
kuňka žlutobřichá
ropucha obecná
ropucha zelená
rosnička zelená
skokan krátkonohý
skokan ostronosý
skokan skřehotavý
skokan zelený
Plazi (ještěři a hadi):
ještěrka obecná
ještěrka živorodá
slepýš křehký
užovka obojková
Ptáci:
bělořit šedý
bramborníček černohlavý
bramborníček hnědý
břehule říční
bukač velký
cvrčilka slavíková
holub doupňák
hýl rudý
chřástal polní
chřástal vodní
jestřáb lesní
konipas luční
kopřivka obecná
krahujec obecný
krkavec velký
křepelka polní

Bombus silvarum
Megabombus pascuorum.
Pyrobombus lapidarius.
Megabombus ruderarius
Megabombus hortorum
Bombus terrestris
Cucujus cinnaberinus
Formica ssp.
Lycaena dispar
Papilio machaon
Bombus rupestris
Bombus campestris
Carabus scheidleri
Carabus ullrichii ullrichi
Cylindera germanica
Cicindella campestris
Leucorrhinia pectoralis
Trichius fasciatus
Tropinota hirta
Oxythyrea funesta
Min 58 ZCHD
1 ZCHD
Phoxinus phoxinus
11 ZCHD
Triturus vulgaris
Triturus cristatus
Bombina bombina
Bombina variegata
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana esculenta
4 ZCHD
Lacerta agilis
Zootoca vivipara
Anguis fragilis
Natrix natrix
36 ZCHD
Oenanthe oenanthe
Saxicola torquata
Saxicola rubetra
Riparia riparia
Botaurus stellaris
Locustella luscinioides
Columba oenas
Carpodacus erythrinus
Crex crex
Rallus aquaticus
Accipiter gentilis
Motacilla flava
Anas strepera
Accipiter nisus
Corvus corax
Coturnix coturnix.
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Vyhl.
O
O
O
O
O
O
SO
min. O
SO
O
SO
O
O
O
O
O
SO
O
SO
O

Biochora
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3BE. niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM
3AM
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)

O

niva Olše (4Nk/3Nh)

SO
SO
SO
SO
O
SO
SO
KO
KO
KO
SO

3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3BE, do r. 2001 niva Olše (4Nk/3Nh)
do r. 2001 niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)

SO
SO
SO
O

3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)

SO
O
O
O
KO
O
SO
O
SO
SO
O
SO
O
SO
O
SO

3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
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No
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6

Taxon
ledňáček říční
lejsek šedý
lžičák pestrý
morčák velký
moták pochop
orel mořský
pisík obecný
potápka černokrká
potápka malá
potápka roháč
racek černohlavý
rákosník velký
rybák obecný
slavík modráček
slavík obecný
sluka lesní
strakapoud prostřední
ťuhýk obecný
vodouš rudonohý
žluva hajní
Savci:
bobr evropský
netopýr rezavý
netopýr vodní
plšík lískový
veverka obecná
vydra říční

Alcedo atthis
Muscicapa striata
Anas clypeata
Mergus merganser
Circus aeruginosus
Haliaeetus albicilla
Actitis hypoleucos
Podiceps nigricollis
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Larus melanocephalus
Acrocephalus arundinaceus
Sterna hirundo
Luscinia svecica
Luscinia megarhynchos
Scolopax rusticola
Dendrocopos medius
Lanius collurio
Tringa totanus
Oriolus oriolus
min. 6 ZCHD
Castor fiber
Nyctalus noctula
Myotis daubentonii
Muscardinus avellanarius
Sciurus vulgaris
Lutra lutra

Vyhl.
SO
O
SO
KO
O
KO
SO
O
O
O
SO
SO
SO
SO
O
O
O
O
KO
SO

Biochora
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3BE
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)

SO
SO
SO
SO
O
SO

3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, 3BE, niva Olše (4Nk/3Nh)
3AM, niva Olše (4Nk/3Nh)

Vysvětlivky k tabulce
Dokument:

Vyhl. – Příloha III vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 1275/2006 Sb.
Stupeň ohrožení taxonu:

KO – kriticky ohrožený

SO – silně ohrožený

O – ohrožený
Biochora:

3AM – výskyt v segmentu biochory typu „Antropogenní georeliéf dolů a výsypek 3. v. s.“

3BE – výskyt v segmentu biochory typu „Rozřezané plošiny na spraších 3. v. s.“

Niva Olše (4Nk/3Nh) – výskyt v segmentu biochory typu „Široká kamenitá niva 4. v. s.“ (4Nk) anebo
„Užší převážně hlinitá niva 3. vegetačního stupně“ (3Nh) anebo v obou zároveň.

Krajina, krajinný ráz
Obecně je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. dán zejména
přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa či oblasti a je obecně ze
zákona chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu a zásahy do
krajinného rázu, zejména povolování a umisťování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Z daného kontextu především
vyplývá ochrana typických znaků a hodnot, obsažených podle jednotlivých charakteristik
v rámci dotčených krajinných prostorů.
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Pro účely Dokumentace byly rámcově podle metodiky Vorla a kol. (2004) vyhodnoceny
parametry jednotlivých znaků příslušných charakteristik v dotčeném krajinném prostoru.
V širším území na úrovni oblasti krajinného rázu lze tak vymezit dva částečně odlišné
krajinné prostory s různou mírou stávajícího ovlivnění dosavadní hornickou činností na
povrchu, přičemž v obou se nacházejí enklávy a krajinné segmenty doposud hornickou
činností prakticky nedotčené.
Většinu potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) zaujímá plochá širší niva Olše
v pánevní oblasti západně od centrální části města Karviná. Jde zejména o severovýchodní,
východní až jižní část DP Karviná-Doly I a jižní část DP Doubrava, tyto krajinné segmenty se
nacházejí v plošší pánevní (nivní) oblasti kolem úrovně 218 - 225 m n.m. Jen místně je
relativně plochý reliéf narušen antropogenními elevacemi odvalů u závodu ČSA, páteří je
mírná terénní deprese podél Olše (zvýrazněná zejména navážkami pro vyrovnání pláně
průmyslové zóny Nové Pole) a průnik sníženiny podél Olše až do Koukolné a Dětmarovic.
Menšinu dotčeného krajinného prostoru zaujímá západní, severozápadní až severní část mezi
Výhodou a Dětmarovicemi severozápadní část DP Karviná-Doly I a většina DP Doubrava u
Orlové počínaje prostorem Oplíží, zejména kolem vodojemu Doubrava) přes Dědinu, Kotliny,
Hranice, Šimíčkovu kolonii do prostoru Lišťáku, Krajčoku a Výhodu) představuje
geomorfologicky pestrou krajinu s výraznějšími elevacemi a depresemi, dominantní jsou
zejména východní a jižní svahy návrší Doubrava (282 m.n.m.) a hřbetu severně od místní
části Dědina (279 m n.m.) Směrem k západu až severozápadu se tedy morfologický
charakter krajiny oproti ploché pánevní (nivní) oblasti kolem Olše a Karvinského potoka
výrazně mění, včetně struktury krajiny drobnějšího měřítka.
Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky krajinného rázu
Přítomnost znaků přírodní charakteristiky krajinného rázu je mimo jiné indikována
přítomností či nepřítomností standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zvláště chráněná území a významné krajinné
prvky jsou navíc v §12 uváděny jako zákonná kritéria krajinného rázu.
Tabulka: Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky krajinného rázu
Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

přítomnost
indikátoru
v PDoKP
ANO
NE

1

Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma

X

2

Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

X

3

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochranného pásma

X

4

Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma

X

5

Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma

X

6

Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma

X

7

Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000

X

8

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000

X

9

Přítomnost přírodního parku (dle §12 zák. 114/1992 Sb.)

10

Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních)

X

11

Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)

X

X

Lze shrnout především následující atributy přírodní charakteristiky:


Přírodní charakteristiku posuzovaného území nejvýrazněji ovlivňuje georeliéf ploché pánve
s depresí toku Olše a nejbližší části údolní nivy, vyplněné z výrazné části doprovodnými
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dřevinnými porosty (lesními, nelesními, náletovými, jen omezeně výsadbami). Severozápadní
část se vyznačuje pestřejší strukturou přírodních prvků v členitějším reliéfu.
Hlavní tok, Olše prošla v posledních letech lokálně výraznými úpravami průtočného profilu,
lokálně i s tvrdým opevněním, mj. i jako dopad některých etap předchozí hornické činnosti
(území kolem Sovince a Špluchova), přírodě blízké úseky s proměnlivějším charakterem
průtočného profilu se dochovaly menšinově. Ostatní malé toky jsou buď upravené Karvinský,
Staroměstský potok, nebo v přírodě blízkém stavu (Kotlinský, Glembovec)
Aktuálně nejvýznamnější vodní plochou je antropogenně podmíněné poklesové jezero na
Kozinci, dále soustava Karvinských rybníků a soustava Doubravských nádrží, v území je
přítomna řada menších vodních ploch (menší rybníčky a nádrže, drobnější poklesová jezera).
Vegetační kryt byl výrazně změněn ve 20. století, jednak v závislosti na změnách v nivě (ústup
lučních fenoménů ve prospěch náletových dřevin nebo ruderalizovaných lad, rozvoj dřevinných
porostů charakteru až měkkého luhu v nivě, mimo nivu ostrovní lesíky, remízy a skupiny dřevin,
přítomny jsou prvky rozptýlené vegetace ve formě lemů a doprovodů komunikací či vodních toků
nebo dřevinných prvků v návaznosti buď na soustředěnou, nebo výrazně rozptýlenou zástavbu.
Ačkoli je území značně sekundárně narušeno zástavbou a doprovodnými vlivy hornické činnosti
a místy je jeho biota zcela destruovaná, je zde registrována řada pozoruhodných lokalit i s územní
ochranou, která jsou dokumentována v rámci biologického průzkumu (Příloha č. 11, část 11A,
např. zbytky původní bučinné vegetace, dubohabřin, luhů nížinných řek, mezofilních i nivních
luk, přírodních stanovišť vázaných na poklesová jezera aj.) či místa jinak floristicky zajímavá.
V řešeném území je vymezeno jediné maloplošné zvláště chráněné územní PP Karviná-rybníky,
identická se stejnojmennou EVL. Do PDoPK okrajově zasahuje rozsáhlá PO Heřmanský stavOdra-Poolší. V území je také řada míst s vysokou krajinářskou hodnotou. Díky tomu je
posuzované území zahrnuto do dvou přírodních parků, Bezručovo údolí a Údolí Prunéřovského
potoka. V oblasti je vymezeno několik prvků vyšších (regionálních a nadregionálních) systémů
ekologické stability. Vzhledem k jejímu charakteru se zde nachází řada významných krajinných
prvků ze zákona (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy).










Přítomnost znaků a hodnot přírodní charakteristiky krajinného rázu v dotčeném území je
identifikována a klasifikována v následující tabulce, přičemž se jedná zejména o znaky a
hodnoty identifikované v zóně zřetelné a silné viditelnosti. V zóně dobré viditelnosti jsou
identifikovány pouze pro krajinný ráz nejvýznamnější znaky.
Tabulka: Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky krajinného rázu
klasifikace znaků

Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR

dle projevu
+ pozitivní
O neutrální
N negativní

dle významu

dle cennosti

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

Souhrn identifikovaných znaků, které pokrývají celé řešené území záměru
1

Specifický reliéf charakteru ploché pánevní krajiny s porosty dřevin a
vodními plochami

+

XX

XX

2

Krajinné přírodní dominanty vrchů (návrší Doubrava (282 m. n.m.) a
hřbetu severně od místní části Dědina (279 m n.m.)

+

XX

XX

3

Výrazné vodní plochy pánevní krajiny (poklesové jezero Kozinec,
karvinská rybniční soustava, soustava doubravských nádrží a nádrže
Pohraniční kolonie)

+

XX

XX

4

Drobné vodní plochy v členitějším území (poklesové tůně Kotliny,
Pytlíkovy stávky, rybníčky v lokalitě Glembovec, Hranice aj.)

+

X

X

5

Vodní toky přírodě blízké (Olše, Glembovec, Kotlinský potok a další) a
drobné neregulované potoky vč. břehových a doprovodných porostů,
případně s nivními porosty

+

XX

XX

6

Vodní toky výrazněji upravené (Karvinský potok, Staroměstský potok,
Mlýnka a další) a drobné regulované potoky vč. doprovodných porostů

O

X

X
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7

Plochy lesů, lesíků, remízů v nivě a na svazích, většinově vícedruhová
skladba, často s podílem nepůvodních listnatých dřevin

+

X

X

8

Nelesní zeleň zejména ve formě pozůstatků členění pozemkové držby,
podél komunikaci, v okolí sídel, hráze rybníků, solitérní stromová a
keřová zeleň

+

XX

XX

9

Zbytky původních porostů (bučiny, dubohabřiny na svazích, měkké luhy
v nivě, tvrdé luhy na hrázích), fragmenty nivních luk.

+

XX

XX

Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu
Přítomnost znaků kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu je mimo jiné
indikována přítomností či nepřítomností standardizovaných indikátorů vyplývajících ze
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
Tabulka: Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu
Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky

přítomnost indikátoru
v PDoKP

ANO

NE

1

Přítomnost národní kulturní památky (NKP) vč. pam. ochranného pásma (POP)

X

2

Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP)

X

3

Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)(vč. navrhované a POP)

X

4

Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)(vč. navrhované a POP)

X

5

Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)(vč. navrhované a POP)

6

Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)(vč. navrhované a POP)

X

7

Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)(vč. navrhované)

X

8

Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP)

X

X

X

Opět lze shrnout především následující atributy kulturní a historické charakteristiky:









Zachování historické struktury krajiny s osídlením slezského typu v západní až SZ části PDoKP
se zástavbou drobnějšího měřítka v protikladu s kompaktní zástavbou smíšeného typu KarvinéStarého Města a soustředěnou zástavbou městského typu v Karviné
Změny v posledních cca 200 letech v souvislosti s rozvojem hlubinné těžby černého uhlí,
s dopadem na rozdrobení a změny jak krajinné struktury, tak osídlení, včetně likvidace částí sídel
a prvků krajinné struktury na straně jedné, s rozvojem průmyslové zástavby a sdružených forem
sídelní zástavby na straně (panelová sídliště, dělnické a hornické kolonie apod.)
Příznačná je tak výrazně antropogenně podmíněná až zcela pozměněná struktura, daná
přítomností činného dolu v příslušných dobývacích prostorech (a dalších navazujících dolů)
včetně objektů povrchového provozního zázemí obou činných závodů dolu (synergický efekt
areálu Dolu Darkov jihovýchodně, Dolu ČSM-sever jižně, závodu Lazy Dolu Karviná
jihozápadně a s areálem Elektrárny Dětmarovice severně) a včetně doprovodných jevů hornické
činnosti na povrchu, přičemž je patrná v nejvíce dotčených územích a prostorech silně
zjednodušená struktura krajinných prvků.
Výrazný rozvoj průmyslových a komerčních areálů velkého měřítka na západní straně a
předměstích Karviné, zejména průmyslová zóna Nové Pole nebo komerční či logistické areály
podél Nádražní a Bohumínské ulice, synergie s areálem městské ČOV. Areály průmyslových a
výrobních objektů (zejména výškové dominanty skipových věží dolů /především výrazná věž
závodu ČSA a komín úpravny, energetické provozy, průmyslové zóny na okrajích sídel aj.) se tak
stávají význačnými znaky aktuálního charakteru krajiny.
Na kulturní charakteristice území se dále silně projevují koridory dopravních tras (čtyřpruh
silnice I/59, silnice II/474, vícekolejný drážní koridor bohumínské trati a vícekolejný koridor
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AWT a.s. včetně vlečkoviště u závodu Doubrava aj.), dále se výrazně projevuje řada nadzemních
sítí (zejména koridory VVN – kontext blízkosti Elektrárny Dětmarovice a rozvodny, teplovody
aj.).
Historická charakteristika území je jednak potlačena změnami povrchu (řada památek a
historických krajinných struktur vlivem poklesů prakticky zmizela, případně byla přemodelována
antrogenními útvary velkoplošných navážek, scelováním pozemků, případně rozvojem
infrastruktury), na druhé straně se v některých prostorech stále výrazně uplatňuje ve formě
nemovitých kulturních památek sakrálního, hospodářského či průmyslového charakteru (kostel
sv. Petra z Alkantary, areál jámy GABRIELA / UNRRA/ Mír a areál jámy AUSTRIA/Barbora/ 1.
Máj v části Karviná-Doly, farní kostel Narození P. Marie s areálem a kostel Slezské církve
evangelické a.v v Orlové, zámek a kostel Husova sboru Československé církve husitské
v Doubravě; areál hospodářského dvora Olšiny, kaple Andělů strážných v Karviné-Starém Městě)
nebo dochovaných prvků historické struktury krajiny (aleje severně od zástavby Doubravy, aleje
a porosty ve Starém Městě a na hrázích karvinských rybníků aj.).



Přítomnost znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu v řešeném
území je identifikována a klasifikována v následující tabulce, přičemž podrobněji jsou znaky
identifikovány v rámci zóny zřetelné a silné viditelnosti, zatímco v zóně dobré viditelnosti
jsou vymezeny jen nejvýraznější znaky:
Tabulka: Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu
klasifikace znaků

Znaky a hodnoty kulturní a historické
charakteristiky KR

dle projevu
+ pozitivní
O neutrální
N negativní

dle významu

dle cennosti

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

Souhrn identifikovaných znaků, které pokrývají celé řešené území záměru

1

Částečně dochovaná krajinná struktura – rozložení lesů, luk, pastvin a
historických sídel na Karvinsku, poznamenáno částečným setřením
struktury

O

XX

X

2

Částečně dochovaná urbanistická struktura některých sídel vč. pravidelně
založených, s částečně dochovanou strukturou tzv. slezského osídlení
(Doubrava – Hranice, Mezilesí, Kotliny; Dětmarovice-Glembovec;
Orlová -Výhoda

+

XX

XX

3

Pozůstatky zaniklých sídel či jejich částí (krajinářské úpravy, zbytky
zahrad, ovocné stromy, zbytky objektů, zdí či pouze místní názvy a paměť
místa)

+

XX

XX

+

XX

XX

+

XX

XX

4

5

Cenné objekty vč. památkově chráněných a tradičních staveb (venkovské
usedlosti-Dvůr Olšiny), kostelů (kostel sv. Petra z Alkantary, farní kostel
Narození P. Marie s areálem a kostel Slezské církve evangelické a.v
v Orlové aj.)
Drobná sakrální architektura (kaple Andělů strážných SM), pomníky
(mramorová socha Madony SM, památník a hrob obětí důlní katastrofy
v roce 1924 KD, památník a hrob obětem stávky v roce 1925 D aj.)

6

Rybniční soustava karvinských rybníků

+

XX

XX

7

Viditelné znaky technické infrastruktury (VVN 110 kV, 400 kV,
teplovody aj.), železnice (koridor bohumínské trati, vlečky a průmyslové
trati) a silničních komunikací (zejména I/59, I/67, II/474)

N

XXX

XX

8

Výrazné doprovodné jevy hlubinné těžby (odkalovací nádrže, odvaly,
vlečky, objekty) a zcela setřená krajinná struktura (zaniklá sídla)

N

XXX

XX

9

Průmyslový charakter sídel pánevní struktury Karvinska, technické stavby
(areály povrchových závodů jednotlivých dolů, průmyslová zóna Nové
Pole, areál ČOV, technické a logistické areály Bohumínská ulice,
elektrárna Dětmarovice)

N

XX

X

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

168

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky krajinného rázu31
Z hlediska analýzy vizuální charakteristiky jsou znaky a atributy krajinné scény podrobněji
charakterizovány v následující tabulce:
Tabulka: Znaky a atributy krajinné scény
ZNAKY A ATRIBUTY KRAJINNÉ SCÉNY (pásma 0 – 5 km, 5 – 10 km)
(vizuálně vnímané jednotlivosti a vlastnosti)
KONFIGURACE PRVKŮ A ZNAKY PROSTOROVÉ SKLADBY
Body a bodové struktury

V pánevních polohách se sice vyskytují bodové dominanty, ale většinově
se nacházejí ve vazbě s průmyslovými areály (komíny EDĚ, komín
úpravny ČSA, skipové věže dolů). V krajině velkého měřítka pánevní
části se nejvýraznější kulturní dominanty (kostel sv. Petra z Alkantary,
kostel v Doubravě) uplatňují spíše v omezeném okruhu viditelnosti.
Bodové struktury nejsou výrazné s výjimkou vodojemu v Doubravě ve
zvlněné části PDoPK.

Linie a liniové struktury

Význam linií terénních horizontů je pro charakter krajiny určující. Jedná
se především o rozčleněný okraj vyvýšené západní až SZ části PDoPK
od Ujaly přes Oplíží, svahy nad Hranicemi a dílčí horizonty údolí
Lišťáku, Krajčoku, toku Glembovec a Kotlinského potoka. V pánevní
části PDoKP liniové struktury příliš neprojevují s výjimkou alejí na
hrázích karvinských rybníků.

Plochy a plošné struktury, texturní a
barevné struktury

Kontrast větších zemědělských ploch v pánevním prostoru v mozaice
s většími průmyslovými a sídelními strukturami na straně jedné a
mozaika menších ploch mezi rozvolněnou zástavbou tvoří místy
výraznou strukturu barev a textur, směrem k západu a SZ se pestrost
krajinné textury zvyšuje s výjimkou větších lesních porostů. V nivě Olše
je prostorová textura porušena úpravami toku synergicky s nově
navýšenými ochrannými hrázemi i na úkor části dřevinných porostů Na
styku obou krajinných struktur je textura výrazněji porušena
rozrůstajícím se poklesovým jezerem
na Kozinci a soustavou
doubravských nádrží s okolními odvaly v okolí závodu ČSA včetně
tohoto areálu.

ZNAKY PROSTOROVÉ SKLADBY
Prostory a prostorové struktury

Výraznější prostorovou strukturu tvoří zvlněné okraje vyvýšené SZ části
s průlomovými údolími toků Glembovec, Kotlinského potoka a dalších
levobřežních přítoků Olše, v pánevní části je měřítko a struktura
prostorů homogennější, daná zejména většími vodními plochami,
antropogenními útvary odkalovacích nádrží a doprovodnými porosty.

Způsob a čitelnost vymezení prostoru

Prostory sníženin jsou dvojího druhu: především plochá pánevní oblast,
která obsahuje čitelné prostory většího měřítka, s lokálně až nadlokálně
potlačenou především prvky dřevin a pásovou enklávou toku Olše
s ochrannými hrázemi, která tvoří výrazný prostorový předěl.
Severovýchodní hranice PDoPK je vymezena poměrně autonomní
strukturou velkých karvinských rybníků, dělených hrázemi se starými
stromy, čitelně jsou vymezeny prostory doubravských nádrží. Druhým
typem jsou prostorově omezené sníženiny v úzkých nivách toků, kde je
krajinná textura rozdrobená. S ohledem na zvlněný reliéf je krajinná
struktura a jednotlivé krajinné segmenty v SZ části PDoPK méně
čitelná, s řadou místních předělů.

Formy prostorů, rozměry, měřítko,
otevřenost a uzavřenost

Výrazným rysem krajiny je kontrast polouzavřených až sevřených
prostorů částečně až výrazněji zaříznutých, místně lesnatých údolí
v oblasti
Výhoda-Hranice-Mezilesí,
proměnného
charakteru
s převládajícím drobnějším měřítkem, ze kterého jsou vyděleny některé
větší porosty nebo části zatravněného svahu pod doubravským

31

Vorel (2004, ed.) definuje vizuální charakteristiku v rámci analýzy krajinné scény: estetická atraktivnost,
estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy, prostorová skladba a konfigurace prvků
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vodojemem s rozvolněnými prostory většího měřítka v pánevní části
PDoPK. Měřítko krajiny je možno pokládat za velké a zmenšuje se
v dílčích prostorech zanořených údolí, event. zvlněných a zelení
rozčleněných svahových partií. Otevřenost krajinných prostorů klesá od
rovinných pánevních ploch ke zvlněnému reliéfu v SZ části PDoPK.
Vazby prostorů – vizuální propojení.

Vizuální propojení je možné především od severozápadu z dílčího
hřebene kolem doubravského vodojemu do pánevní oblasti, za dobré
viditelnosti s přehlédnutím až k důlním závodům v jižním prostoru
karvinské části OKR, vizuální propojení se otevírá jak k východu na
Karvinou a areály SZ od Karviné, tak především do prostorů pánve
k jihu (včetně doubravských památek) a jihovýchodu. Zpětná pohledová
vazba od východu až JV (od Karvinských rybníků, ČOV Karviná nebo od
Starého Města) je porušena pásem podél Olše. Druhou významnější
osou vizuálního propojení je pohled z doubravského odvalu přes území
Kotliny a Hranice k Výhodě.

ATRIBUTY KRAJINNÉ SCÉNY, NEOPAKOVATELNOST A VÝRAZNOST SCENÉRIÍ
Přítomnost výrazných přírodních a přírodě
blízkých scenerií.

Význačné scenérie se nacházejí především kolem Olše ve vazbě na svahy
v prostoru Ujala-Oplíží-doubravský vodojem, otevřenosti prostoru
pomohlo zjednodušení krajinné matrice zvětšujícím se poklesovým
jezerem na Kozinci, přírodě blízká scenérie pásu kolem Olše
s dřevinnými porosty byla narušena posledními úpravami toku a
navýšením hrází. Význačnou přírodě blízkou scenérii představuje
prostor karvinských rybníků s porosty na hrázích, je však narušena linií
košicko-bohumínské trati a velkou zahrádkovou osadou.

Hodnoty zástavby – urbanistické struktury a Význačná je především částečně dochovaná struktura rozptýlené slezské
zástavby (oblast Výhoda-Hranice-Mezilesí-Glembovec) a jádro obce
charakteru zástavby.
Doubrava, částečně dochovaný až venkovský charakter má i přípotoční
zástavba Starého Města. Cenný je areál dvora Olšiny. Hodnoty dalších
sídel jsou narušeny koncentrací průmyslových, komerčních či
logistických areálů.
Rušivé a nepříznivé rysy

Frekventovaná trasa železničního koridoru košicko-bohumínské dráhy,
silnice I/67 a I/59, přítomnost povrchových areálů dolů; změna měřítka
krajiny velkoplošnými navážkami a rozsáhlými odkališti (i přes sukcesi
k sekundárním přírodě blízkým biotopům).

Je opět možno shrnout především následující atributy vizuální charakteristiky:






Krajina, ve které se záměr nachází, má výrazně proměnlivý charakter od pánevních oblastí
s větším měřítkem a vyšším zastoupením urbanizovaných území přes již nepříliš homogenní pás
podél toku Olše, poklesové jezero na Kozinci k pestřejší jak z hlediska struktury, tak reliéfu
severozápadní části PDoPK. Jedná se o krajinu převážně většího měřítka – s většími dimenzemi
danými vzdálenostmi vizuálního ohraničení prostorů – a velkého prostorového členění.
Severozápadní část území má vysloveně pahorkatinnou polohu se zvlněným terénem v dílčích
povodích levobřežních přítoků Olše a sítí dalších drobnějších potoků, kde se uplatňují krajinné
segmenty s rozptýlenou zástavbou a přítomností rozptýlené zeleně, vyniká hodnotami vizuální
atraktivnosti i harmoničtějšího měřítka. Žádný z hodnocených prostorů však nevyniká přítomností
jedinečných znaků z hlediska cennosti zásadního charakteru dle významu ve smyslu hodnot
krajinářsko-estetické atraktivnosti.
V krajinné scéně se vizuálně uplatňují povrchové areály dolů a další výrobní areály, které
dojmově korespondují s velkým měřítkem krajiny a částečně potlačují působení přírodních
charakteristik. Vzhledem k velkým dimenzím krajinného prostoru včetně výrazného narušení
výrobními areály a doprovodnými jevy hornické činnosti ve spojení lokálními průniky enkláv
s relativně uzavřenými prostory nelze jednoznačně definovat harmonické měřítko krajiny.
Zejména v pánevní oblasti je nutno potvrdit výraznou až vysokou míru urbanizace krajinných
prostorů a oslabenou funkci krajinných prostorů ve vlastní nivě Olše.
Méně výraznou a rázovitou krajinou jsou pahorkatinné polohy zemědělské krajiny v SZ části
PDoPK, v kterých jsou však místy (okolí Šimíčkovy kolonie, Oplíží, Hranice) zachovány stopy
historického zemědělského členění.
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Přítomnost znaků a hodnot vizuální charakteristiky krajinného rázu v řešeném území je
identifikována a klasifikována v následující tabulce, přičemž podrobněji jsou znaky
identifikovány v rámci zóny zřetelné a silné viditelnosti, zatímco v zóně dobré viditelnosti
jsou vymezeny jen nejvýraznější znaky:
Tabulka: Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky krajinného rázu
klasifikace znaků

Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky KR

dle projevu
+ pozitivní
O neutrální
N negativní

dle významu

dle cennosti

XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

Souhrn identifikovaných znaků, které pokrývají celé řešené území záměru

1

Uzavřenost a nenarušenost krajinných prostorů zvlněné krajiny
s přítomností zahloubených údolí a horizontů terénních hran (údolí toků a
svahy s mozaikou porostů, pestřejší reliéf)

+

XX

XX

2

Uzavřenost a nenarušenost krajinných prostorů rovinaté pánevní krajiny y
(niva Olše)

O

XX

X

3

Cenné scenérie větších vodních toků a rybníků či vodních nádrží
(karvinské rybníky, poklesová jezera, tok Olše)

+

XX

XX

4

Krajinné průhledy z vyvýšených poloh, průhledy na pánevní oblast, místa
panoramatického vnímání krajiny, vizuálně atraktivní horizonty

+

XX

XX

6

Působivé uplatnění kulturních dominant a siluet obcí s dochovanou
urbanistickou strukturou v krajinné scéně a v panoramatech

+

X

X

7

Zástavba pozměněná četnými přestavbami a úpravami

O

XX

XX

8

Zástavba s dochovaným měřítkem a formami objektů

+

XX

XX

O

XXX

XX

N

XXX

XX

9
10

Hrubozrnná krajinná struktura velkého měřítka s prvky velkých dimenzí
(vzdálenosti vymezení prostoru, velikost vodních ploch odkalovacích
nádrží, poklesových jezer a rybníků
Negativní uplatnění vzdušných vedení VVN, železniční trati (č. 320,
vlečky), silnice I/59, I/67, II/474 s doprovodnými funkcemi

11

Novodobé technické dominanty existujících areálů (komíny EDĚ,
úpravny ČSA, skipové věže)

N

XXX

XX

12

Harmonické a esteticky působivé partie svahových poloh (zástavba
slezského typu v SZ části PDoPK)

+

XX

XX

C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí
Zástavba, kulturní památky, hmotný majetek
Původní osídlení bylo tvořeno soustředěnou zástavbou vesnického typu několika obcí a osad,
doplňované rozptýlenou zástavbou tzv. slezského typu (Oplíží, Hranice, Glembovec aj.).
Sídelní zóna se vlivem poddolování zmenšila, vliv hornické činnosti vedl k likvidaci
některých sídel nebo jejich dílčích částí (zejména Kozinec), někde naopak k nové výstavbě
hlavně pro zaměstnance dolů, místně i výstavbou více podlažních nájemních domů sídlištního
typu (Orlová, Finské domky, nově v Doubravě lokalita „U starostky“ aj.). Typická slezská
zástavba je v hodnoceném území místně významně potlačena, případně pozměněna vzhledem
k minulým i současným vlivům poddolování, ale v rozsáhlé oblasti kolem návrší Doubrava je
dochována doposud.
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Obecně je možno konstatovat, že na stavu zástavby se negativně projevují poklesy území po
vydobytí uhelných slojí a někdy s tím spojená zvýšená hladina podzemních vod, která
způsobuje vlhnutí objektů. Po roce 2015 dojde k zásadnímu střetu pokračující hornické
činnosti a zástavby zejména v oblasti Starého Města, kde bude část staveb likvidována
v důsledku deformací terénu a zátopě a zamokření území. V oblasti Kozince již k ovlivnění
zástavby nedojde, rozhodující střety s aktivní obytnou zástavbou byly řešeny hlavně v letech
2003 – 2007. V oblasti Glembovce budou do roku 2023 poklesy a deformace povrchu
relativně mírné. V daném kontextu je tedy potřebné konstatovat, že nově navrhované
pokračování těžby půjde do významného střetu s aktivní obytnou zástavbou ve Starém Městě,
vlivy zasahují částečně i do ploch s novou zástavbou v původně stabilizovaných prostorech.
Celkově bude nutno řešit stav celkově stovek dotčených objektů.
Z památkově chráněných objektů budou poklesy při okraji poklesové kotliny (v V. skupině
stavenišť) zasaženy zámek a kostel Husova sboru Církve československé husitské v Doubravě
a socha sv. Jana Nepomuckého při silnici z Doubravy do Karviné. V zóně destrukce se
vyskytuje památkově chráněná kaplička Andělů strážných na náměstí O. Foltýna u č.p.41/14
ve Starém Městě.
Likvidace a každé poškození stavebních objektů musí být kompenzováno v rámci řešení
důlních škod ještě předtím, než mohou škody vzniknout. Nové stavby v oblasti jsou
povolovány jen v místech, kde již k poklesům terénu nebude docházet. Tato praxe je ale
návrhem pokračování hornické činnosti vážně zpochybněna zejména v obou nejvíce
postižených lokalitách Starého Města a Výhody, kde se do problémů s důsledky poklesových
jevů dostane i řada nově povolených obytných objektů, často podmíněných i ekonomickými
závazky vlastníků pro jejich výstavbu.
Přehled památkově chráněných objektů a památkově chráněných zájmů
v rámci příslušného textu v rámci oddílu C.1

je prezentován

Hmotný majetek
S výjimkou hmotného majetku přírodního charakteru (půda, lesy), popisovaného v jiných
částech předkládané Dokumentace, procházejí zájmovým územím prvky technické
infrastruktury jako specifické majetky specifických organizací, případně státu nebo
samosprávných subjektů, dále se v řešeném území nachází řada majetků (objektů)
v soukromém vlastnictví.
Podle aktuálních údajů, poskytnutých oznamovatelem, se v dotčeném území nachází níže
uvedená struktura objektů. Poněvadž objekty, lokalizované v V. skupině stavenišť ve smyslu
ČSN 730039 z obecného pohledu nevyžadují žádné zvláštní zajištění proti vlivům dobývání,
je těžiště problematiky hmotného majetku stávajících objektů v potenciálních vlivech
dobývání dáno především polohou ve IV. a horších skupinách stavenišť (další specifikace je
pak dána změnou hydrických podmínek, blíže viz kapitola D.I.9)32.
Výsledky sčítání budov v lokalitách Staré Město a Výhoda nacházejících se ve IV. skupině
stavenišť a horších:

32

Skupina stavenišť dle příslušné normy charakterizuje území podle přetvoření terénu a doporučuje způsob
stavebně technického zajištění objektu. V konkrétních případech vždy záleží na konkrétním vyhodnocení
jednotlivého objektu.
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V lokalitě Staré Město se nachází celkem 427 budov ostatních vlastníků, z toho je 31 budov ve
vlastnictví právnických subjektů (RPG Byty, s.r.o., Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Farnost Karviná-Město, Statutární město Karviná, PZKO Karviná-Staré Město, Mari
Trade a.s., MATYAS s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., MILNEA státní
podnik v likvidaci). Zbytek budov je ve vlastnictví fyzických osob.
S ohledem na předpoklad výraznějších vlivů hornické činnosti na objekty byla provedena rámcová
inventarizace charakteru objektů uvedeného počtu. Po sjednocení pojmů a údajů z katastru
nemovitostí jde o následující strukturu:
Staré Město

RD - FO

OV - PO

garáž

ZCH

objekty

vykoupeno

96

6

28

49

179

nevykoupeno

99

25

69

55

248

celkem
195
31
97
104
427
RD-rodinné domy, OV–občanská vybavenost, ZCH – zahradní chaty; FO – fyzické osoby, PO právnické osoby

V lokalitě Výhoda se nachází 349 budov ostatních vlastníků, z toho je 8 budov právnických subjektů
(TIZ s.r.o., JUTHEKO, S.R.O., RPG Byty, s.r.o., RAINAU a.s., Český zahrádkářský svaz, základní
organizace osada č.1 Orlová-Lutyně, WILLI Autocentrum, s. r. o.). Zbytek budov je ve vlastnictví
fyzických osob. S ohledem na přítomnost většinově IV. a V. skupiny stavenišť (ve III. skupině se
nenachází žádný objekt, území v podmínkách dle I. a II. skupiny stavenišť se v lokalitě VýhodaHranice nevyskytuje) zatím nebyla provedena detailnější inventarizace.

Případné interakce jsou rozvedeny v příslušných částech textu Dokumentace (kapitoly D.I.1 a
D.I.9.), součástí Přílohy č. 4 Podklady oznamovatele je mapa dotčených objektů a majetku,
která výše uvedené skutečnosti blíže dokládá.
Dotčeným územím prochází celá řada prvků technické infrastruktury, která se tak bude
nacházet v územím s vlivy hornické činnosti na povrch, jde především o prvky dopravní,
vodohospodářské a energetické infrastruktury (dokumentováno dvěma mapami příloze č. 4).










Dopravní infrastruktura silniční: V dotčeném území se jedná zejména o silnice I/67 KarvináDětmarovice, I/59 Ostrava – Karviná, II/474 silnice I/59 – Orlová, silnice od osady Pod Lipou
v Orlové křížením silnice II/474 přes Kopaniny, Vrchovec a Finské domky na doubravské
náměstí a řada dalších komunikací II. a III. třídy, místních a účelových komunikací.
Dopravní infrastruktura železniční:
Košicko-bohumínská dráha č. 320 (vícekolejný
elektrifikovaný koridor) , železniční tratě OKD, Doprava, a. s. (místy vícekolejný koridor)
Technická infrastruktura energetická – plynovody: Územím prochází řada VTL, STL a NTL
plynovodů, nejvýznamnější jsou trasy VTL plynovodu procházející SV částí dotčeného území
východní částí Starého města podél východního a severního okraje průmyslové zóny a dále
v souběhu se silnicí I/67 na Dětmarovice a trasa podél jižní strany dotčeného území v relativním
souběhu se silnicí I/59 severně; významnější je potenciální dotčení sítě STL plynovodů podél
ulice O. Foltýna ve Starém Městě a z jihu do průmyslové zóny
Technická infrastruktura energetická – vedení VN, VVN: V poklesy dotčeném území jde
zejména o síť VVN 673-674 (2x110kV), síť VVN 630-678 (2x110 kV) a vedení VN 170 (110
kV), vše v majetku ČEZ Distribuce v lokalitě Staré Město – Kozinec, významnější kabelové
vedení VN prochází západním okrajem Doubravy.
Technická infrastruktura energetická – teplovody: zejména tepelný přivaděč Dalkia pro
vytápění průmyslové zóny Nové Pole uložený v zemi od 2 do 5 m, součást sdružených
energetických investic pro průmyslovou zónu
Technická infrastruktura vodohospodářská: Nejvýznamnějším prvkem vodovodní sítě je tzv.
Kružberský přivaděč pitné vody DN 800 pro Karvinou a dále vodovodní řad DN300 SmVaK.
Součástí vodohospodářské infrastruktury je dále odpovídající síť kanalizačních stok ostatních
v dotčené zástavbě (Staré město, Výhoda-Hranice)..
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Technická infrastruktura telekomunikační je představována především sítí dálkových
optických a telekomunikačních kabelů, přičemž většina těch zásadních prochází mimo
redukovanou variantou dotčené území s výjimkou boční části sítě přes zástavbu Starého Města.

Jiné charakteristiky životního prostředí
Z hlediska radonového rizika patří podle Radonové mapy 1:50 000 do oblasti přechodného
rizika nebo na menších plochách nízkého rizika. Jako území přechodného rizika se označují
oblasti, kde nízké riziko může být zesíleno geologickým a hlavně tektonickým vývojem
hornin.
Střední stupeň radonového rizika vyplývá z metodiky sestavování map, kdy je značný vliv
přisuzován tektonickému porušení (rozpukání) horninového masívu, které usnadňuje výstup
radonu k povrchu. Skutečné radonové riziko v místě záměru je nutno posuzovat v souvislosti
s nízkou přítomností radioaktivních prvků (radium obsažené v uranových minerálech), ze
kterých by se radon mohl uvolňovat a v přímé souvislosti s realizací záměru rovněž z toho, že
na povrchu nebudou žádné objekty, ve kterých by mohlo ke koncentraci radonu a jeho
působení na zdraví lidí docházet.
Sesuvná území jsou sledována po roce 1997, kdy se ukázalo, že na vznik sesuvů, případně na
obnovení jejich pohybu má pravděpodobně vliv i důlní činnost. Je však velmi těžké tento vliv
přesně stanovit. Největší problémy přirozeně vznikají v místech, kde se poklesová kotlina
přibližuje svahu náchylnému k sesouvání. To vedlo k zavedení monitoringu sesuvů,
realizovaného v oblasti svahů pod Dětmarovicemi na profilech Ujala I a II, P1-P4 na lokalitě
Zálesí a nově se navrhuje rozšíření monitoringu na lokalitu Olmovec s profilem P5. Průzkumy
a monitoring provádí nezávisle několik týmů (VŠB + Geonoma, Geotest Brno, prof. Černý)
rovněž u několika vybraných domů. Monitoring se provádí jednak povrchovými metodami,
jednak ve vrtech. Sesuvné aktivity jsou sledovány geodetickými a geofyzikálními metodami:
-

opakovaná nivelační a deformometrická měření
opakovaná pásmová extenzometrie (PEX)
opakovaná měření mělkou refrakční seizmikou (MRS)
opakované symetrické odporová profilování (SOP)
opakovaná měření seizmickou tomografií (ST)
měření technické seizmicity (TS)
opakovaná přesná inklinometrie (PIM)
opakovaná geoakustická měření (GA)
opakovaná měření elektromagnetických emisí (PVEP)
karotážní měření (karotáž gamagama, neutronneutron a rychlostní)
měření elektromagnetického pole na frekvenci cca 14 kHz.
opakovaná karotážní měření
televizní kontrola vrtů (TV).
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Přehled sesuvných území a prací pro sledování vzniku a vývoje sesuvů

Detail předchozího obrázku s vysvětlivkami. (Převzato ze závěrečné zprávy Monitorování
geofaktorů v oblasti svahových deformací Ujala, Geotest 2012).
Vedle uvedených metod je ve vrtech sledován pohyb hladiny podzemní vody.
Dosud provedené práce nevedly ke zjištění významného ovlivnění svahových pohybů důlní
činností, v monitoringu se však bude pokračovat i v následujícím období, protože vliv není
možno ani jednoznačně vyloučit.
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Vztah k územně plánovací dokumentaci
Hornická činnost je prováděna v rozsáhlém území a logicky se proto dotýká zájmů rozvoje
obcí i celého regionu v kontextu územního plánování jak na úrovni obcí, tak na úrovni VÚC.
Aktuálně vyžádaná vyjádření stavebních úřadu v Karviné, v Orlové, Doubravě a
Dětmarovicích z hlediska platné ÚPD jsou převzata do přílohy č. 2 předkládané
Dokumentace.
Z těchto vyjádření vyplývá, že předložený návrh na pokračování hornické činnosti je
především v Karviné a Doubravě v rozporu s platnou ÚPD, přičemž:
Úřad ÚP MM Karviná:
-

-

v k.ú. Staré Město u Karviné je dotčeno území, platnou ÚPD zařazené především do stávajících a
rozvojových ploch pro rodinné domy a okrajově do stávajících ploch výrobních, upozorněno na dotčení
ploch zemědělských a ploch neurbanizované zeleně (včetně ÚSES - RBK a RBC)
v k.ú. Karviná-město je dotčena plocha pro rozvoj sportu (golf) a plochy neurbanizované zeleně (ÚSES)
v k.ú. Karviná-Doly dotčeno území určené k rekonstrukci-obnově – cílená rekultivace po těžbě a výrobní
plochy
upozorňuje na starou ekologickou zátěž starých koksárenských plynovodů včetně nesouhlasu se záměrem do
doby jejího odstranění, upozornění na nesoulad s Konceptem ÚP z hlediska toho, že OKD odsouhlasila
stávající i zastavitelné plochy výrobní (Z169 a Z184) – nacházejí se při okraji dotčeného území, které jimi
prochází, jde o plochu Z167 a ne Z169)

OÚ Doubrava, hospodářsko-správní odbor, stavební úsek
- upozorňuje na zastavitelné plochy Z21 – Z28 pro bydlení v rodinných domech jako nejvýznamnější
-

rozvojové plochy, v lokalitě Hranice je tak záměr v rozporu s platnou ÚPD, poněvadž omezuje rozvoj
bydlení v této části
konstatuje významný způsob zmenšení rozsahu hornické činnosti a tím snížení vlivu na obec Doubrava a
vydává kladné stanovisko s podmínkou, aby realizací záměru nedošlo k omezení výše uvedených
rozvojových ploch

OÚ Dětmarovice, stavební úřad
-

-

konstatuje, že záměr je navrhován v území urbanizovaném v zóně obytné-individuálního bydlení
polyfunkční, v zóně obytné-individuálního bydlení rozptýlené a v zóně sportu a rekreace, dále v území
neurbanizovaném v zóně krajinné zeleně a v zóně zemědělské půdy. Uvádí podrobné regulativy těchto zón.
konstatuje, že hranice dobývacího prostoru je v souladu s ÚPD obce Dětmarovice.

MěÚ Orlová, odbor výstavby
-

-

konstatuje, že předložený záměr v redukované variantě není v rozporu s ÚP Orlové za předpokladu
respektování podmínky ve smyslu, že záměr bude promítnut do podmínek ochrany ložisek černého uhlí
v CHLÚ české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná a zařazení do ploch intenzity
bude odpovídat předpokládaným skupinám stavenišť dle ČSN 730039
v odůvodnění provádí rozbor pro konkrétní rozvojové plochy a konstatuje kromě snížení až vyloučení vlivu
ztížení pro využití některých ploch ve skupinách stavenišť IV. a V.

Pro území Karviné jsou ze strany oznamovatele projednávány plochy náhradní výstavby jako
návrh změny platné územně plánovací dokumentace, jde o Změnu č. 11 ÚP obce Karviná.
Pro lokality Orlová a Doubrava zatím žádné analogické kroky ze strany oznamovatele
učiněny nebyly s výjimkou přípravy dohod na další období. Tyto okolnosti jsou podrobněji
komentovány v úvodu předkládané dokumentace.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Využívání území je zhruba již 200 let dominantním způsobem určováno využíváním ložiska
černého uhlí – jeho těžbou, úpravou a dalšími souvisejícími činnostmi, ze kterých je
nejpatrnější ukládání zbytků po úpravě uhlí na haldách a v odkalištích, která zaujímají
rozsáhlé plochy v okolí dolu.
Významné deformace povrchu vázané na poklesy terénu se projevily především v DP
Doubrava, kde poklesy dosáhly maxim kolem 10-14 m v několika oblastech: mezi Starou
Orlovou a Kopaninami, v oblasti Doubravy-Šimíčkovy kolonie, Kotlin a Vrchovce. V DP
Karviná –Doly I proběhly významné poklesy převážně v oblasti doubravských odkališť
v místní části Sovinec a v poslední době v oblasti Kozinec, kde byla intenzivní těžba započata
až koncem 90.let a dosavadní poklesy (do konce r. 2013) zde dosahují hodnoty až 8 m, jak
ukazuje měření hloubky poklesového jezera (7,5 m v březnu 2014). Na lokalitě Glembovec,
kterou lze považovat za poměrně nově postiženou plochu, již došlo k poklesům max. do 2 m v
jižní část oblasti, přičemž se jednalo vesměs o okrajové vlivy, způsobené těžbou v jiných
částech území. V centru této dílčí oblasti, kde se očekávají poklesy kolem 2 m, dosud terén
poklesl o 0,5 m. Oblast Starého Města bude poklesy postižena prakticky nově, dosud proběhlé
poklesy zde nepřekračují 3 dm.
Těžbu uhlí lze považovat za prioritní aktivitu, pro kterou je zájmové území využíváno, což je
také umožněno a právně zajištěno existencí CHLÚ a DP, korekce jsou dány novým
rozhodnutím. V červenci 2013 totiž bylo vydáno nejnovější rozhodnutí MŽP, odboru státní
správy IX ve věci změny chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve bylo
vydáno pod č.j. 984/580/13,47186/ENV, spis. zn. 000370/A-10 dne 4.7.2013 (doloženo
včetně příloh 1 a 2 a včetně následné mapy oznamovatele se zákresem dotčeného území
z prosince 2013 v rámci Přílohy č. 4). Jsou mj. podrobně specifikovány podmínky ochrany
ložisek černého uhlí s tím, že území ve vlivech důlní činnosti podle specifikace v přílohách č.
1 a 2 tohoto rozhodnutí nadále přesahuje mimo vymezení DP Karviná-Doly I do katastrálních
území Dětmarovice a Koukolná plochami BK, CK a N. Redukovaná varianta, předložená
Dokumentací, stanovený rozsah přesahu vlivů mimo hranice vymezených DP, plně
respektuje.
Na druhé straně území, které je dotčeno navrhovaným pokračováním hornické činnosti, je
zčásti aktivně obývaným územím s více méně rozptýlenou či jen lokálně soustředěnou
zástavbou a zčásti také přírodní krajinou v nivě Olše s vysokým podílem stanovištně
kvalitních biotopů. Území, které je postiženo poklesy terénu v důsledku předchozí těžby, na
kterém budou v období po roce 2015 doznívat vlivy poklesů i území, kde budou vlivem
pokračující těžby vznikat nové poklesy včetně doznívání vlivů, je poměrně rozsáhlé. Na
plochách, kde poklesy nejsou významné (a umožňuje to bonita zemědělské půdy), může
pokračovat zemědělské využívání půdy (mimo plochou širší nivu Olše v rovinatém reliéfu),
pokud nedojde k zatopení či patrnému podmáčení. Zemědělské využívání území ale je na
rozsáhlých plochách omezeno přítomností odkališť a poklesových kotlin sanovaných a
rekultivovaných návozy hlušin. Oblasti, kde došlo k významným poklesům terénu
v minulosti, jsou prostorem rekultivačních prací, které mají zajistit možnost jejich nového
využití nebo navrácení do stavu blízkého přírodě s předpokladem postupného úplného
zapojení do přírodních systémů. Ne vždy musí být nutně tyto oblasti spojovány s návozy
hlušin či analogického materiálu.

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

177

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

V období od roku 2015 do roku 2023 se hornická činnost , která vážným způsobem ovlivní
území obývané nebo využívané lidmi k jiné hospodářské činnosti, v četných případech
znamenající likvidaci domů a jiných staveb soustředí do oblasti Starého města, Glembovce
v katastru Horní Lutyně a Doubravy. To ovšem umožní až vypořádání důlních škod s každou
dotčenou fyzickou či právnickou osobou, tedy každým dotčeným jednotlivcem nebo
podnikem. Zde se již jednání o možnosti využití území k těžbě v zásadě vymykají
z působnosti zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v jehož režimu je předkládána
tato dokumentace. Otázkou zůstává, zda hodnota uhlí, které bude možno za cenu likvidace
nebo poškození majetku dovolí dostatečně kompenzovat ztráty, které jeho těžba způsobí
z pohledu jednotlivců, podniků, územně samosprávných celků i státu. Jedná se přitom nejen o
hlediska ekonomická, ale rovněž sociální, související se zaměstnaností a dalšími aspekty
životní úrovně obyvatel dotčeného regionu a okolí.
Poklesy terénu, spojené s vydobytím uhelných slojí a jejich postupným zavalením nadložními
sedimenty v širší oblasti významně ovlivnily možnost využívání území k jiným průmyslovým
aktivitám, protože bránily výstavbě objektů mimo chráněné pilíře jam. Intenzivnější, resp.
optimální využívání území proto bude možné až po ukončení těžby a dokončení technické
části rekultivací (v případě průmyslových nebo jiných hospodářských aktivit). Zemědělské
využívání půdy bude v nejbližší budoucnosti možné i nadále v zásadě jen mimo území
postižené de novo podmáčením či výstupem podzemní vody nad terén, jen omezeně na
rekultivovaná území. Celková stabilizace přírody a krajiny (v řešeném případě i osídlení)
bude ještě dlouhodobým procesem, navazujícím mj. i na biologickou rekultivaci území
postižených těžbou.
Prioritou trvale udržitelného rozvoje je tedy kromě postupné minimalizace a eliminace
výstupů z činnosti dolu do ovzduší a vod zachování, případně zvýšení rozmanitosti
ekosystémů v rámci rekultivace poklesových kotlin, odkališť a odvalů a podpora
environmentálně příznivých způsobů osídlení a využívání krajiny, včetně optimálního
(udržitelného) urbanistického rozvoje. Další rozvoj území musí na druhé straně brát zřetel i na
strategické surovinové úvahy státu jako vlastníka uhelných zásob v dnešní době
nevyužitelných, ale do jisté míry známých a prozkoumaných, které v podzemí zůstanou i po
ukončení činnosti Dolu Karviná a dalších okolních dolů.
Těžené uhlí a zemní plyn vázaný na uhelné sloje patří k neobnovitelným přírodním zdrojům.
Jeho zásoby se soustavně snižují a v podstatě se blíží doba, kdy v celém Ostravsko –
karvinském revíru dojde k jejich vyčerpání z pohledu dnešních surovinových a energetických
potřeb a i ekonomiky jejich získávání (zejména kontext řešení externalit vlivem výhledových
důlních škod a potřeby jejich kompenzací „ex ante“). V dobývacích prostorech Doubrava u
Orlové a Karviná Doly I se mimo ložisko černého uhlí a doprovodného karbonského zemního
plynu nenacházejí jiné zdroje nerostných surovin. I odkaliště s obsahem uhelných kalů, které
dovoluje využívat modernější způsob úpravy a spalování jemnozrnného uhlí, jsou již
z převážné části přetěžena.
V dotčeném území nejsou podmínky pro formování vydatnějšího kolektoru podzemních vod
mimo terasy Olše, které i po poklesech budou moci jako zdroj vody sloužit (zdrojem vody
mohou snad být i prostory zátop, pokud nebudou evidentně kontaminovány). V průběhu
poklesů však není jímání vody možné z technických důvodů. Jímací území Špluchov a Staré
Město již byly zrušeny. Stávající zásoby podzemní vody mimo údolí Olše jsou vhodné pouze
pro lokální využívání pro individuální zásobování v místech, kde není zaveden vodovod.
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Mineralizované miocénní vody v nadloží karbonských sedimentů v posuzovanou činností
dotčeném území nejsou vhodné k lázeňským účelům.
Obnovitelným přírodním zdrojem v řešeném území je zejména zemědělská půda v okolí
Starého Města, Koukolné, Hranic a Výhody. Jinak kromě dřevní hmoty z lužních lesů a zdroje
ryb z nádrží (rybníků) či poklesových jezer žádné další přírodní fenomény, které by bylo
možno označit jako přírodní zdroje (obnovitelné), se v dokumentovaném prostoru prakticky
nenacházejí.
Je tedy nezbytné nenahlížet na tento vývoj v jednotlivostech, ale připravovat výhledy
možného celkového vývoje a využití území posthornické krajiny jako celku, k čemuž směřuje
také řada opatření navrhovaných v této dokumentaci
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Úvodem této části Dokumentace je potřebné zopakovat, že záměrem je prolongace činnosti
jednoho činného závodu ze dvou Dolu Karviná, a to Závodu ČSA (druhý činný závod dolu –
závod Lazy je řešen samostatnými procesy EIA). V příslušných souvislostech jsou přiměřeně
zapracovány i některé činnosti společné s ostatními těžebními provozy (Důl Darkov, Důl
ČSM, úpravna závodu Lazy) zejména ve vazbě na agregaci distribuce hlušiny v rámci
stěžejních rekultivačních akcí v karvinské části OKD.
D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů
Z důvodu možného negativního ovlivnění podmínek pro veřejné zdraví vlivem posuzovaného
záměru byl vznesen požadavek zpracovatele Dokumentace EIA na zhodnocení potenciálního
rizika ohrožení podmínek pro veřejné zdraví vlivem prolongace činnosti Závodu ČSA
s projektovaným způsobem a rozsahem rekultivačních prací v návaznosti na body 5 a 33
Závěru zjišťovacího řízení MŽP ze dne 29.5.2012 pod č.j. 42673/ENV/12, tedy vypořádat
požadavky KHS na rozsah a obsah posuzování z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Z tohoto
důvodu byla vypracováno autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví (Příloha č. 7), ze
které jsou v následujícím textu prezentovány určující aspekty, výstupy či závěry.
Současné vlivy provozu Dolu Karviná, Závodu ČSA, dopravní a jiné vlivy jsou hodnoceny
jako součást stávající kvality obytného prostředí a představují situaci, ve které bude investiční
záměr „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” realizován. Proto bylo nutno hodnotit
vliv hodnoceného záměru ve formě pravděpodobného imisního podílu a případně příspěvku
pro budoucí období.
Odhad zdravotních rizik byl proveden pomocí metodiky US EPA ve čtyřech postupných
krocích, kterými se postupně řeší
 identifikace nebezpečnosti
 hodnocení vztahu dávka – odpověď
 hodnocení expozice
 charakterizace zdravotního rizika
Odhad zdravotních rizik emisí hluku je zpracován na základě posouzení dílčích změn
v hornické činnosti v řešeném období cca 8 let v souvislosti s požadavky české legislativy a
v souladu s poznatky o známých závislostech mezi výskytem poškození zdravotního stavu
populace ve vztahu k zátěži populace hlučností prostředí a k vlivu chemických imisí
v ovzduší.
Identifikace rizika
Při identifikaci rizik je nutno rozdělit posuzované typy znečištění jako:
1.
emise hluku jako fyzikální škodliviny (fyzikální noxa – hlučnost)
2.
chemické znečištění atmosféry
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Expozice vůči hluku byla posuzována jako celotělové působení v denní i noční době. Jako
expoziční cesta vstupu chemických škodlivin do exponovaného organismu byla uvažována
pouze inhalace plynných škodlivin.
Výstupy záměru do životního prostředí z hlediska vlivů na obyvatelstvo
Z popisu záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” a jeho očekávaného provozu
technologie a vyvolané dopravy pro technickou rekultivaci vymezených ploch je možno určit
základní rozsah vystupujících škodlivin, které jsou i předmětem hodnocení vlivů na veřejné
zdraví. Jedná se o:
a. hluk jako fyzikální škodlivina z provozu očekávané dopravy při provádění technické
rekultivace a součinnosti dolů ČSA a Darkov
b. chemické emise z dopravního provozu a provozu bodových zdrojů znečištění ovzduší,
které jsou představovány pro hodnocené období pouze důlními ventilátory
Dopravní emise zahrnují NO2 a PM10, CO, benzen a benzo(a)pyren. Důlní ventilátory jsou
zdroje tuhých částic a metanu. Další zdroje chemických škodlivin se vlivem záměru
„Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” neuplatní.
Fyzikální noxa – hlučnost provozu a související dopravy byla hodnocena v akustické studii
(Příloha č. 6). Z výpočtů provedených v hlukové studii vyplývají následující závěry:
1.

2.

3.
4.

Automobilová doprava vyvolaná prováděním rekultivačních prací není dominantním zdrojem
hluku. Doprava hlušin na místo rekultivačních prací probíhá ve značné vzdálenosti od chráněných
staveb, její rozdíly se v jednotlivých letech na hladině hluku rovněž neprojeví.
Dominantním zdrojem hluku je v lokalitě ČSA provoz sacích bagrů, dozéru a nakladačů na místě
provádění rekultivačních prací (oblasti nádrží Pohraniční kolonie a Doubrava II. – IV.) V lokalitě
Doubrava – sever je jediným zdrojem hluku hlavní důlní ventilátor.
Práce s dozérem, bagry a nakladači jsou a nadále budou prováděny výhradně v denní době
Doprava po železniční vlečce je dominantním zdrojem hluku pouze na lokalitě Stonava
(přepravní trasa C), kde se chráněné objekty nacházejí v blízkosti vlečky. Na ostatních lokalitách
se hluk z provozu vlečky výrazně neprojevuje, a to vzhledem k velké vzdálenosti chráněných
objektů od přepravních tras.

Podrobnější rozbor akustické situace je předložen v rámci Přílohy č. 6 (Hluková studie),
včetně identifikace výpočtových bodů.
Chemické znečištění atmosféry bylo hodnoceno v rozptylové studii (Příloha č. 7). Na základě
technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a současné legislativy
v oblasti ochrany ovzduší (zákon 201/2012 Sb. vyhl. 330/2012 Sb.), byl výpočet rozptylové
studie proveden pro emise:
a. TSP
b. PM10 a PM2,5
c. oxidy dusíku (NOx, hodnocené jako NO2)
d. Oxid uhelnatý (CO)
e. metan
f. benzen
g. benzo(a)pyren (BaP)
Vztah mezi dávkou a účinkem je charakterizován především dvěma způsoby – jako prahový
(NO2 a PM10) a bezprahový. Referenční hodnoty prahového účinku jsou v souladu i
s doporučenými údaji WHO

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

181

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

Tabulka: Referenční hodnoty zdravotního rizika vybraných látek na základě české národní
legislativy (primární limity postavené na ochranu zdraví lidí)
Látka

NO2
PM10

Dlouhodobé „bezpečné“ limitní
hodnoty (roční průměr)
40 ug/m3
40 ug/m3

Krátkodobé „bezpečné“ limitní
hodnoty (maximum 1 hod, maximum
1 den)
200 ug/m3 (max. hod)
50 ug/m3 (max.den)

Tabulka: Referenční hodnoty karcinogenního rizika vybraných látek dle zahraničních
pramenů
Látka
Benzen
Benzo(a)pyren

Kritický zdravotní
efekt
Leukémie
Rakovina plic

RBC (US EPA)
ug/m3
3,6 E-01, karc.
8,7 E-04, karc.

karcinogenní riziko
(WHO, UCR, risk unit)
6,0 E-06 (ug/m3)
8,7 E-05 (ng/m3)

Dotčená populace, uvažovaná pro expozici fyzikální škodlivině a chemickým imisím, byla
omezena na oblast, která může být vlivy záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023”
postižena. Jedná se o sídelní oblast v bezprostředním okolí jednotlivých činností, které
souvisejí se záměrem „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023”. Hodnocení zohledňuje
expozici obyvatel v potenciálně nejvíce dotčených trvale osídlených částech obcí Doubrava,
Stonava Stavy, Prostřední Suchá, Karviná – Ráj a Doubrava Sever.
Pro hodnocení expozice byl využit princip předběžné opatrnosti zohledněním teoretické – až
hypotetické nejvyšší možné expozice dotčených občanů pro trvalý pobyt ve vnějším prostředí.
Vlivy na expozici obyvatel ve vnitřním prostředí nebyly zohledněny. Při hodnocení byl použit
konzervativní přístup pro osud jednotlivých škodlivin v prostředí.
I při tomto přístupu nelze očekávat, že by změny hornické činnosti na Dolu Karviná, závodu
ČSA v hodnoceném období 2015 – 2023 mohlo vést k významným negativním dopadům na
dotčené ploše nad rámec současné imisní a akustické situace v dotčeném prostoru. Vlivy
mimo území ČR se neprojeví.
Charakterizace rizika
V hodnocení zdravotních rizik provozu projektovaného záměru „Pokračování HČ v závodu
ČSA 2015-2023” byly posuzovány fyzikální škodlivina (hluk) a chemické polutanty – imise
škodlivin. Na níže uvedených výstupech se mj. významnou měrou podílí skutečnost, že po
zrušení úpravny na povrchovém závodě ČSA dochází k přesunu rubaniny na úpravnu Darkov
podzemním překopem, čímž došlo ke snížení imisní a akustické zátěže v okolí úpravny a
podél povrchové přepravní trasy. Z posouzení zdravotních rizik vyplývají následující závěry:
Hlučnost způsobená provozem záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023”
1.

Somatické poškození sluchu v dotčených lokalitách vlivem současné hlukové zátěže v denní ani
noční době pravděpodobně nehrozí. Realizací záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 20152023” není nutno tuto situaci předpokládat.

2.

Hluková situace na dotčených referenčních bodech v okolí záměru „Pokračování HČ v závodu
ČSA 2015-2023” je ovlivněna již současným provozem Závodu ČSA a posuzovaný záměr
představuje především prolongaci provozu stávajících technologií a dopravní činnosti za
provozních podmínek, které jsou očekávány v časovém horizontu let 2015 – 2023.

3.

Hlučnost v okolí záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” v současnosti v denní
době nepředstavuje významná rizika pro veřejné zdraví a provoz Závodu ČSA se neprojevuje
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jako významný zdroj hlučnosti na modelovaných referenčních bodech. V noční době představuje
s využitím výsledků akreditovaného terénního měření současná hlučnost na referenčních bodech
situaci, která indikuje objektivní podmínky pro obtěžování hlučností, zhoršenou kvalitu spánku
při otevřených oknech a zvýšené užívání sedativ. Tato situace se realizací záměru „Pokračování
HČ v závodu ČSA 2015-2023” ve vymezeném období významně nezmění. Uvedené tvrzení
vychází z objektivizovaných hodnot dle AN15 a údajů WHO.
4.

Hlukové klima se v denní ani noční době vlivem realizace záměru „Pokračování HČ v závodu
ČSA 2015-2023” významně nezmění a nedojde k prokazatelnému a smyslově pocítitelnému
nárůstu hlučnosti. Za očekávané situace proto není nutno uvažovat o významném zhoršení faktoru
pohody v denní či noční době.

5.

Kvantitativní hodnocení počtu rozmrzelých obyvatel pro cílový stav záměru v nejkritičtější dobu
jeho provozu prokazuje, že počet dotčených občanů během realizace záměru „Pokračování HČ v
závodu ČSA 2015-2023” bude dosahovat cca 45%. Vzhledem k tomu, že principem vlastního
záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” je prolongace současné činnosti, která již na
exponovanou populaci dlouhodobě působí, nepředstavuje ani tento indikátor významnou změnu
ve srovnání se současnou situací.

6.

V průběhu realizace záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” je nutno provést
odpovídající terénní šetření charakterizující očekávanou cílovou hlukovou situaci v dotčeném
území.

Imise chemických škodlivin
Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje imisní podíl záměru „Pokračování HČ v
závodu ČSA 2015-2023” pro hodnocené škodliviny riziko ohrožení veřejného zdraví. Samotný
imisní podíl hodnoceného záměru z hlediska vlivu modelovaných škodlivin v potenciálně
dotčených nejbližších osídlených lokalitách v okolí záměru je nepatrný a nepodílí se významně na
celkové imisní zátěži v modelované oblasti. Imisní podíl záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA
2015-2023” je nevýznamným zdrojem imisí škodlivin, v obydlených oblastech bude jeho
zdravotní vliv zanedbatelný, což se projevuje v nepatrném počtu očekávaných případů poškození
zdravotního stavu exponované populace vlivem samotného záměru „Pokračování HČ v závodu
ČSA 2015-2023”.
8. Současný stav maximálních krátkodobých imisí prašnosti a BaP představuje určité riziko pro
veřejné zdraví v dotčené oblasti. Vliv záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” je
však ve srovnání se současným celkovým imisním stavem zanedbatelný, zvláště v oblastech
s trvalým osídlením v potenciálně dotčeném okolí záměru. Realizace záměru „Pokračování HČ v
závodu ČSA 2015-2023” současnou imisní situaci prakticky neovlivní, jedná se o prolongaci
současné provozované činnosti beze změny technologie těžby a rekultivačních prací.
9. Očekávané podíly výskytu symptomů poškození zdravotního stavu dotčených obyvatel na
stanovených specifických referenčních bodech jsou vždy nízké, provoz záměru „Pokračování HČ
v závodu ČSA 2015-2023” ovlivňuje zdravotní stav dotčené populace ve srovnání se současnou
celkovou imisní situací pouze v nepatrném rozsahu. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se očekává
zachování současné úrovně zdravotního rizika.
10. Uvedené závěry byly konkretizovány a kvantifikovány pomocí závislostí z epidemiologických
studií dle materiálů WHO.
11. Nejvyšší hodnoty ILCR benzenu emitovaného vlivem imisního podílu dopravního provozu
záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” jsou v oblasti společensky přijatelného
rizika rakoviny s rezervou jednoho až dvou řádů (nejvyšší hodnoty ILCR=1,2E-07) a
nepředstavují významné riziko pro veřejné zdraví. Modelovaný podíl přídatných případů
rakoviny vlivem imisí záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” představuje 3,8E-07,
což představuje frekvenci cca 4 přídatných případů rakoviny/107 roků. Tato hodnota je v praxi
zanedbatelná a pohybuje se v oblasti hypotetického předpokladu, který neovlivňuje v praxi
zdravotní situaci exponované populace.
12. Nejvyšší hodnoty ILCR BaP emitovaného vlivem imisního podílu dopravního provozu záměru
„Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” jsou také v oblasti společensky přijatelného rizika
7.
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rakoviny s rezervou dvou až tří řádů (nejvyšší hodnoty ILCR=7,1E-08) a nepředstavují významné
riziko pro veřejné zdraví. Modelovaný podíl přídatných případů rakoviny vlivem imisí záměru
„Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” představuje 2,16E-07, což představuje frekvenci
cca 2 přídatné případy rakoviny/107 roků. Tato hodnota je v praxi zanedbatelná a pohybuje se
v oblasti hypotetického předpokladu, který neovlivňuje v praxi zdravotní situaci exponované
populace.
13. Závěry o míře zdravotního rizika chemických imisí byly ověřeny porovnáním závěrů na základě
databází WHO a US EPA a byly porovnány s výskytem symptomů poškození zdravotního stavu
na úrovni státem garantovaného stupně ochrany veřejného zdraví.

Z uvedeného vyplývá, že podíl na zdravotním riziku způsobený realizací záměru
„Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” není ve srovnání se současnou zátěží prostředí
významný, dominantním vlivem bude i do budoucna současná zátěž atmosféry a komunální
dopravní zátěž prostředí z dopravního provozu na komunikační síti a v případě dodržení
deklarovaných parametrů technologie a četnosti dopravy záměru „Pokračování HČ v závodu
ČSA 2015-2023” nebudou intenzity působení a expoziční koncentrace sledovaných polutantů
důvodem významné změny rizika ohrožení veřejného zdraví potenciálně dotčených obyvatel.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního prostředí
v dotčené oblasti převaha pozitivních důsledků realizace záměru „Pokračování HČ v závodu
ČSA 2015-2023”. Z hlediska hlukové zátěže prostředí se neočekává významné zhoršení
podmínek ochrany veřejného zdraví v denní ani noční době ani významná změna hlukového
klimatu. Hlukovou situaci však je potřebné ověřit v období zkušebního provozu záměru.
Sociální, ekonomické a psychické faktory
Populaci, která bude ovlivněna těmito vlivy, lze v souvislosti se záměrem rozdělit na dvě
skupiny:
K populaci potenciálně ovlivněné hlukem a imisními vlivy, definované pomocí IRB:
Hodnocení vlivů záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” na veřejné zdraví
prokazuje, že realizací samotného záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023”
nebudou na dotčených lokalitách v okolí záměru významně změněny podmínky pro
obtěžování hlukem z hlukových emisí samotného záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA
2015-2023” ani podmínky pro ohrožení veřejného zdraví emisemi uvažovaných chemických
škodlivin. Záměr „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” však představuje prolongaci
současné těžební činnosti Závodu ČSA a provádění technické rekultivace v relativní blízkosti
obytných zón dotčených sídel.
Obě tyto činnosti mohou působit na psychický stav okolní populace a vyvolávat subjektivní
pocit, že při ukončení těžební činnosti Závodu ČSA by se jejich životní podmínky mohly
podstatně zlepšit. Odborné studie a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví však prokazuje,
že imisní a hlukový podíl provozu Závodu ČSA, který probíhá kontinuálně již po několik
desetiletí, není významný a na kvalitě životního prostředí se v okolních osídlených oblastech
významně nepodílí.
K populaci ovlivněné důlními vlivy na povrchu:
Problematičtější a zásadnější vlivy na psychiku potenciálně dotčených osob působí však
následné vlivy důlní činnosti na povrchu. Těžiště subjektivních vlivů je především
determinováno obavami ze ztráty bydlení a majetku vlivem poddolování, poklesy a zatopením
(především ve Starém Městě) jak je dále řešeno.
Důlní poklesy související se záměrem „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” se podle
poklesových map v souvislosti s objekty pro bydlení projeví především v místní části Karviná
– Staré Město, v menším rozsahu i v lokalitě Výhoda – Hranice. Jde o to, ve které rizikové
skupině se objekty v dotčených lokalitách nalézají (jde o skupiny stavenišť ve škále od I do V,
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lišící se mírou potenciálního rizika pro objekty: I – největší míra rizika, V – nejnižší míra
rizika na objekty v oblasti důlních poklesů, obecně nevyžaduje žádná speciální opatření). Dále
je nutno vzít v úvahu okolnost, zda se dotčené objekty v poklesovém území nacházejí
v polohách se změnou hydrického režimu (takové objekty se vyskytují pouze v lokalitě Staré
Městě, a to v oblasti s vystoupením vody nad povrch, s trvalým zamokřením či se sezónním
zamokřením, v lokalitě Výhoda – Hranice se takové objekty prakticky nevyskytují).
Objekty postižené důlními vlivy zahrnují nejen objekty pro bydlení, ale i rekreační objekty,
objekty občanské vybavenosti (domov pro matky, hasičská zbrojnice, klubovna PZKO,
kaplička), objekty výrobní (stolárna). Důlní poklesy zároveň ovlivní i technickou
infrastrukturu – komunikace (silnice, železnice) i technickou infrastrukturu (vedení vodovodu,
energetická a telekomunikační vedení). Vlivy na obytné objekty vedou v mnoha případech
k nutnosti oprav postižených objektů, případně jejich demolice spojené s přesídlováním
dotčených obyvatel do blízkého okolí, případně do jiných lokalit. To vede k nutnosti nalézt
nové pracovní a obytné prostředí pro celou dotčenou rodinu, v některých případech i nutnost
změny profese z důvodu potřeby zajištění ekonomické situace rodiny. V každém případě se
však jedná o zásah do ustálených ekonomických a sociálních vazeb a nutnost řešení nové
situace, což je spojeno s pocity nejistoty, starostí a osobního nepohodlí. Proto tyto vlivy
nejsou obecně přijímány pozitivně a jejich řešení je jednou z nejcitlivějších oblastí, která
provází důlní činnost.
Postižené osoby a jejich rodiny budou vystaveny nezbytnosti řešit svou sociální situaci včetně
osobních vazeb a vztahů – například vztahy se sousedy, přáteli, zájmovými skupinami osob
apod. Je jisté, že tato skupina osob bude zahrnovat všechny věkové skupiny. I přes jejich
relativně velký počet je nezbytné řešit situaci postižených rodin individuálně. V této
souvislosti je potřebné vzít v úvahu i míru subjektivního postižení dotčených osob a jejich
rodin.
Sociální vlivy se mohou projevit i dezintegrací současné sociální struktury i narušením
stávající infrastruktury, což obecně vede ke snížení standartu bydlení. Zejména v případě
nových, rekonstruovaných nebo udržovaných objektů pro bydlení povede provoz záměru
„Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” i k ekonomickým problémům dotčených
obyvatel, jejichž nemovitosti nebudou přímo záměrem dotčeny, neboť objekty obecně se
v této lokalitě se mohou stát ve své většině neprodejnými a snížení jejich ekonomické
hodnoty tak nemusí odpovídat např. výši investovaných finančních prostředků, které do nich
jejich vlastníci vložili (např. půjčky, úvěry, hypotéky apod.). I tyto ekonomické dopady na
vlastníky musí být oznamovatel připraven korektně kompenzovat.
Očekávaný vliv záměru na psychickou pohodu obyvatel v okolí spočívá především ve
vnímání souběhu pozitivních i omezujících vlivů provozu záměru a v očekávaném cílovém
počtu osob pociťujících obtěžování vlivem hlučnosti záměru.
Významné jsou však také celospolečenské vlivy realizace záměru „Pokračování HČ v závodu
ČSA 2015-2023”, které spočívají v nezastupitelné činnosti těžebních společností na
Karvinsku pří získávání surovin pro realizaci celostátní surovinové a energetické politiky
státu, udržení zaměstnanosti v regionu a zajištění nezbytných podmínek pro jeho trvale
udržitelný rozvoj.
Z hlediska společenských důsledků záměru se jeví jako nejvýznamnější rozsah a způsob
řešení situace v sídelních oblastech, které budou postiženy důlními vlivy. V těchto lokalitách
je možno očekávat především narušení sociální integrity obcí i jednotlivých občanů, včetně
těch, jejich obydlí nebudou přímo důlní činností ovlivněna. Proto se navržená opatření
zaměřují primárně do této oblasti, která se ve svém důsledku projeví z hlediska podmínek
ochrany veřejného zdraví jako nejvýznamnější.
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Návrh dílčích opatření pro realizaci záměru
Současný a očekávaný provoz Závodu ČSA se na současném stavu životního prostředí uplatní
pouze malým podílem, a proto jsou nezbytné následující zásady:
 aby provozovatel hornické činnosti důsledně dodržel trasy a objemy přepravy, které byly
podkladem pro zpracování odborných studií (hlukové a rozptylové);
 aby rekultivační akce byly realizovány v harmonogramu a v lokalitách, které byly
předmětem modelování vlivů na složky životního prostředí;
Dále je navrhováno uplatnit následující doporučení:


Stavební a terénní práce spojené s použitím těžké stavební techniky provádět v souladu s
ustanoveními nařízení vlády č. 272/2011 Sb. době 7.00 - 21.00 hod.

Při dodržení těchto opatření není z hlediska vlivů na veřejné zdraví nezbytné pro realizaci
záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” formulovat další požadavky a opatření,
neboť se jedná především o prolongaci současné činnosti hodnoceného subjektu a jeho
činnost je dostatečně regulována a organizována platnými a v praxi ověřenými právními
dokumenty pro jeho provoz (dokumenty orgánu ochrany veřejného zdraví, IPPC, provozní
řády, případně další dokumenty). V této souvislosti je účelné upozornit na pozitivní vliv
dopravy rubaniny na úpravnu Darkov podzemní cestou po zrušení úpravny v povrchovém
závodě ČSA v roce 2013.
Pro realizaci záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” je nutno požadovat, aby
provozovatel důlní činnosti realizoval následující opatření, která se přímo i nepřímo podílí na
formování podmínek z hlediska ochrany veřejného zdraví:
 Zajistit potřebnou informovanost obyvatel a dotčených orgánů státní správy o záměrech
důlní společnosti a očekávaných důsledcích na životní podmínky obyvatel.
 Ekonomickou újmu vlastníkům obytných objektů, které budou nevratně dotčeny vlivy
z projednávané hornické činnosti a u kterých nelze řešit jejich mechanickou stabilizaci,
důsledně řešit jako standardní důlní škodu v rámci střetu zájmů podle §§ 33, 36 a 37 zák.
č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Analogicky postupovat i u objektů, u
kterých je reálné řešit stabilizační opatření na náklady těžební organizace, ale nedojde
k dohodě s vlastníkem o tomto způsobu zabezpečení.
 Zajistit komunikaci a podporu občanům při řešení nápravy škod na jejich majetcích
v poddolovaných plochách a při jejich integraci v nových sociálních podmínkách
v případě výkupu a stěhování
V kontextu prevence psychických vlivů a vlivů na majetek z hlediska ochrany veřejného
zdraví zpracovatelský tým dokumentace doporučuje uplatnit následující podmínky a zásady
(jsou dále promítnuty i do kapitoly D.I.9):




Průběžně sledovat vývoj deformací povrchu v těch doposud aktivně obývaných částech sídelních
útvarů, do kterých zasahují vlivy poddolování a na základě výsledků měření a pozorování přijímat
adekvátní opatření pro zajištění kvality bydlení nebo včasné náhrady důlních škod.
Nejméně po dobu doznívání poklesů sledovat funkčnost stávajících technických opatření k ochraně
budov a pozemků. Monitoring ukončit až po dohodě s majiteli dotčených nemovitostí.
V případě požadavků majitelů ovlivněných nemovitostí zajistit znalecké posouzení možných vlivů
doznívajících poklesů terénu.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Na základě uvedených výpočtů je možno pomocí modelu disperze škodlivin z provozu
záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA“ doložit, že:
-

Provoz investičního záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA“ ovlivňuje ze škodlivin
významných z hlediska zákona o ovzduší NO2, NOX, PM10, PM2,5, CO, benzen a
benzo(a)pyren. Mimoto byly modelovány i imisní příspěvky metanu, který je součástí
plynů pocházejících z důlního větrání.

-

Imisní zátěž se v souvislosti s provozem záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA“
v modelované oblasti ve srovnání se současnou situací významně nezmění, jedná se o
pokračování současné činnosti, jejíž důsledky jsou již součástí monitorované kvality
ovzduší a podílí se tak na výsledné současné kvalitě ovzduší. Počítané a modelované
imisní příspěvky jsou tak vlastně imisními podíly současné zátěže ovzduší
škodlivinami, které jsou produkovány již probíhajícím dlouhodobým provozem
záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA“ a jsou součástí monitorované kvality
ovzduší na stanicích ČHMÚ.

-

Realizace záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA“ neovlivňuje významně současnou
zátěž atmosféry v modelované oblasti škodlivinami ani ve větší vzdálenosti od zdrojů
znečištění.

-

Investiční záměr „Pokračování HČ v závodu ČSA“ nezpůsobí do budoucna situaci,
která by byla v rozporu s platnými požadavky legislativy v oblasti ochrany ovzduší,
pokud již v současné době nejsou překročeny platné imisní limity (na tomto
překročení se záměr již v současné době do určité míry podílí).

-

Modelování zohledňuje i sekundární imise pocházející z resuspenze tuhých částic
z dopravních vlivů.

Pro modelované škodliviny jsou očekávány dlouhodobé (roční) imisní příspěvky mimo
bezprostřední okolí dopravních cest a rekultivačních ploch, kde je projektován záměr
„Pokračování HČ v závodu ČSA“, nižší než 1% jejich imisních limitů. Modelovaný vliv na
kvalitu ovzduší je proto nepatrný, hodnocený záměr se na kvalitě ovzduší projevuje pouze
lokálně. Pro škodliviny, kde jsou imisní limity v současné době plněny, bude tento stav i po
zprovoznění záměru zachován. U škodlivin, kde jsou v současné době jejich imisní limity
překračovány, nedojde po realizaci záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA“ k významné
nepříznivé změně imisní situace, neboť modelování imisní situace zohledňuje především
imisní podíl současného vlivu záměru na kvalitu ovzduší.
Kompenzační opatření nejsou vzhledem k nepatrným imisním příspěvkům mimo
bezprostřední okolí dopravních cest a rekultivačních ploch a vzhledem k tomu, že se jedná o
záměr, který je již dlouhodobě provozován, navrhována. Zpracovatelský tým dokumentace
navrhuje uplatnit následující doporučení k ochraně ovzduší:





Nadále sledovat provoz stacionárních zdrojů znečištění ovzduší v souladu s platnou legislativou a
operativně omezovat situace maximálních emisních stavů provozovaných zařízení, která vypouštějí
emise do atmosféry.
V rámci řešení záměru do roku 2023 z důvodů snížení prašných emisí nadále optimalizovat režim
technických rekultivací ve smyslu omezení aktivní plochy rekultivací na max. 5 ha/stavba s tím, že je
nutno nadále v praxi uplatňovat operativní režim překrývání otevřených ploch zeminou v rámci
biologické rekultivace, s vyloučením zbytečných mezideponií.
Při realizaci záměru preferovat variantu železnice s nižšími dopravními emisemi a kontrolovat stav
ukládaného materiálu, pro omezení emisí jej případně vlhčit.
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Nadále sledovat provoz stacionárních zdrojů znečištění ovzduší v souladu s platnou legislativou a
operativně omezovat situace maximálních emisních stavů provozovaných zařízení, která vypouštějí
emise do atmosféry.
Před výjezdem dopravních prostředků na veřejné komunikace zajistit vhodný způsob čištění
dopravních prostředků pro zamezení znečištění veřejných komunikací zeminou a snížení sekundární
prašnosti;
K omezení emisí do ovzduší z mobilních zdrojů bude pro výstavbu používána pouze stavební
mechanizace v perfektním technickém stavu;

Jak bylo uvedeno v kontextu výstupů do ovzduší z hlediska výstupů metanu, vzhledem
k popsaným geologickým a úložním poměrům lze konstatovat, že v jižní a jihozápadní části
DP Doubrava u Orlové, ale i v centrální části DP Karviná Doly I je riziko plošných i
bodových výstupů důlních plynů až na povrch vysoké. Současně v obou DP v ostatních
částech ovlivněných hornickou činností je vzhledem k rozsáhlé exploataci významně narušen
pokryvný útvar karbonu a je zde oprávněný předpoklad, že v budoucnu může docházet
k lokálním bodovým, liniovým resp. maloplošným výstupům důlních plynů na povrch.
Vzhledem k výše uvedenému je nutno považovat DP Doubrava u Orlové a Karviná Doly I za
rizikové z hlediska výstupů důlních plynů na povrch a je doporučeno realizovat následující
opatření:


Kontroly likvidovaných jam provádět v rozsahu, který určuje § 16 odst. (4) až (6) vyhl. ČBÚ č.
52/1997 Sb. v platném znění.

Vlivy na klima
Záměrem je v podstatě pokračování hornické činnosti ve stejné intenzitě jako dosud,
s obdobnými energetickými vstupy jako do roku 2015 (energie ušetřené při úpravě uhlí
v závodě ČSA bude nutno vynaložit v Dole Darkov nebo závodě Lazy). Významnějším
výstupem než uvolňování CO2 při výrobě potřebné energie jsou výstupy metanu, které však
stejně jako dosud budou v maximální možné míře omezovány degazací důlních prostor a
energetickým využíváním metanu. Ovlivnění klimatu se pokračováním hornické činnosti
v letech 2015-2023 ve srovnání se současností a činností do roku 2015 v zásadě nezmění.
K mírnému ovlivnění mezoklimatu může docházet postupně v okolí nově vznikající vodní
plochy v oblasti Starého Města ve vazbě na rozvoj vodní plochy v oblasti Kozince
v souvislosti s rozdílnou akumulací tepla ve vodní mase a jeho pomalejším uvolňováním než
z pevného povrchu. V okolí vodní plochy se tak nepatrně sníží rozsah denního chodu teplot.
Ovlivněna bude rovněž vlhkost vzduchu s možnými efekty na lokální vývoj počasí (množství
horizontálních srážek, vývoj mlhy apod.). V opačném smyslu se budou změny mezoklimatu
vyvíjet v okolí kalových nádrží Doubrava v souvislosti se zmenšováním jejich vodní plochy.
Kvantifikace těchto vlivů by byla velmi obtížná a dokumentace se jí proto nevěnuje, protože
nemá velký význam ve vztahu k ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví.
Celkově je možno ovlivnění klimatu charakterizovat jako malé, nevýznamné a dočasné, pouze
v případě dílčích změn mezoklimatu kolem vodních nádrží jako trvalejší.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci
Z provedených výpočtů v hlukové studii (Příloha č. 5) vyplývají následující závěry:
1.

Automobilová doprava vyvolaná prováděním rekultivačních prací není dominantním zdrojem
hluku. Doprava hlušin na místo rekultivačních prací probíhá ve značné vzdálenosti od chráněných
staveb, její rozdíly se v jednotlivých letech na hladině hluku rovněž neprojeví.

2.

Dominantním zdrojem hluku je v lokalitě ČSA provoz sacích bagrů, dozéru a nakladačů na místě
provádění rekultivačních prací (oblasti nádrží Pohraniční kolonie a Doubrava II. – IV.) V lokalitě
Doubrava – sever je jediným zdrojem hluku hlavní důlní ventilátor.

3.

Práce s dozérem, bagry a nakladači jsou a nadále budou prováděny výhradně v denní době.

4.

Doprava po železniční vlečce je dominantním zdrojem hluku pouze na lokalitě Stonava (
přepravní trasa C), kde se chráněné objekty nacházejí v blízkosti vlečky. Na ostatních lokalitách
se hluk z provozu vlečky výrazně neprojevuje, a to vzhledem k velké vzdálenosti chráněných
objektů od přepravních tras.

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, § 12, odst. 3, se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve
venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné
korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3.
- korekce :
-10 dB ... noční doba
Na základě výsledků uvedených v tab. č. 3 až 8 lze konstatovat, že:
a) vlivem provádění rekultivačních prací na lokalitách řešených v souvislosti
s pokračováním hornické činnosti závodu ČSA a touto činností vyvolané dopravy
(synergicky s přepravou hlušin z jiných těžebních provozů), ve venkovním prostoru,
definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 238/2000 Sb.:
b) na lokalitě ČSA (výp. bod č. 1, 2 a 3) nedojde k překročení hygienického limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době.
c) na lokalitě ČSA (výp. bod č. 1, 2 a 3) zůstane po dobu provádění rekultivačních prací
překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze
stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době.
d) na lokalitě Doubrava-sever (výp. bod č. 10, 11 a 12) nedojde ke změně ekvivalentní
hladiny akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v denní, ani v noční době.
e) na lokalitě Stonava (výp. bod č. 4 a 5) se ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk
ze stacionárních zdrojů budou v denní době pohybovat na úrovni hygienického limitu
f) na lokalitě Stonava (výp. bod č. 4 a 5) zůstane překročen hygienický limit v ekvivalentní
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční
době
g) na lokalitě Prostřední Suchá (výp. bod č. 7 a 8) nedojde k překročení hygienického limitu
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době ( v noční době práce prováděny nebudou).
h) na lokalitě Karviná - Ráj (výp. bod č. 8 a 9) nedojde k překročení hygienického limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době (v noční době práce prováděny nebudou).
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Na základě výsledků uvedených v tab. č. 9 lze konstatovat, že rekultivačních prací na
lokalitách řešených v souvislosti s pokračováním hornické činnosti závodu ČSA a touto
činností vyvolané dopravy (synergicky s přepravou hlušin z jiných těžebních provozů),
v chráněném vnitřním prostoru staveb:
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro
hluky pronikající zvenčí v denní i v noční době
Modelování hlukové situace ve vymezeném období let 2015 – 2023 zohledňuje již současnou
dopravní situaci, kdy je pro přepravu rubaniny na úpravnu Darkov využívána přeprava
podzemním překopem, která je takto provozována již od roku 2011. Původní přeprava
rubaniny železniční cestou po povrchu byla zrušena a není již součástí hlukového modelu.
Opatření směřující k plnění akustických limitů jsou promítnuta do příslušné části kapitoly
vlivů na veřejné zdraví (D.I.1).
Vlivy záření
Činnost závodu ČSA ve všech jejích oborech nevede k produkci nebo uvolňování
elektromagnetického ani ionizujícího záření v množství nebo intenzitě, které by mohly
významně ovlivnit jimi dotčené životní prostředí. Toto tvrzení podporuje skutečnost, že při
dlouhodobé existenci této činnosti, jíž charakter a rozsah se podstatně nezmění ani v řešeném
období, nebylo žádné významně se uplatňující záření zaznamenáno. Jako bezproblémově
přijatelná se tato skutečnost jeví v případě elektromagnetického záření (včetně světelného).
V případě ionizujícího záření ale vznikají při těžbě a narušení zemské kůry vůbec pochyby,
zda se nemůže uvolnit záření vyvolané přítomností radioaktivních prvků.
V tomto ohledu je možno konstatovat, že vytěžené uhlí ani hlušiny neobsahují podle
provedených analýz a výzkumů nikde v OKR radioaktivní minerály nebo substance, které by
mohly patrným způsobem ovlivnit úroveň přirozené radioaktivity. Totéž je možno prohlásit o
pravidelně měřené radioaktivitě důlní vody (viz údaje v kapitole B.3.2.)
Z hlediska radonového rizika je nutno mít na zřeteli, že poklesy terénu souvisejí s pohybem
celého horninového masívu v nadloží vytěžených slojí. I když se jedné o plastické deformace
skalního masívu, může místně docházet ke zvýšení prostupnosti hornin pro radon (stejně jako
se to děje v případě „důlního plynu“ metanu). Negativní vliv záření z radonu se však může
projevovat pouze v případě, kdy dochází k jeho koncentraci v uzavřených prostorách.
Zvýšené výstupy radonu lze v souvislosti s ukončením těžby teoreticky očekávat ve stejných
místech jako výstupy metanu. Pravděpodobnost zvýšeného radonového rizika je však
vzhledem k omezeným obsahům radia, jehož rozkladem radon vzniká, v celém profilu hornin
narušených deformacemi horninového masívu v souvislosti s poklesy do vytěžených prostor
velmi malá.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy v důsledku poklesů terénu
Ovlivnění terénu a v souvislosti s tím i režimu povrchových a kvartérních podzemních vod
proběhlo již v minulost u všech dotčených oblastí.
V DP Doubrava, v oblastech, kde ještě bude pokračovat těžba, nastaly v posledních letech
poklesy zejména v prostoru Šimíčkovy kolonie, Kotlin a Vrchovce, kde se v řešeném období
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poklesy projeví jen v omezené míře. Poklesy v prostoru ohradníku bývalého dolu Doubrava
jsou vázány na poslední léta a budou pokračovat se značnou intenzitou, ale mimo zástavbu.
Poklesová kotlina na Glembovci se prohloubí v místech, kde dosavadní poklesy dosáhly cca
0,5 m, poklesy do 2 m již proběhly v jižní části kotliny očekávané z těžby do roku 2023.
V DP Karviná Doly – Město dojde k dalšímu prohloubení kotliny v oblasti doubravských
odkalovacích nádrží, Hlavní poklesová aktivita ale bude pokračovat v oblasti Kozince, kde
byla intenzivní těžba započata až koncem 90.let a dosavadní poklesy zde dosahují hodnoty až
7,5 m. Lokalita Staré Město poklesy dosud vážněji postižena nebyla, dosavadní maximum
poklesů nepřesahuje 0,3 m.
Do režimu podzemních a povrchových vod se poklesy terénu promítnou rozdílným způsobem
v závislosti na morfologii terénu a předchozích deformacích povrchu.
V oblasti ohradníku bývalého dolu Doubrava (22. kry DP Doubrava) dochází k určitému
vyrovnání plochy bývalého dolu Doubrava a jeho bezprostředního okolí s okolním terénem,
který dlouhodobě poklesával v období dřívější těžby ještě za činnosti dolu, pro jehož jámy byl
ohradník vytýčen. Poklesy v období let 2014-2023 dosáhnou cca 7,4 m. Morfologicky se
jedná o členitý terén – vrcholovou partii rozsáhlé terénní elevace s četnými hlubokými
erozními rýhami a stupňovitými terasami rekultivovaných ploch. Poklesy v této lokalitě
budou mít za následek především snižování úkonů svahů a bází erozních rýh. Vzhledem
k hydrografickému charakteru území a jeho hydrogeologické charakteristice se zde však
nepředpokládají významné změny v režimu podzemních a povrchových vod. Bude
pokračovat a zvyšovat se ovlivnění potoků pramenících v západní části poklesové kotliny a
jejich přítoků z erozních strží a rybníka, z něhož vytéká Kotlinský potok ve východní části
poklesové kotliny.
Vlivy poddolování se budou projevovat především v rozsahu údolí menších vodotečí, které
v rozsahu lokality pramenní. V důsledku poklesů dojde na těchto tocích k modifikaci rozsahu
stávajících vodních akumulací (většinou umělého původu), které se vyskytují ve směru
narůstání poklesů, tj. v případě Lišťáku a vodní plochy pod Osadou pod Lipou směrem
k východu, u bezejmenného přítoku Glembovce pod SZ patou Dinoparku směrem k jihu a u
Kotlinského potoka směrem k západu. Protože se jedná o úzká údolí, vymezená výrazně
převýšenými svahy, budou tyto změny dosahovat velikosti prvních metrů. Posledním místem,
kde se předpokládá mírná modifikace stávající vodní hladiny, je vodní akumulace na SV
okraji rekultivovaných odkališť závodu Doubrava. Dojde k mírnému rozšíření vodní hladiny
k severu (opět ve směru narůstání poklesů), kde je minimální převýšení břehu (ostatní břehy
jsou s výrazně vyšším převýšením, místy ještě zvýrazněným navážkou).
Mimo báze údolí místních toků dozná změny také zamokření pod patou komunikace
odbočující z hlavní silnice Orlová–Doubrava do místní části Kotliny, kde se vlivem poklesů
působících proti svahu očekává mírné zintenzivnění. Ke zintenzivnění a rozšíření plochy
zamokření dále dojde pod severní patou náspu železniční vlečky z bývalého závodu Doubrava
(cca 500 m JZ od areálu Doubravy). V obou případech jsou příčiny zamokření způsobeny
omezením odtoku povrchové a hypodermické vody v důsledku vyrovnání terénu a přehrazení
svahu násypem. Zamokření sezónního charakteru je možno očekávat na několika izolovaných
plochách pod JV patou odvalu v místní části U Cihelny. K málo rozsáhlému zamokření může
také docházet jen lokálně a přechodně ve dně údolí v závislosti na místních morfologických a
geologických poměrech.
Při velkém převýšení původního terénu ohradníku vůči území postiženému poklesy
v dřívějších dobách, jež podpořilo hluboké a strmé zaříznutí údolí toků a erozních strží, je
zamokření terénu rozsahem malé, lokální a často sezónní. Rychlost odtoku vody, jak
povrchové tak podzemní se sníží. Z hlediska udržení vody v krajině se v důsledku poklesů
v té to oblasti jedná v podstatě o pozitivní změny.
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Ve vodních nádržích dojde ke změnám úrovně hladiny vůči břehům. U pramenného rybníka
Kotlinského potoka dojde k rozšíření hladiny směrem k západu, břehu protilehlému k výpusti
rybníka, s doprovodným zamokřením okolního terénu. U bývalých odkalovacích nádrží u
jižního okraje DP Doubrava i za jeho hranicemi poklesnou severní hráze, takže bude třeba
zajistit, aby nedocházelo k přelivům vody, případně i k narušení hrází.
V oblasti Doubrava - Kotliny (1. kra DP Doubrava) budou mít finální poklesy vliv
především na odtokové poměry Doubravského a Kotlinského potoka. Hlavním faktorem
změny bude pokles přetokového prahu na Doubravském potoce, který se aktuálně nachází cca
20 m před Národním domem. Při předpokládaném poklesu o cca 0,45 m dojde ke zvýšení
odtoku vody z oblasti stávajícího rozlivu a v souvislosti s tím k mírnému poklesu hladiny
rozlivu. S touto změnou bude souviset také přesun vodní hladiny rozlivu ve směru k centru
kotliny. Z provedeného nivelačního zaměření spádu Doubravského potoka a terénu v okolí
jeho koryta vyplývá, že při běžných vodních stavech by k dalšímu vybřežení potoka dojít
nemělo. V případě severního okraje rozlivu dojde k dalšímu přiblížení vodní hladiny k místní
komunikaci, která se již dnes v nejnižším bodě nachází 0,6 m nad hladinou rozlivu. K
vyššímu plnění koryta a rozšiřování toku dojde v úseku mezi odtokem z rozlivu a centrem
poklesové kotliny. V tomto úseku se také předpokládá zvýšení intenzity stávajícího
zamokření terénu v plochém terénu pravobřežní nivy, jehož doprovodným jevem bude rozvoj
vlhkomilné vegetace. Mimo údolí Doubravského potoka dojde také ke zvýšení intenzity
stávajícího zamokření v rozsahu báze dílčí erozní rýhy v centrální části poklesové kotliny, na
kterou budou poklesy působit protisměrně.
V oblasti Glembovce (13., 15. a 18 kra DP Doubrava) Do roku 2023 se očekávají další
poklesy v oblasti Glembovce v rozsahu do dvou metrů. Vlivy poddolování se budou
projevovat především v oblasti odtoku povrchové vody. Potok Glembovec protékající centrem
kotliny má široké a ploché údolí, ve které jeho tok meandruje, což vede k předpokladu, že
v místech poklesů může dojít ke stagnaci a vybřežení toku. Levostranné přítoky Glembovce
vytvářejí až 10 m hluboké strže. Vzhledem k morfologickému profilu, intenzitě a figuře
poklesů bude ovlivnění těchto údolí podružné. Dle výsledků provedených rekognoskací a
měřických záměr je možno předpokládat tyto dopady:


Ohrožení stability hráze rybníka v místní části Hranice a poškození (resp. zánik) malého rybníka
v centrální části poklesové kotliny.



Snížení spádu a zvýšení hladiny potoka Glembovce na odtoku z centrální části poklesové kotliny
s možností lokálních záplav při vyšších vodních stavech v meandrující části toku v lesním
porostu.



Riziko oslabení příronu nebo i ztráty vody v domovních studnách ve svazích nad potokem
Glembovec. Konkrétní případy není za současného stavu poznání vytipovat.

V oblasti doubravských nádrží (4. kra DP Karviná – Doly I) se budou nádrže zahlubovat
vůči Karvinskému potoku, kterým jsou odvodňovány. Pokles terénu v období 2014-2023 zde
dosáhne až cca 2,2 m. Maximální hodnoty se budou projevovat v ploše odkaliště Do-1, které
tak dozná dalšího zahloubení. Odvod vody z lokality se tedy bude zhoršovat a nutno
předpokládat postupné zatopení a zamokření nivelačně nižších míst, kterými jsou paty náspů.
Mimo vlastní plochu odkališť bude poklesy nejvíce postižen úsek silnice mezi přejezdem
báňské vlečky a vjezdem do areálu kalového hospodářství. Převýšení mezi povrchem silnice a
hladinou vody pod náspem silnice je odhadem kolem 2,5 m. Pokles v tomto místě dosáhne od
0,6 do 1 m, zatímco pokles na Karvinském potoce bude do 0,1 m. Při nezměněném systému
napouštění a čerpání vody z nádrží lze očekávat, že se bude příkop u silnice postupně plnit a
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rozdíl mezi hladinou vody v příkopu a povrchem silnice se bude snižovat. Ohrožení silnice se
však nepředpokládá.
V oblasti Kozince (11. kra DP Karviná – Doly I) již v důsledku předchozích poklesů vznikla
rozsáhlá zátopa, která se bude dále rozšiřovat v důsledku dalších poklesů až o 4,5 m, a to ve
všech směrech do okrajů a postupovat bude i koryty přitékajících a odtékajících potoků,
zejména Karvinského, které se projeví rozšířením a prohloubením koryt. V některých úsecích
dojde také ke zpomalení a prohloubení toku Olše.
Zamokření půd v okolí zátopy se v souvislosti s poklesy terénu a modifikacemi útvarů
povrchových vod očekává zejména v její severní a východní části, kde také dojde k většímu
rozšíření zátopy. Zamokření je hodnoceno jako sezónní. Mimo oblast poklesové zátopy se
bude sezónní zamokření terénu nově projevovat také v luční ploše na levém břehu
Karvinského potoka v místní části Pod Ujalou.
V oblasti Starého Města dojde poprvé k zásadním změnám konfigurace terénu poklesovou
kotlinou s prohloubením současné úrovně terénu o cca 5 m. Vzhledem k rovinatému terénu se
poklesy projeví vznikem záplav a navazujícího zamokření. Situace je ovšem komplikována
tím, že klesat bude rovněž úroveň koryta Olše, která drénuje podzemní vody, takže bude
působit na snížení jejich hladiny. Poklesnutí koryta se očekává až o 3,5 m (v západním
protažení centra poklesové kotliny), bude ale nerovnoměrné, s rozdílem poklesů
v jednotlivých úsecích. Drenážní působení se tak bude měnit podle vývoje poklesů, na kterém
bude záviset rychlost proudění vody v Olši a s tím také její schopnost drenáže. Přesto se na
místech, kde pokles terénu bude větší než velikost zaklesnutí hladiny podzemní vody v součtu
s její původní hloubkou pod terénem se očekává, že bude docházet k výstupu hladiny
podzemní vody nad povrch terénu a ke tvorbě zátopy se souvisejícím zamokřením okolních
půd.
Na základě výsledků matematického modelu proudění, upraveného na poklesy pozměněné
podmínky a podle morfologie terénu byla predikována předpokládaná hloubka hladiny
podzemní vody pod terénem. Na základě této predikce proběhla konstrukce oblastí
ohrožených zatopením a zamokřením terénu. Výsledkem je předpoklad vytvoření zátopy
terénu, která zasáhne ulici „K řece“ včetně přilehlých zahrad a luk; zároveň postoupí i do
okrajové části zástavby rodinných domků. Voda ze zátopy bude odtékat po terénu k patě
indundační hráze Olše a dále k severu. K lokálním výstupům hladiny nad terén avšak
s výrazně menším plošným rozsahem dojde dále po toku na pravém břehu Olše, v terénní
sníženině pod JZ patou náspu, na kterém jsou umístěny haly průmyslové zóny „Nová Pole“ a
na několika místech pod patou pravobřežní hrany nižšího nivního stupně v severní části
lokality, již v oblasti s převažujícím vlivem poklesů z oblasti Kozince. Výstup hladiny
podzemní vody nad terén bude doprovázen trvalým zamokřením půd v jejich blízkém okolí a
sezónním zamokřením ve vzdálenějších plochách. Jedná se vesměs o oblasti mimo zástavbu.
Na hlavní zátopu v centru depresní kotliny bude navazovat oblast trvalého zamokření terénu
s hladinou podzemní vody max. 0,3 m pod povrchem, kde se voda může dostávat až do
úrovně povrchu a vytvářet dočasné výrony. Dále pak následuje zóna s úrovní hladiny
podzemní vody do hloubky 1 m pod terénem, což pro nemovitosti se suterénem prakticky
znamená průnik vody do sklepů a zamokření základových konstrukcí.
Hodnocení vlivů poddolování na podzemní a povrchové vody je průběžně zatíženo řadou
nejistot, vycházejících z nedostatku dostatečně přesných topografických podkladů v důsledku
stále probíhajících změn morfologie, neúplné a ne zcela odstranitelné znalosti kvartérních
pokryvů a stavu dna a břehů toků a také neznalosti detailní geologické stavby karbonského
masívu v okolí uhelných slojí, jež budou dobývány, která se může projevit ve změnách
postupu poklesů.
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Hydrogeologické posouzení (viz příloha č. 10) navrhuje proto řadu doporučení vedoucích ke
zpřesnění znalostí o možném budoucím vývoji vodního režimu, jež jsou převzaty a částečně
upraveny a rozšířeny níže:









pokračovat v monitoringu podzemní vody v lokalitách Kozinec a Doubrava–Kotliny a nově rozšířit
monitoring také do lokalit Staré Město a Glembovec;
V lokalitě Kozinec vyhloubit hydrogeologický pozorovací vrt mezi SV okrajem stávající zátopy a
Olší (mezi stávajícím objektem KO-MV-13 a bývalým KO-MV-7;
detailní geodetické zaměření obvodu (hrází) rybníčků PvG-1 a PvG-3 (označení dle
hydrogeologického posouzení – příloha č. 10 Dokumentace) v údolí potoka Glembovec a zpracování
podélných a příčných řezů, vizuální monitoring stavu hrází (průsaky);
v lokalitě Staré Město zpracovat za pomocí matematického modelu proudění prognózu ohrožení
terénu vodou v časových etapách, podle předpokládaného postupu těžby;
v rámci zpracování studie odtokových poměrů Olše při povodňových stavech a v lokalitě Staré
Město zhodnotit míru ochrany zachované občanské zástavby a průmyslové zóny „Nová Pole“ při
povodňových stavech;
V ohrožených oblastech zástavby (zejména v prostoru Starého Města) provádět režimní měření
hladiny podzemní vody 4 x ročně.
V oblasti Kozinec pokračovat v detailním sledování režimu podzemní vody 4x ročně, v tomto
případě včetně hydrochemického sledování vývoje koncentrací chloridů v podzemní vodě, ve vazbě
na možný přestup kontaminace do Olše.
V místech aktuálního ohrožení zástavby nebo infrastruktury ve všech oblastech postižených
zamokřením půdy individuálně provést detailnější sledování a dopřesnění prognózy poklesů terénu
a souvisejících změn režimu podzemních vod.

Autoři hydrogeologického posouzení (Příloha č. 10) navrhují i další podmínku, týkající se
požadavků na vyhodnocení hydrodynamiky Olše ve smyslu: Připravit a zajistit geodetické
zaměření Olše včetně dna a povrchu inundačních hrází a zpracování podélného řezu, tento
požadavek byl již součástí zadání aktuální hydrotechnické studie a není tedy do výstupů
Dokumentace zahrnut..
Vlivy na kvalitu vody
K ovlivnění kvality povrchových vod dochází především vypouštěním důlních vod do
Karvinského potoka a Doubravské stružky. S omezením objemů těžby a zrušení úpravny na
závod ČSA došlo po roce 2013 ke zmenšení objemů vypouštěné důlní vody, což při
zachování zhruba stejné úrovně jejich znečištění povede ke snižování zátěže recipientů. Je
však obtížné stanovit, jakou měrou bude ubývat složky důlních vod nesoucí hlavní část
znečištění, to znamená vod vtékajících do dolu z horninového masívu. Tyto vody vytékají i ze
stařin, může dojít k načepování detritu apod., takže paradoxně i ke zvyšování jejich podílu
v celkovém objemu důlních vod a tudíž ke zvyšování jejich salinity. Celkové množství
znečišťujících látek by však nemělo stoupat. Podle současných předpokladů dojde při snížení
objemů o 20 – 25% ke snížení obsahu škodlivin, především NaCl a síranů, nejméně o 30%.
V každém případě je vliv důlních vod na vody povrchové nutno považovat ze velmi
nepříznivý, ale vratný.
Zvýšená salinita bude charakteristická rovněž pro rozsáhlou zátopu v oblasti Kozince, kterou
Karvinský potok bude obtékat. Z toho důvodu je omezeno vypouštění vod do Karvinského
potoka na minimum potřebné k zachování průtoku a zamezení zamrznutí toku. Negativní vliv
na kvalitu vody však nebude zcela potlačen, i s ohledem na vody vypouštěné z ostatních
zdrojů. V každém případě bude voda v zátopě ovlivňována přinejmenším infiltrovanou důlní
vodou vypouštěnou do Karvinského potoka. Při ředění vody v zátopě infiltrací podzemní
vody z nadlehlého území lze předběžně odhadovat koncentraci chloridů v budoucí zátopě na
úrovni 1500-2000 mg.l-1, vyšší hodnotu rozpuštěných anorganických solí (cca 3500 mg.l-1) a
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obsah síranů kolem 250 mg.l-1. Zvýšené salinitě vody nelze zabránit. Přítok důlních vod bude
pokračovat až do uzavření dolů Karviná, ČSM a Darkov, ze kterých je důlní voda do
Karvinského potoka čerpána.
Voda z rozlivu v oblasti Kozince nebude moci pronikat do podzemních vod, které jsou
zdrojem vody ve studnách v Doubravě nebo Dětmarovicích, které jsou položeny výše a voda
ze zátopy k nim tak nemůže proudit a ovlivňovat jejich kvalitu. Bude odváděna pouze do
Olše, i když někdy prostřednictvím infiltrace přes kvartérní sedimenty oddělující zátopu od
koryta řeky.
Velkou pozornost bude nutno věnovat možnému pronikaní vody z nádrží ČOV přes hráze do
podzemních vod a do Karvinského potoka. Tomuto problému bude nutno věnovat zvýšenou
pozornost zejména u nádrží nebo jejich částí, sloužících jako I. stupeň ČOV pro splaškové
vody, ve kterých je tudíž možný výskyt koliformních bakterií nebo jiných nevhodných
mikroorganizmů. Zároveň je u těchto nádrží v současnosti ale nejmenší možnost pronikání
vod mimo prostor ČOV, k průnikům dochází pouze z nádrže DO IV. Míru negativního
ovlivnění podzemních vod v případě úniku znečištěných vod z nádrží snižuje skutečnost, že
voda nemůže odtékat směrem k využívaným individuálním zdrojům vody (domovní studny,
vrty, apod.) – jinak je systém nádrží zajišťujících funkci ČOV uzavřený a bezodtoký, takže
kvalitu povrchové ani podzemní vody neovlivňuje. Podmínky povrchových vod s větším
prokysličením nejsou pro přežití podobných mikroorganizmů příznivé a jejich pomnožení
např. ve vodách zátopy v oblasti Kozince tedy nehrozí. Dosavadní analýzy nepotvrdily
znečištění vody v posledním stupni ČOV v rozsahu překračujícím znečištění ve vodě Olše
(s výjimkou amonných iontů). Rozsah analýz však nebyl identický.
Bude-li zvolena tzv. 2. varianta využití prostoru ČOV v budoucnosti, dojde k vytěžení kalů
z nádrže DO II, která bude poté sloužit jako tzv. biologický rybník pro předčištění
splaškových vod, zatím co nádrž DO III bude přehrazena a do jedné části budou vypouštěny
málo znečištěné technologické a srážkové odpadní vody a druhá část bude sloužit jako druhý
stupeň ČOV jak pro vody z DO II tak z oddělené části DO III (dle Dubová Š., 2013).
Pro důlní vody odváděné Doubravskou stružkou do Heřmanických rybníků, které byly
v dřívějších dobách recipientem významnějšího množství důlních vod z různých částí OKR
s dnes již uzavřenými doly, lze konstatovat relativní zlepšení stavu. Přes určitou stabilizaci
poměrů kolem Doubravské Stružky je však nepochybné, že ovlivnění zvýšenou salinitou je
významně negativní a nežádoucí, ale po dobu trvání těžby neodstranitelné. Proto jsou
prolongována některá opatření a podmínky





Soustavně v průběhu poklesů terénu sledovat integritu hrází nádrží ČOV doubravských nádrží a
zamezit technickými prostředky jejich narušení umožňujícímu pronikání vody z nich mimo ČOV.
Sanací a úpravou hrází a nádrží nezmenšovat jejich plochu natolik, aby byla oslabena jejich funkce
jako čistírny odpadních vod, v tomto smyslu rozpracovat variantu č. 2 stávající studie z roku 2013,
která posuzovala stav a možný vývoj doubravských nádrží u závodu ČSA.
Soustavně v pravidelných intervalech prověřovat kvalitu přečištěné vody v nádrži DO IV.
Pokračovat ve sledování koncentrací chloridů v Olši a Karvinském potoce v úseku přilehlém oblasti
Kozinec (4x ročně) a na základě průběžných výstupů monitoringu případně připravit ochranná
opatření.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Pokračování hornické činnosti dolu Karviná na závodě ČSA již prakticky nebude vyžadovat
fyzické zábory půdy z provozních důvodů např. pro odkaliště, manipulační plochy nebo nové
objekty. Negativní vlivy na půdu vzniknou již pouze v důsledku poklesů terénu spojených se
zatopením některých území, jak je popsáno v předcházející kapitole, nebo se zamokřením půd
způsobeným vzestupem hladiny podzemní vody do úrovně nad 1 m pod povrchem terénu,
případně v důsledku reálné potřeby řešení vzniklého stavu v rámci rekultivačních akcí
(případné dílčí zábory). Jak bylo uvedeno v kapitole B.II.1 (a je dokumentováno i na mapě
ZPF v příloze č. 4), rozsah znehodnocení (a tím záborů zemědělských půd) změnou
hydrického režimu lze odhadovat do desítek ha, přičemž většina i nejkvalitnějších půd se
nachází mimo oblast změn hydrického režimu a může být dále prakticky zemědělsky
obhospodařována. Těžiště nejkvalitnějších půd v I. třídě ochrany je totiž soustředěno
především do širší nivy Olše, pravobřežně do prostoru mezi průmyslovou zónou a tokem Olše
(včetně ruderalizovaných a fyzicky neobdělávaných ploch SZ od průmyslové zóny Nové
Pole), dále do prostoru Staré město až přes zahrádkovou osadu k okraji dotčeného území
směrem k železničnímu koridoru (záhumenková a drobná držba včetně zahrad, místy menší
scelené plochy, místy neobdělávaná ruderální lada). V pravobřežní části nivy je přitom řada
pozemků evidenčně nadále vedená v ZPF, přestože jsou přerostlé dřevinnými porosty
měkkého luhu a nálety (nejsou totiž vedeny jako lesní pozemky, lze např. porovnat jednak
s mapou PUPFL v příloze č. 4 – viz dále, nebo i s ortofotomapou). Levobřežně pás
nejkvalitnějších půd zasahuje především do okolí zátopy na Kozinci (fyzicky především při
okraji západní a JV části zátopy) a přesahuje do oblasti Špluchov – Sovinec nad levým
břehem Olše. Obecně je řada pozemků nadále vedena v ZPF, ačkoli v terénu zcela průkazně
není zemědělsky využívána (neúdržba, ruderalizace, živelné skládky apod.).
V oblasti Výhody-Hranice se půdy v I. třídě ochrany nenacházejí, výskyt půd ve II. třídě
ochrany výhledově v rozsahu jednotek ha je postižen v nivě toku Glembovec především
sezónním zamokřením.
V oblasti 22. kry – ohradníku bývalého dolu Doubrava – k významnému ovlivnění
zemědělské půdy nedojde.
V oblasti Glembovce, může dojít k ovlivnění půd zemědělských půd jen ve značně omezené
míře, na rozloze nepřesahující nízké jednotky hektarů orné půdy, luk nebo zahrad. Jedná se
ale o půdy kódu BPEJ většinou 6.43.10, řazené do II. třídy ochrany ve smyslu Vyhlášky č.
48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, tedy o hodnotné vysoce produkční půdy. Oproti
původní variantě, kdy došlo k výrazné redukci rozsahu a ke snížení vlivů na povrch i
z hlediska přetvoření,
V oblasti Kozince jsou pozemky, jimž hrozí zátopa, v zásadě již vyňaty ze zemědělského
půdního fondu. Ve směru od zátopy k Doubravě ale dojde k dalšímu zamokření pozemků
zemědělské půdy většinou kódu BPEJ 6.44.00, řazené do II. třídy ochrany pro jejich
nadprůměrnou produkční schopnost. Jižně od zátopy se nacházejí zemědělské orné půdy
střídající se s ostatními plochami, řazené vesměs ke kódu BPEJ 6.56.00, což jsou půdy řazené
do I. třídy ochrany, pokládané za nejcennější. Další ztráty zemědělské půdy lze odhadovat na
desítky hektarů, což i po redukci představuje významný negativní vliv na půdu, i když
v nižším rozsahu oproti variantě původní dle Oznámení.
V oblasti Starého Města, na pozemcích mezi Bohumínskou a Staroměstskou ulicí, jimž hrozí
sezónní zamokření, jsou půdy kódu BPEJ 6.59.00 řazeny do III. třídy ochrany. Pozemky
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západně od Bohumínské ulice a východně od Staroměstské ulice jsou označeny vesměs jako
neplodná půda.
V oblasti zátopy a souvisejícího zamokření půd v okolí ulice U Řeky je pestřejší složení půd.
Znatelně však převažují půdy kódů BPEJ 6.22.13 a 6.56.00. Zatím co první uvedený kód
označuje půdy řazené do IV. třídy ochrany jako půdy podprůměrné produkčnosti, jsou půdy
řazené k druhému uvedenému kódu klasifikovány jako nejcennější zemědělské půdy v I. třídě
ochrany. Svědčí to o značné proměnlivosti kvality půd, vzniklé pravděpodobně v důsledku
formování pod vlivem meandrujícího koryta Olše v postglaciálním období, jehož sedimenty
spolu s pozdějšími povodňovými nánosy vytvářejí substrát půd. Pozemky vzdálenější od toku
jsou vesměs řazeny k I. třídě ochrany. V severní části Starého Města mezi průmyslovou zónou
a Olší jsou pozemky nevyňaté ze ZPF řazeny vesměs ke kódu BPEJ 6.58.00, to znamená do
II. třídy ochrany. Obecně lze vlivy na zemědělskou půdu i v prostorech pravobřežní širší nivy
Olše klasifikovat jako nepříznivé a významné, s ohledem na předpokládaný další postup
degradace i využívaných zemědělských půd ve vtahu k zatopení či zamokření (tyto aspekty
viz příloha č. 10). Nepříznivost vlivu je i v redukované variantě dána polohou poklesové
kotliny a rozsahem předpokládaných hydrických změn vzhledem k poloze nejkvalitnějších
půd, i když v rozsahu podstatně nižším než generovala varianta původní dle Oznámení
Z hlediska kompenzace nepříznivých vlivů poddolování na zamokření půd vlivem deformací
morfologie terénu, s přihlédnutím k aktuálním morfologickým, technickým a přírodním
podmínkám zpracovatelský tým Dokumentace navrhuje následující doporučení:




V plochách ZPF, kde dojde vlivem deformací terénu k zamokření půd a je to technicky a vzhledem
k přírodním podmínkám možné, provést trvalé odvodnění půd;
V lokalitách, kde se odvodnění jeví jako ekonomicky či technicky nevýhodné, nebo z důvodu ochrany
přírody nežádoucí, vyjmout plochy ze ZPF a ponechat je přirozenému vývoji jako mokřad nebo
vodní plochu.
V lokalitách, které se nacházejí v poklesech, ale nedochází ke změně hydrického režimu půd, nadále
zachovat nebo podpořit zemědělské využívání půdy všude tam, kde vlivem stávající neúdržby
nedošlo k jejímu znehodnocení.

Vlivy na lesní pozemky
Pokračování hornické činnosti bude znamenat další nepříznivý dopad na lesní pozemky
s ohledem na podmáčení až zatopení řady takových pozemků, takže je nutno předpokládat
znehodnocení lesních pozemků v rozsahu desítek ha v pravobřežní části nivy Olše a vyšších
jednotek ha v levobřežní části Olše. Znehodnocení lesních pozemků vlivem podmáčení až
zatopení při poklesech lze předpokládat především v oblasti lužních lesů v pravobřežní nivě
Olše západně od starého Města a v levobřežní nivě od zvětšení plošného vlivu stávajících
poklesů u Kozince až po menší plochy u Oplíží. Menší plochy budou pravděpodobně
zamokřeny podél Staroměstského potoka a v lužních lesících mezi Olší a rybníky u botanické
zahrady. Dílčí podmáčení je nutno očekávat i v lesních porostech v centrální a východní části
poklesové kotliny v oblasti Glembovce (blíže viz mapa PUPFL v rámci přílohy č. 4). Tato
mapa dokumentuje prostory, kde znehodnocení PUPFL je zapříčiněno změnou hydrických
poměrů (jak vyplynuly z výstupů hydrogeologického posouzení dle Přílohy č. 10), poněvadž
znehodnocení PUPFL je dáno především rozsahem postupně vznikajících zátop.
Nejvýznamnější rozsah dotčení lesních pozemků změnami hydrických poměrů je soustředěn
pravobřežně v západní části staroměstské poklesové kotliny (v nižších desítkách ha, částečně
trvalá zátopa a trvalé zamokření). Dále jsou lesní pozemky dotčeny jen lokálně trvalým a
sezónním zamokřením v okolí botanické zahrady mezi zástavbou Bohumínské ulice a
pravým břehem Olše (při okraji poklesové kotliny a hranicí dotčeného území, cca 5 ha). Řada
dřevinných porostů, které vykazují charakter porostů lesních v území mezi průmyslovou
zónou, zástavbou Starého Města a pravým břehem Olše, není vedena jako PUPLF (tedy lesní
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pozemky – viz mapa PUPFL v příloze č. 4) a vykazuje tak charakter lesního porostu mimo
lesní pozemky, často jde ale o sukcesní porosty vlivem neúdržby ploch, evidovaných v ZPF.
Levobřežně je změnami hydrického režimu dotčen malý lesík SV od lokality Na hrázi (vyšší
desetiny ha), plochy kolem zátopy na Kozinci již nejsou součástí lesních pozemků, přestože
z hlediska stavu v přírodě opět spíše vykazují charakter lesních porostů. Rovněž dřevinné
porosty východně od doubravských nádrží u odvalu se nenacházejí na lesních pozemcích, ale
jde spíše opět o porosty sekundární sukcese.
V lokalitě Výhoda-Hranice je změnami hydrického režimu dotčeno cca 9 ha lesních pozemků
v údolí toku Glembovec v centru poklesové kotliny.
Jde o vlivy nepříznivé až velmi nepříznivé, patrné až významné až velmi významné, ale nižší
než v rámci původní varianty. Zábory lesních porostů jsou prakticky krátkodobě
nekompenzovatelné (plocha a různorodá věková struktura porostů, faktor dlouhodobosti
obnovy funkce porostů na náhradních lokalitách). Proces znehodnocení lesních
pozemků/porostů je doplněn i doprovodnými jevy fyzické likvidace odumírajících částí
lesních (i dalších dřevinných) porostů v závislosti na postupu jejich zatápění. Redukovanou
variantou došlo k naplnění části kapitoly z Oznámení, poněvadž byl patrným způsobem
snížen rozsah potenciální likvidace porostů na lesních pozemcích.
Mimo změny hydrického režimu mohou lesní pozemky (a i porosty) v poklesy dotčeném
území zůstat zachovány. Synergicky však působí těžba lesních porostů v území bez ohledu na
výhledové vlivy pokračování hornické činnosti.
Problematika je podrobněji rozebrána z hlediska dalších aspektů ve vlivech na biotu a
ekosystémy, kde jsou rovněž prezentována opatření, která by měla přispět ke snížení vlivů na
dřevinné porosty bez ohledu na jejich zařazení v katastru nemovitostí.
Možnosti kontaminace půd
Vlastní pokračování hornické činnosti negeneruje kontaminaci půd. Materiály, ukládané
v některých částech dobývacích prostorů v rámci technických rekultivací, pocházejí
z nadložních vrstev uhelných slojí a nepředstavují samy o sobě riziko vážnější kontaminace
půd. Rekultivační materiály jsou přitom certifikovány jako výrobky – KTR – kamenivo
různých frakcí pro technickou rekultivaci. V některých případech je možné na základě
speciálních certifikátů použít tento materiál i pro pozemní nebo dopravní stavby.
Pokud dojde k významnému zasolení vody v záplavě v oblasti Kozince, lze očekávat i místní
zasolení půd v okolí záplavy v místech, kde zamokření budou působit vody vzlínající ze
záplavy a půdy nebudou dostatečně promývány vodou proudící směrem k záplavě z okolí.
Tomuto procesu nelze účinně bránit, je však vratný, po ukončení vypouštění důlních vod do
poklesového jezera záplavy se sůl z půdy přirozeným způsobem postupně vyplaví.
Kontext případné likvidace povrchových závodů Dolu Karviná není v řešeném období na
pořadu dne a v daném kontextu musí být výhledově řešena aktuální riziková analýza prostorů
povrchových závodů.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Poklesy vyvolané vydobytím uhelných slojí vedou k deformacím celého nadloží, které
zasahují k povrchu se rozšiřující oblast, projevující se jako poklesová kotlina. Deformace jsou
většinou plastické, takže při nich nedochází k porušení celistvosti vrstev nadložních
sedimentů, může však dojít i k náhlým disruptivním pohybům hlavně podél existujících
tektonických poruch, nebo i nově vzniklých dislokací při důlních otřesech.
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Po ukončení těžby dojde k postupnému ukončení poklesů terénu. Doznívání poklesů se
předpokládá maximálně do doby 5 let po zavalení horizontálních důlních děl, přičemž hlavní
poklesová aktivita ustane cca do 3 let.
V důsledku toho lze očekávat omezení deformací horninového prostředí a poklesů v oblasti
- 1. kry DP Doubrava od roku 2020 (oblast Doubravy)
- 15. kry v DP Doubrava od roku 2020 (východní část oblasti Glembovce)
- 22. kry v DP Doubrava od roku 2026 (oblast bývalého dolu Doubrava)
- 4. kry DP Karviná –Doly I od roku 2019 (oblast Doubravských nádrží)
Dostatek dobyvatelných zásob uhlí pro pokračování v těžbě zůstane v do té doby využívaných
krách i po roce 2023 v 13. a 18. kře DP Doubrava a 10. a 11. kře DP Karviná - Doly I.
V ostatních oblastech přetrvají poklesy minimálně do roku 2028, pokud nedojde
k pokračování těžby za současně projednávaný časový limit. Pokud bude těžba pokračovat,
bude její postup znovu posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí.
V prizmatu současných problémů s dodávkami energií a kapacitami zejména ocelářského
průmyslu a velmi kolísajícími cenami energetických surovin se jeví i střednědobé prognózy
potřeby uhlí a jeho ceny dosti nejisté. Rok 2023 proto nelze dle názoru zpracovatelského týmu
dokumentace pokládat za rok definitivního ukončení hornické činnosti závodu ČSA, ale jako
mezník, ke kterému bude nutno rozhodnout o dalším osudu závodu. Okolnosti dalšího
možného pokračování těžby uhlí na závodě ČSA i mimo části ložiska (kry) uvedené v této
dokumentaci totiž zatím nejsou dostatečně zřejmé k tomu, aby těžební organizaci dovolily
rozhodnout o efektivitě a reálnosti postupu těžby do dalších prostorů a posouzení vlivů této
těžby na životní prostředí a zařazení do současného procesu EIA. Dle názoru
zpracovatelského týmu dokumentace ještě před tímto rozhodnutím je nutno vyřešit řadu
otázek ekonomického a báňského charakteru, které v současnosti není možno s dostatečnou
vypovídací schopností projektovat a promítnout do procesu posuzování vlivů na životní
prostředí. Výhled po roce 2016 je tedy dán především mírou predikce možných rizik (a jejich
ověření) s ohledem na uvedené aspekty ve smyslu, že pokračování těžby do citlivých území
musí být především důkladně prověřeno z hlediska technické a technologické reálnosti,
z hlediska ověření všech externalit v souvislosti s potenciálním vypořádáním důlních škod,
dále nároků na vyvolané sanační, rekultivační a revitalizační činnosti a v neposlední řadě na
detailním a podrobném projednání všech souvislostí se samosprávnými celky na úrovni obcí
a kraje a s dotčenými správními úřady.
Z hlediska surovinové bilance státu by zastavení těžby znamenalo významnou změnu, protože
nejvýznamnější a jediná v současné době ekonomicky využitelná část ložiska uhlí
v zájmovém prostoru by s likvidací dolu prakticky přestala existovat, protože zbývající část
uhelných zásob v hlubších obzorech a dosud netěžených oblastech by byla v budoucnosti
přístupná jen obtížně a za vynaložení velkých nákladů.
Po ukončení poklesových pohybů se horninové prostředí postupně mechanicky stabilizuje a
vlivem hydrostatického tlaku se uzavřou pukliny vzniklé v důsledku poklesových pohybů.
Horské tlaky se postupně vyrovnají, takže nadále nebudou vznikat seizmické jevy,
označované jako důlní otřesy. Jediným důsledkem těžby v kontextu horninového prostředí tak
zůstane vydobytí uhelných slojí a souvisejících částí horninového prostředí, které je vlastním
smyslem dlouhodobé hornické činnosti i činnosti v období vymezeném touto dokumentací.
Z hlediska surovinové bilance státu jde o významnou změnu, protože nejvýznamnější a jediná
v současné době ekonomicky využitelná, i když za značných nákladů vynaložených na
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kompenzaci důlních škod, část ložiska uhlí v zájmovém prostoru přestane s likvidací dolu
prakticky existovat v době, kdy řada dolů svou činnost uzavřela nebo uzavírá.
D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vymezení přímých a nepřímých vlivů staveb na organismy nemusí být vždy jednoznačné, a to
platí rovněž pro stanovení vlivů těžby a souvisejících sanačních a rekultivačních činností.
Vlivy mohou vznikat především jako důsledek poddolování, který je spojen se vznikem či
prohlubováním poklesových kotlin, případně na základě deponování hlušin a vytěžené
suroviny do území, kde jsou zatím dochovány přírodě blízké ekosystémy a stanoviště.
S ohledem na možnost dotčení celé řady populací ohrožených druhů organismů lze doporučit,
aby v rámci dílčích řešení rekultivačních akcí bylo přihlédnuto k základnímu seznamu
potenciálně dotčených vybraných druhů, který byl z hlediska hornické činnosti a nutných
aktivit pro řešení jejích vlivů na povrchu vypracován na základě aktuálních znalostí pro celé
potenciálně ovlivněné území Karvinska se specifikací na zájmové území obou dobývacích
prostorů závodu ČSA (podklady viz biologický průzkum, příloha č. 11).
7.1. Vlivy na floru
Vlivy na rostliny, jejich biotopy a stanoviště (ekosystémy) se v zájmovém území projeví hl.
v místech trvalého zatopení nebo podmáčení, kde se vyvinou nové vodní a mokřadní plochy.
Ovlivněny budou také vodní toky (zvl. Olše, Glembovec, Kotlinský, Doubravský, Karvinský
a Staroměstský potok), z nichž na části se projevují důlní vlivy i v současnosti, jejich stav
tedy nebude příliš změněn (Kotlinský, Doubravský a Karvinský potok).
Zvýší se zvl. rozsah vodních a mokřadních ekosystémů. Zásadně se zvětší rozsah vodních
ploch v zatopených poklesech, a to především vznikem nového velkého rozlivu v PB části
nivy ve Starém Městě s přibližným středem v prostoru ul. K vodě. Rozloha stávajícího
poklesového jezera na Kozinci v LB části nivy a navazujícího rozlivu Karvinského potoka
se příliš nezmění, dojde ale k jejich prohloubení – zatopeny budou i stávající navážky v rámci
rekultivace, vč. hráze oddělující Karvinský potok od zbylé části rozlivu.
Další nové vodní plochy budou spíš drobného rozsahu, dojde ale k rozšíření nebo prohloubení
více menších stávajících vodních ploch, a to jak původu poklesového, tak umělých nádrží,
zvl. rybníků.
Na zvodnělé poklesy budou navazovat místa s trvalým nebo sezónním zamokřením (viz
příloha č. 10), a to jak v prostorech, kde se důlní vlivy již projevují (např. Kozinec, Karvinský
potok ve Špluchově, soutok Kotlinského a Doubravského potoka aj.), tak v lokalitách nových
(nejrozsáhlejší v okolí nové vodní plochy ve Starém Městě, několik lokalit převážně
v bývalých meandrech Olše, část údolí Glembovce aj. lokality menšího rozsahu).
Všechna uvedená stanoviště jsou potenciálními biotopy pro vodní, litorální aj. mokřadní
ekosystémy, zvl. V1, V2, V5, M1.1, M1.3, M1.7, M2.1. Ty se budou moci vyvinout, pokud
budou existovat jejich stanoviště, tzn. zvl. mělce zaplavené litorální pásmo a střídavě
zaplavované příbřeží s bahnitými substráty. Je jisté, že při postupném zaplavování poklesů se
tato stanoviště vytvoří (viz pokles na Kozinci) – jejich existence tedy bude závislá na
možnosti vývoje přirozenou sukcesí nebo správně nastavenou sukcesí řízenou v rámci
rekultivace.
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Tekoucí toky, zvl. Olše, změní svůj charakter v ovlivněných úsecích z bystřinného
štěrkonosného toku na pomalu tekoucí hluboký tok. Stávající společenstva V1 a V4, která
se v Olši znovu objevila relativně nedávno po zlepšení kvality vody, zde zřejmě zaniknou
nebo budou významně omezena (vysoký sloupec vody, zanesení štěrkového dna). Je ale
možné jejich přežívání na okrajích toku (bude záležet na jeho úpravě) – z hlediska délky toku
na Karvinsku je ale rozsah ovlivněných úseků malý, je však možné jejich rozšíření vznikem
„hladové vody“ pod přímo ovlivněnými částmi.
V ovlivněných úsecích budou redukována (nebo zřejmě zaniknou) i stanoviště náplavů, zvl.
M4.1; stanoviště M1.4 a M6 budou omezená na příbřeží toku.
Mezofilní luční a pastvinná společenstva T1.1 a T1.3 v dosahu vysoké hladiny podzemní
vody zaniknou, jejich místa zaujmou společenstva vlhkomilná až mokřadní T1.5, T1.6, M1.1,
M1.7, případně může dojít k jejich ruderalizaci (X7) nebo při pokračující sukcesi v případě
absence kosení se zde budou vyvíjet vrbové bažinné křoviny či bažinné lesy (olšiny).
Keřová a lesní společenstva K2.1, K3, L2.2 a L2.4 budou nejvíce postižena v nivě Olše,
která dozná nejzásadnější změny nejen v okolí vlastního toku, ale i v zamokřením
ovlivněných částech. Lužní lesy a vrbové křoviny v prostoru rozlivu ve Starém Městě
zaniknou (stejně se stalo dříve v rozlivu na Kozinci).
Lužní lesy budou dále ovlivněny hl. v prostoru bývalých meandrů Olše zvl. v PB části nivy;
v místech s trvalým zamokřením lze očekávat vývoj směrem k bažinným olšinám L1, tzn.
pokud bude umožněn na těchto lokalitách vývoj přirozenou nebo i řízenou sukcesí (výsadba
vhodných druhů dřevin), je možná i v silně podmáčených místech možná další existence lesa,
ovšem jiné druhové skladby, než je současná.
Olšiny L2.2 budou dotčeny i v údolí Glembovce, zde je pravděpodobný vývoj mokřadních
(bažinných) olšin L1.
Bučiny a doubravy L5.4 a L3.2 pravděpodobně dotčeny nebudou (nejsou předpokládány
zásadní změny vodního režimu na jejich stanovištích).
Nelze ale vyloučit narušení dosud zachovalých přirozených partií lesů zvýšenou těžbou
zdůvodněnou prevencí proti znehodnocení dřeva hnilobami, vývraty ap. v důsledku
podmáčení, případně sesuvů aj. negativních reakcí území na poddolování – viz kácení lužních
lesů v nivě Olše nebo vyznačení těžby v lužních olšinách v nivě Glembovce a kácení bučin
a dubohabřin na svazích nad ní.
V kontextu vlivů na floru je nutno upozornit i na okolnost nezbytné ochrany unikátní
populace kriticky ohroženého židoviníku německého na východní hrázi nádrže Doubrava I.
V rámci pokračování RA 2005 80 „Úprava pozemků včetně Karvinského potoka, 3. část
(Úprava a rekultivace nádrží Doubrava I-IV a Pohraniční kolonie)“ by mohla být přímo
ohrožena i lokalita výskytu, což by bylo nutno hodnotit jako vliv významný. Proto je v zásadě
nadále platné doporučení, které bylo promítnuto již pro předchozí etapu posuzování vlivů na
závodě ČSA Dolu Karviná.
Souhrn vlivů
Celkově lze shrnout, že vlivem záměru dojde k posunům vegetace zvl. směrem k vodním a
mokřadním společenstvům.
Některá stanoviště prvořadně vázaná na štěrkonosný tok Olše a jeho nejbližší okolí (zřejmě
vč. břehových porostů) v postižených úsecích zaniknou, z hlediska celého úseku toku na
Karvinsku nejsou ale tyto změny významné (podstatně závažnější vliv na stav toku mají jeho
stavební úpravy).
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V případě absence údržby ploch v důsledku vysídlení části území hrozí nebezpečí
ruderalizace a pronikání invazních druhů na opuštěné plochy luk, zahrad, polí aj. uvolněné
prostory, tzn. celková degradace prostředí. Je tedy nutná údržba uvolněných prostor po
osídlení zvl. kosením nebo pastvou, jako se děje v již postižené krajině (Kozinec, Špluchov,
okolí Doubravy, Kopaniny, Kotliny aj.).
Porosty mohou ale být obecně dotčeny i v případě rekultivací bez zásadních změn terénu, a to
vlivem jejich vykácení a náhrady cílenými kulturami – to je třeba vždy vzít v úvahu –
náletové dřeviny vzniklé přirozenou sukcesí vykazují větší odolnost a přizpůsobivost, než
výsadby.
V rámci řešení preventivních, kompenzačních opatření (včetně výsadeb) zpracovatelský tým
dokumentace navrhuje uplatnit následující doporučení a podmínky:
 Detailně prověřit všechny technické úpravy na východní hrázi nádrže Doubrava v rámci RA 2005 80
právě z důvodu ochrany stávající populace židoviníku německého a finální verzi řešení výhledu
nádrže Doubrava I přizpůsobit existenci této populace a požadavku zachování její reprezentativnosti.
 Při výsadbách preferovat dřeviny přirozené druhové skladby, tzn. v nivách a údolích druhy lužních
lesů, mimo nivy druhy dubohabřin a bučin) a pokud možno regionálně odpovídající provenience. To
platí nejen pro stromy, ale i keře, kde jsou obvykle vysazovány druhy nepůvodní nejen v rámci
Ostravské pánve, ale i ČR.
 Na nezarostlých plochách (nap. po skrývkách) využívat potenciál přirozené sukcese z náletů a
upřednostnit levnější management odolnějších náletových porostů před nákladným udržováním
výsadeb dřevin, které nejsou místní provenience.

7.2. Vlivy na faunu
K základní charakteristice možných vlivů
Potenciální vlivy se v komplexu, jenž přesahuje rámec předkládané dokumentace, projevují
ve všech skupinách živočichů, jež jsou v území zastoupeny. Vzhledem k dynamice změn
proto bude nutno vlivy a opatření v detailu řešit v souladu s aktualizací průzkumů v rámci
navazujících stupňů přípravy posuzovaného záměru.
V principu však bude i v redukované variantě fauna ovlivněna jak vlivy přímými, tak vlivy
nepřímými a rovněž kumulacemi vlivů, jejichž obecný rozbor byl na základě znalosti
aktuálních specifických podmínek OKR již proveden v oznámení. Ve stručnosti lze shrnout,
že za přímé vlivy jsou považovány změny stanovišť, bariérový efekt, ruchy, hluk apod. ale
rovněž přímé, byť nechtěné (nevědomé) zraňování a usmrcování. Nepřímé vlivy působí
dlouhodobě, ale stejně jako riziko kumulací vlivů mohou být hlavní příčinou změn aktuálně
zastoupených populací fauny.
Výchozí stav pro hodnocení vlivů
Výchozím stavem pro hodnocení vlivů je aktuální stav zjištěný průzkumem. Přitom platí, že
vlivy, které na druhy působí v současné době, jsou považovány za vlivy obvyklé, vůči kterým
je druh dobře adaptován a nebrání mu ve výskytu na zjištěných lokalitách (druh takové
lokality vyhledává). Jedná se mimo jiné o obvyklé výskyty některých ZCHD na plochách
rekultivačních akcí „v realizaci“ (na udržovaných plochách v biologické fázi rekultivace se
kupř. zdržuje silně ohrožený chřástal polní, Crex crex). Lokalita i činnost člověka odpovídají
v takovém případě stanovišti obvyklému v zastoupeném antropogenním typu biochory
(3AM).
Naproti tomu vlivy ze záměru, které např. způsobí změnu stanoviště, vyvolají bariéru
k dalšímu šíření, způsobí usmrcení či zraňování a ve výsledku vyvolají změny aktuálně
zastoupených populací, nejsou považovány za vlivy obvyklé. Riziko takových vlivů bylo
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řešeno průzkumy a na základě podrobné analýzy vybraných zoocenóz v řešeném území (viz
část 11A v rámci biologického průzkumu – příloha č. 11) lze provést následující shrnutí.
Zmírnění vlivů na faunu v důsledku redukce záměru
V redukované variantě záměru byly sníženy vlivy na lokality s nejvyšší biodiverzitou, které
jsou zastoupeny v nivě Olše (Karvinské rybníky jsou nyní zcela mimo dosah vlivů záměru),
což znamenalo redukci počtu potenciálně ovlivněných zvláště chráněných druhů o takové
ZCHD, jako je páchník hnědý (Osmoderma eremita) či bukáček malý (Ixobrychus minutus).
Mj. i díky tomu byl výrazně snížen počtu druhů živočichů, které lze nyní považovat za
potenciálně ovlivněné ve srovnání s přehledem ZCHD z roku 2011 (106 ZCHD v roce 2011,
84 ZCHD v r. 2014).
Na základě výše uvedené vstupní analýzy je možno předpokládat především následující vlivy
na faunu:
Vyhodnocení vlivů na vodní společenstva bezobratlých a ryb
Poklesy na Olši nebudou tak dramatické, jak v původní variantě, a jejich důsledky lze nyní
shrnout následně. V dotčeném území by měly za následek vytvoření podobného prostředí,
jaké se nachází v nadjezí balvanitého skluzu na Olši u Kozince. Koryto se stane hlubší, proud
se zpomalí, z ichtyocenózy dílčího úseku dotčeného největším poklesem zcela vymizí parma
obecná (Barbus barbus), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a některé další druhy náročné
na prokysličení toku (pstruh, hrouzek, mřenka). Zčásti ustoupí ostroretka stěhovavá
(Chondrostoma nasus) a číhalka pospolitá (Atherix ibis) a začnou se objevovat druhy
makrozoobentosu a ryb, které jsou spíše typické pro stojaté vody (včetně štiky, candáta
obecného, bolena dravého a sumce velkého).
K úbytku druhů ryb v Olši ale nedojde. Jen s vysokou pravděpodobností budou pozměněny
kvantitativní parametry populací rheofilních druhů v negativním směru proti nárůstu
početnosti a biomasy ryb typických pro cejnové pásmo včetně cejna velkého a výše
uvedených dravých druhů. Řeka si udrží parametry z hlediska stávajícího zařazení mezi vody
kaprové (dle NV 71/03).
Počet druhů bezobratlých by v dotčeném úseku Olše klesl a z pohledu hodnocení společenstva
makrozoobentosu pomocí saprobního indexu by došlo k jeho zvýšení (tedy zhoršení).
Otázkou zůstává, jaký bude zvolen přístup správce toku na očekávané změny v proudových
poměrech a narušování již stabilizovaných břehů.
Poklesová jezera na Kozinci (již vzniklé) a ve Starém Městě (vznik je předpokládán) mají
jedinečný potenciál stát se akvatickými lokalitami nadregionálního významu. Pro vznik
poklesového jezera v PB nivě Olše ve Starém Městě však lze nastínit i negativní variantu
následující vývoje VKP, a to na základě predikce ze zkušeností z monitoringu VKP jezero na
Kozinci.
Pokud nebude alespoň po dobu vzniku jezera a stabilizace ekosystému VKP jezero ve Starém
městě vyloučen vliv rybářů, pak dojde k následujícímu scénáři. V prvních letech bude
probíhat samovolná sukcese a dojde ke „štikové fázi“ s rychlým růstem ryb v ichtyocenóze
jezera. Při zvětšování plochy a evidentně velmi zajímavém zastoupení ryb bude lokalita
intenzivně vyhledávána rybářsky. Tím dojde k nežádoucímu odlovení většiny mladých štik.
Nastoupí „okounová fáze“ a lokalita pak bude v důsledku trvalého tlaku rybářů směřovat
k uniformní vodní ploše s převažující obsádkou kaprovitých ryb s dominancí obvyklých
druhů a zastoupením zcela nežádoucích druhů trvale dosazovaných rybáři.
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Nevhodná rybí obsádka a vnadění by pak v úhrnu nežádoucím způsobem ovlivňovaly
společenstva planktonu (vyžíracím tlakem ryb dochází k destrukci společenstva velkých
forem zooplanktonu, na němž jsou závislé i jiné skupiny obratlovců, a to včetně některých
významných druhů vodních ptáků, jako je potápka černokrká, která zprvu osidlovala i jezero
na Kozinci).
Bez přijetí vhodných opatření v rámci RA 2004 62 by mohlo dojít v PB prostoru nivy Olše ve
Starém Městě ke vzniku VKP jezero, jehož potenciálně vzniklé bohaté ekosystémy by mohly
být ochuzeny v důsledku silného tlaku na intenzivní rybářské využití nového VKP.
Vyhodnocení vlivů na ohroženou faunu měkkýšů a hmyzu
ZCHD mezi evidovanou malakofaunou řešené oblasti zastoupeny nejsou a vliv je hodnocen ve
vztahu k některým druhům měkkýšů z červeného seznamu. Po redukci záměru již není
ohrožena zánikem populace slimáčka lesního (Deroceras praecox) na stanovišti měkkého luhu
v nivě Olše na Kozinci a ve Starém Městě. V důsledku poklesů dojde ke vzniku tůní, což je
pro vodní malakofaunu pozitivní jev, a k přesunům populací v rámci stanoviště vodní tok,
kde lze i očekávat lokální nárůst populací druhů jako je uchatka široká (Radix ampla) či
okružanka říční (Sphaerium rivicola). V místech, kde dojde k intenzivnímu využívání
poklesových jezer rybáři naopak mohou populace některých druhů ustoupit až vymizet
(okrouhlice rybničná /Musculium lacustre/).
V redukované variantě záměru je nyní prakticky vyloučen vliv HČ na páchníka hnědého
(Osmoderma barnabita), který byl navíc průzkumem zjištěn jen na lokalitách mimo oblast se
záměrem, tj. na Karvinských rybnících s navazující lipovou alejí u Karvinského potoka I.
Oproti původnímu předpokladu vymizení je v redukované variantě výrazně zmírněn vliv
poklesů na populace vzácných saproxylů, které jsou vázány na prioritní stanoviště měkkých
luhů se zastoupením starých a odumřelých stromů ve fragmentech porostů pralesovitého typu
v nivě Olše jako je lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Pro další udržení jeho populace
je důležité, jaká budou přijata opatření v rámci chystané RA 2004 62 ve Starém Městě, kde je
nutno se zaměřit na udržení kontinuity lužního lesa a připravit podmínky pro vznik nových
ploch náhradou za předpokládaný dílčí úbytek luhu v zátopách a místech trvalých zmokření.
Na Kozinci je vznik a podpora takových stanovišť vzácného hmyzu řešena již od fáze
projektu a z tvorby biotopů pro vzácné druhy s vysokými nároky na stanoviště včetně zvláště
chráněné vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) je předpokládán prospěch i řadu
dalších ZCHD včetně čmeláků a pačmeláků jako je pačmelák cizopasný (Psithyrus rupestris)
apod.
Vlivy na výše uvedené druhy hmyzu a ostatní ZCHD, jež jsou více či méně roztroušeně
zastoupeny v entomocenózách různých lokalit dotčených území, jsou buď řešeny průběžně
v rámci již udělených výjimek z ochranných podmínek pro ZCHD a uložených opatření (např.
na zmíněném Kozinci), anebo bude nutno se těmito vlivy postupně blíže zabývat zejména
v rámci přípravy projektové dokumentace a postupů k rozsáhlejším RA navrženým do území
Hranice – Glembovec (2005 71), Staré Město (2004 62), odkaliště ČSA a odval JK
(výhledově bude ve spolupráci s biology přijato komplexní řešení v rámci RA 2005 80 a RA
2004 59) případně i pro Doubravu – ohradník (2005 93) a Doubravu – Kotliny (platí zejména
pro 2005 82).
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Vyhodnocení vlivů na obojživelníky a plazy
Nejbohatší společenstva z hlediska biodiverzity i absolutního počtu jedinců ZCHD včetně
druhů z kategorií KO a SO jsou nyní v nivě Olše na lokalitách území Kozinec. Jsou zde
bohaté populace skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a skokana zeleného (Rana
esculenta), zastoupeny jsou druhy jako čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená
(Hyla arborea), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a dokonce i skokan ostronosý (Rana
arvalis), který byl v roce 2011 vyhodnocen jako druh, ohrožený vymizením z realizace
záměru v původní variantě. Jako zoogeograficky významný prvek je zastoupena rovněž kuňka
žlutobřichá (Bombina variegata).
Relativně pestrá diverzita herpetofauny však bývá zjišťována i na lokalitách se stanovišti
antropogenního charakteru. Toto však platí pouze v případech, pokud je zde zastoupena
zajímavá kombinace vodních a terestrických biotopů, jako je tomu např. v územích odkaliště
ČSA a odval JK, Doubrava – ohradník.
Vhodná mezofilní stanoviště v územích Hranice a Glembovec jsou např. místem několika
posledních zjišťovaných výskytů slepýše křehkého (Anguis fragilis) na Karvinsku ale samozřejmě
se zde mj. vyskytuje i skokan hnědý (Rana temporaria) z červeného seznamu ohrožených druhů,
který se místy početně rozmnožuje v nivě Glembovce a očekávané větší zmokření nivy
se vznikem vodních plošek a biotopu bažinných olšin, které by nebyly skáceny, lze považovat ve
vztahu k obojživelníkům za pozitivní jev.
Z výše uvedeného plyne, že při vhodném přístupu k rekultivaci lokalit ve všech 12 řešených
územích by obava z ohrožení až zániku populací druhů, zastoupených v zájmové oblasti, nebyla
na místě. Bylo by však zapotřebí do rekultivačních postupů zapracovat specifická opatření pro
konkrétní druhy.
Vznik tůní a poklesového jezera ve Starém Městě, který je předpokládán v redukované
variantě záměru může velmi výrazně přispět k obohacení stanovišť herpetofauny ze všech
kategorií ohrožení. Poučení při volbě způsobu rekultivace lze čerpat z poznatků dosažených
na Kozinci. Široká niva Olše je zde součástí velmi významného koridoru pro migrace
herpetofauny, vhodné řešení zdejších lokalit může navíc přispět k rozvoji potenciálu území
z hlediska rozmnožování takových druhů, jako je např. skokan ostronosý, kuňka žlutobřichá
apod. Mezi stanoviště důležitá pro obojživelníky např. patří slatiništní biotopy.
Vlivy na zástupce herpetofauny, jež jsou více či méně roztroušeně zastoupeny na
lokalitách všech 12 řešených území, jsou buď řešeny průběžně v rámci již udělených výjimek
z ochranných podmínek pro ZCHD a uložených opatření (např. na zmíněném Kozinci,),
anebo bude nutno se těmito vlivy postupně blíže zabývat zejména v rámci přípravy projektové
dokumentace a postupů k rozsáhlejším RA navrženým pro Staré Město (2004 62), Hranice –
Glembovec (2005 71), odkaliště ČSA a odval JK (výhledové komplexní řešení v rámci RA
2005 80 a RA 2004 59), Doubravu – ohradník (2005 93) a Doubravu – Kotliny (platí zejména
pro 2005 82).
Lokalitu s nádržemi na Křemenci zatím nelze v rámci RA 2005 27 zavážet, bylo zde zjištěno
rozmnožování ropuchy zelené (Bufo viridis).
Vyhodnocení vlivů na ptáky a savce
Vzhledem k vysokému počtu zjištěných zvláště chráněných druhů je stručné zhodnocení
provedeno pro několik vybraných druhů.
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V riziku potenciálního vymizení v důsledku vlivů řešených v r. 2011 se nacházel strakapoud
prostřední (Dendrocopos medius) jako význačný indikátor VKP les v nivě Olše. V důsledku
redukce záměru však došlo k vyloučení rizika zániku tvrdého luhu a potenciální vliv
na strakapouda prostředního byl tedy snížen. Při realizaci RA 2004 62 ve Starém Městě je však
nutno brát zřetel na skutečnost, že druh hnízdí v nivě Olše i ve vhodných partiích vzrostlého
měkkého luhu, pokud jsou v dosažitelném okolí zastoupeny alespoň jednotlivé staré duby.
K této skutečnosti má být přihlíženo i při rekonstrukčních zásazích v RBC 218 Staroměstská
niva (v ÚTP 321 Lužní lesy Olše).
Došlo rovněž ke snížení očekávaného dopadu na další specifické druhy ptáků a savců, jež jsou
v zájmovém území nejčastěji vázány na nejzachovalejší stanoviště se zastoupením vzrostlých
břehových porostů s klidovými partiemi a doupnými stromy v okolí vod, kterými jsou
zejména morčák velký (Mergus merganser), holub doupňák (Columba oenas), bobr evropský
(Castor fiber), netopýr vodní (Myotis daubentoni) a n. rezavý (Nyctalus noctula). Pro
zachování populací je opět zásadní přístup k rekultivaci v rámci RA 2004 62, který bude
klíčový k udržení kontinuity lužního lesa v nivě Olše ve Starém Městě (viz výše).
Vlivy na ZCHD, jež jsou více či méně roztroušeně zastoupeny ve všech řešených územích
RA, jsou buď řešeny průběžně v rámci již udělených výjimek z ochranných podmínek pro
ZCHD a uložených opatření (např. na zmíněném Kozinci,), anebo bude nutno se těmito vlivy
postupně blíže zabývat zejména v rámci přípravy projektové dokumentace a postupů
k rozsáhlejším RA včetně Starého Města (RA 2004 62). Při řešení lze čerpat z informací
získaných dosavadním průzkumem takových lokalit, jako je poklesové jezero na Kozinci.
Speciální pozornost při možných opatřeních v korytě Olše vyvolaných v důsledku HČ je
nutno věnovat dvěma druhům vázaným hnízděním na hlinité nátrže řeky Olše, kterými jsou
ledňáček říční (Alcedo atthis) a břehule říční (Riparia riparia). Je evidován úbytek párů
ledňáčka v úseku Sovinec-Koukolná (oba druhy mají významné hnízdiště ve stěně nátrže Olše
v Koukolné).
Nepřímé a kumulativní vlivy a změny v populacích
Nepřímé a kumulativní vlivy se vesměs projevují dlouhodobě. To platí i pro vlivy plynoucí
z řešeného záměru. Na postupné změny stanovišť bude fauna reagovat zásadnějšími
kvalitativními i kvantitativními změnami v řádu let a desetiletí, přičemž výsledná podoba
zoocenóz bude spíše než na poklesech samotných závislá na finální podobě území
po takových zásazích člověka, které budou vyvolány potřebou následky těchto poklesů tlumit,
a to s ohledem na existenci zastavěných území (sanace, rekultivace, úpravy toků v rámci
protipovodňové ochrany apod.).
Jak plyne z aktualizovaných průzkumů, ve srovnání s původní variantou však není po redukci
záměru předpoklad vymizení žádného z druhů, které obývají řešené území a jsou považovány
ve vztahu za druhy limitní. Navíc byl zcela vyloučen vliv na páchníka hnědého a bukáčka
malého, které jsou předměty ochrany v nejbližších lokalitách soustavy Natura 2000.
V souvislosti s rekultivačními procesy dochází ke kumulativnímu omezování některých
dynamických projevů poklesů v karvinské části revíru. Důsledkem je ústup části ohrožených
druhů bezobratlých i obratlovců vázaných na specifické mokřady vzniklé na lokalitách s
poklesy, které mohou představovat náhradní biotopy za zaniklá stanoviště v nivě zregulované
Olše (platí např. pro některé např. vážky, některé druhy ptáků apod.). Zároveň dochází
k šíření některých přizpůsobivých (euryvalentních, ubikvistních příp. invazních) druhů, které
jsou již dnes rozšířeny v rámci antropogenních biotopů s odkališti a odvaly, kde jsou takové
druhy schopny obývat extrémní stanoviště.
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Ve spolupráci s biology jsou tyto negativní jevy postupně řešeny a při individuálním přístupu
ze strany oznamovatele k jednotlivým lokalitám dotčeným poklesy v rámci vhodně zvolených
postupů v rámci RA by měly dosud známé limity z průzkumů ustát negativní vlivy plynoucí
z degradace stávajících biotopů. Nově vzniklé biotopy by navíc mohly přispět ke stabilizaci
ekologické funkčnosti krajiny (což by však vyžadovalo následné korekce ve vymezených
územních limitech ÚSES, VKP, a to ve spolupráci OKD, a.s. s obcemi, krajináři a biology).
Zpracovatelský tým Dokumentace pokládá za účelné respektovat následující zásady ve
vztahu k prevenci (snížení) vlivů na biotu (určitá generalizace opatření, navrhovaných
v příloze č. 11):
















Ve stadiu návrhu rekultivačních akcí v nivě Olše prověřit a vyloučit technické způsoby sanace
poklesové kotliny vedoucí v konečném důsledku k likvidaci úseků se zastoupením nejcennějších
náplavů (hnízdiště pisíka) a nátrží (hnízdiště ledňáčka), příkladem je meandr Olše v Koukolné, který
představuje nejblíže položené hnízdiště ledňáčka u ptačí oblasti CZ 0811021 Heřmanský stav-OdraPoolší.
Pro tento účel je nutno zahájit monitoring vývoje populací oboru druhů (ledňáček a pisík) jak
v dotčeném úseku Olše, tak na plochách poklesových kotlin, kde je předpoklad vzniku náhradních
lokalit ke hnízdění obou druhů u poklesových jezer (provádět v rámci monitoringu ZCHD, které jsou
vyčleněny jako druhy limitní pro záměr v redukované variantě).
Pro realizovanou RA 2004 17 usměrnit výkon rybářského práva na poklesovém jezeře na lokalitě
Kozinec s cílem omezit pohyb rybářů a rozsah stanovišť využívaných k lovu ryb (pokračovat
v jednáních s MO ČRS, následně kontrolovat dohodnutá opatření ve spolupráci s biology), při
nedohodě zrušit rybářský revír (probíhá biologický dozor a podrobný monitoring, lokalita je
připravována jako významná součást biocentra RBC 218 Staroměstská niva).
Na částech ploch 2004 59 a 2005 80 „v přípravě“ pokračovat v průzkumech a připravit v předstihu
podklady o stanovištích ZCHD a návrhy opatření pro komplexní řešení území, v němž budou
zapojeny lokality odvalu Jan Karel (2004 59) a Doubravské nádrže (2005 80) – o řešení má být rozhodnuto
v roce 2018, spolupráce na přípravě podkladů o výskytu ZCHD a návrhů opatření byla zahájena (jedná se o
území s výskytem řady druhů živočichů, které patří mezi ZCHD včetně druhů z kategorie druhů
kriticky ohrožených.
V rámci zahájení stavebních aktivit (např. skrývání zemin) zajistit včas nutné transfery jedinců
zvláště chráněných nebo regionálně ohrožených druhů z lokalit prokazatelně ohrožených poklesem
území ve spojitosti s nevratnými zátopami či podmáčením, případně z lokalit ohrožených
převrstvením v rámci technické rekultivace území, pokud toto převrstvení je součástí již pravomocně
odsouhlasených akcí programu rekultivačních akcí a prokazatelně není možné převrstvení ploch
s doloženými výskyty uvedených druhů zamezit.
V rámci skrývek v územích, která jsou ohrožena trvalými zátopami, neřešit skrývky na plochách se
stávajícími mokřady a tůněmi – platí mimo lokality, kde toto opatření nelze uplatnit z důvodu
převýšení významnosti jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody (např. bezpečnost osob
a majetku, zajištění nutné infrastruktury, přičemž není možné variantní řešení apod.).
Těžiště zemních prací (zejména zahájení skrývek a zahájení technické rekultivace navážkou hlušin či
zemin) přednostně realizovat v obdobích vegetačního klidu.
Těžiště zásahů do porostů dřevin realizovat v období vegetačního klidu.
V rámci postprojektové analýzy a průběžného řešení prevence možných dopadů na biotu při
postupné realizaci jednotlivých sanačních a rekultivačních akcí vyžadujících zásah do stávajících
biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (nebo druhů regionálně významných) nadále
zajistit (na některých lokalitách nadále uplatňovat) ekologický dozor odborně způsobilé osoby
(právnické nebo fyzické) s cílem operativně předcházet závažnému ohrožení doložených populací
těchto druhů.

Další opatření, která synergicky vedou ke zmírnění potenciálních vlivů na faunu, jsou
z důvodu přehlednosti uvedena v následující kapitole vlivy na ekosystémy.
7.3. Vlivy na ekosystémy
Podrobná analýza stavu biotopů, stanovišť, VKP a prvků ÚSES je prezentována v rámci obou
částí přílohy 11 Biologický průzkum. Na základě této analýzy, jejíž výstupy jsou předloženy i
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v rámci příslušných částí oddílu C.1 popisné části Dokumentace a C.2, jsou shrnuty
nejvýznačnější aspekty možných vlivů na ekosystémy a zájmy obecné ochrany přírody.
Těžiště vlivů na ekosystémy tedy spočívá především ve vyhodnocení dopadů poklesových
jevů, spojených s novými zátopami a podmáčením v územích, které těmito jevy zatím byly
dotčeny spíše okrajově či zatím vůbec, přičemž je vycházeno mj. i z hydrogeologického
posouzení v příloze č. 10. Rekultivační akce jsou na druhé straně (zejména pro zcela nově
poklesy postižených části dotčeného území) zatím navrhovány jen velmi rámcově, takže
podmínkou pro další rozpracování návrhu na pokračování hornické činnosti je zejména
požadavek na rozpracování jejich technického pojetí, harmonogramu a přístupu
k biologickým rekultivacím, které by mělo vycházet z některých navrhovaných zásad a
opatření, prezentovaných v předchozí kapitole.
Na základě této základní charakteristiky jsou stručně prezentovány možnosti ovlivnění dalších
zájmů v ochraně přírody z hlediska dopadu na ekosystémy:
a) vlivy na prvky ÚSES
V důsledku redukce záměru došlo ke snížení vlivů na ÚSES v regionální i lokální úrovni, kdy
při přemístění těžiště poklesů na Kozinci a ve Starém Městě a jejich zmírnění bylo především
dosaženo takové snížení očekávaných vlivů ve východním prostoru rozsáhlého RBC 218
Staroměstská niva (dle ÚTP 321 Lužní lesy Olše), které sice způsobí zvodnění a zmokření v
okrajích stávajícího luhu, ale zcela vyloučí zánik lužních lesů v RBC v důsledku poklesů.
LBC 7 s největší plochou luhu chráněného v rámci ÚSES v JV prostoru řešené oblasti se po
redukci nachází zcela mimo dosah evidentních vlivů z poklesů a totéž platí pro LBK 10 na
Stonávce. Lokality v ostatní prvcích ÚSES v nivě Olše, které se nacházejí ve sféře vlivů ze
záměru, tzn. RBK 576 (RK 960 dle ÚTP), LBC 8, LBC 8a, zčásti snad RBK 578 (RK 949 dle
ÚTP), byly řešeny průzkumem a pro jejich další řešení bude podstatné, jaká opatření budou
přijata v rámci vyvolaných protipovodňových úprav na Olši a následného přístupu
k výhledové RA 2004 62.
LBK 4 protíná nivu Glembovce a podstatný úsek koridoru probíhá plochou výhledové
rozsáhlé RA 2005 71, která je biology sledována v rámci území Hranice – Glembovec.
Předpokládané zmokření v lokalitách s prvky ÚSES v území Doubrava – ohradník je
z biologického hlediska v daných místech nutno považovat za pozitivní jev. Týká se LBC 6,
kde pod patou Doubravské haldy může sezónní zmokření způsobit odumření velmi malého
množství vysazených stromů, LBK 5 v místě sezónního zmokření u ulice na Kotliny, LBK 7
poblíž místa U Cihelny. Funkčnost ÚSES na lokalitách v území nebude narušena, zmokření
naopak zpestří terestrické biotopy v trase LBC a na ploše LBC.
LBK 2 propojuje dotčené RBC 218 Staroměstská niva s LBC 3 na severní straně
Doubravského kopce (tedy mimo dosah záměru), potenciální vlivy na LBK by mohly plynout
z prací v důsledku potenciální reakce na možnost sesuvů ve svahu Pod Ujalou (v rámci z RA
2005 85). Území s LBK je sledováno biodozorem v rámci rekultivace na Kozinci.
Ostatní prvky ÚSES v zájmové oblasti jsou nyní mimo dosah očekávaných vlivů ze záměru.
b) vlivy na významné krajinné prvky
VKP les
Stanoviště VKP les se zastoupením formací přírodního stanoviště potenciálně ovlivněná
záměrem byla identifikována v následujících územích (podrobná lokalizace je vykonána
v příloze biologického průzkum 11A):
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Doubrava – Kotliny (v místě rozlivu Kotlinského potoka nad soutokem s Doubravským
potokem je předpoklad odumírání okraje luhu L2.2), Doubrava – ohradník (dílčí rozlivy
v údolí Lišťáku s kyselými bučinami L5.4 a další zmokření v luhu L2.2 na Pytlíkových
stávkách), Hranice – Glembovec s luhem L2.2 a kyselými bučinami (vznik biotopu bažinných
olšin v nivě Glembovce není považován za negativní vliv, možné vlivy na lesní stanoviště
v rámci chystané RA 2005 71 však je nutno korigovat ve spolupráci s biology), Kozinec
(v redukované variantě záměru výrazné zmírnění vlivu na aktuální plochy nížinného měkkého
luhu L2.4 a jen zcela okrajový vliv na luh L2.2, v projektové dokumentaci pro RA 2004 17 je
uložena kompenzace za redukci lužního lesa), Staré Město (po redukci záměru snížení vlivu
na VKP s lužním lesem, zánik prioritního stanoviště luhu L2.4 je nyní v důsledku poklesů
vyloučen, je však nutno přijmout opatření včetně kompenzací v rámci chystané RA 2004 62).
Na ostatních stanovištích lesa v území Hlubina (s luhem L2.2 a lesními biotopy L3.2 a L5.4),
odkaliště ČSA a odval JK (s dubohabřinami L3.2 u Z okraje Pohraniční kolonie), Sovinec
a okolí (s nížinným luhem L2.4) a konečně v území U Františky (luhy L2.2 a dubohabřiny
L3.2) není vliv ze záměru na VKP les předpokládán.
VKP vodní toky
Vlivy na VKP vodní tok ze záměru jsou očekávány v dílčích úsecích těchto vodních toků:
Olše, Karvinský potok, Doubravský potok s Kotlinským potokem v území Doubrava –
Kotliny a úsek Doubravského potoka na Kozinci, horní úseky Lišťáku a Kotlinského potoka
v území Doubrava – ohradník, potok Glembovec s drobnými přítoky v území Hranice –
Glembovec, Staroměstský potok a úsek bezejmenného drobného toku ve Starém Městě.
Vlivy na ekosystémy některých VKP s největší mírou ovlivnění (Olše, Karvinský potok,
Doubravský potok) byly již řešeny hydrobiologickými průzkumy, z nichž vyplynuly příslušné
návrhy opatření, vlivy na ostatní VKP jsou buď akceptovatelné bez opatření, anebo je nutno
se jimi zabývat v rámci stávajících či připravovaných RA.
Vlivy na ostatní vodoteče v zájmové oblasti (Stonávka, Karvinský potok 1 v PB nivě Olše,
Krempulec, Doubravská Stružka apod.) nejsou po redukci záměru předpokládány.
VKP rybníky a poklesová jezera
Vznikající poklesová jezera a tůně v nivě Olše nahrazují do určité míry v minulosti zaniklé
plochy rybníků (např. Lopaček ve Špluchově) a odstavených ramen. Jejich rozvoj je v LB
nivě Olše podrobně sledován na Kozinci.
Zátopy různé rozlohy vzniklé z poklesů jsou biologicky sledovány v územích Doubrava –
Kotliny, Doubrava – ohradník, Hlubina, U Františky.
Dotčení 3 malých rybníčků je předpokládáno v území Hranice – Glembovec, naproti tomu
VKP rybníky ve Starém Městě se po redukci záměru ocitly zcela mimo dosah vlivů z HČ.
Postavení odkališť ČSA je v rámci VKP problematické a výsledná podoba vodních ploch
bude záviset na přístupu k finální podobě území Odkaliště ČSA a odval JK, která by měla být
řešena ve spolupráci s biology.
Na zřejmě již zaniklé trvalé vodní plochy na Křemenci není aktuálně pohlíženo jako na VKP.
VKP údolní niva
Nivy jako VKP v dosahu vlivů záměru jsou evidovány v územích Doubrava – Kotliny,
Doubrava – ohradník, Hranice – Glembovec, Kozinec, odkaliště ČSA a odval JK, Olše,
Sovinec a okolí, Staré Město, U Františky a náležejí tokům, které jsou výše evidovány jako
VKP.
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Nejrozsáhlejší, avšak nyní redukované vlivy z HČ jsou předpokládány na širokou kamenitou
nivu Olše.
Zpracovatelský tým dokumentace pokládá za potřebné ve vztahu k prevenci, eliminaci či
minimalizaci vlivů na ekosystémy uplatnit následující doporučení:
















Do dalších stupňů přípravy záměru prověřit všechny technické a technologické způsoby organizace
hornické činnosti, které povedou ke zmírnění míry předikovaných poklesů na tok a nivu Olše.
V rámci další přípravy postupů pro rekultivační akce v nivě Olše vyhodnotit účinnost realizovaných
opatření v lokalitě Kozinec na levém břehu Olše a vzhledem k předpokládaným poklesům
v pravobřežní části nivy Olše promítnout poznatky do řešení RA 2004 62 Rekultivace ve Starém
Městě u Karviné, a to včetně založení nových ploch porostů lužního lesa s doplněním luhu v RBC 218
Staroměstská niva a možného vyloučení rybářského využití jezera, které by zde mělo vzniknout.
V případě potřeby stabilizace prostoru mezi pravým břehem Karvinského potoka a levým břehem
Olše (v blízkém souběhu obou toků poblíž úseku Olše s ostrovem) preferovat tuto stabilizaci ze
strany Karvinského potoka před stabilizací levého břehu Olše.
Pro většinu rekultivačních akcí (a částí ploch) „v realizaci“ platí, že je možno pokračovat
bez zvláštních opatření nad rámec již schválených používaných postupů a obecných zásad – týká se
RA 2004 16, 2004 34, 2004 45, 2004 61, 2005 80 (část Pohraniční kolonie, již řešeno ve spolupráci s
biology), 2005 82 (část s rozlivem Kotlinského potoka, kde je připravováno ve spolupráci s biology
VKP poklesové jezero), 2004 59 (část již zrekultivována).
Pro realizovanou RA 2004 17 usměrnit výkon rybářského práva na poklesovém jezeře na lokalitě
Kozinec s cílem omezit pohyb rybářů a rozsah stanovišť využívaných k lovu ryb (pokračovat
v jednáních s MO ČRS, následně kontrolovat dohodnutá opatření ve spolupráci s biology), při
nedohodě zrušit rybářský revír (probíhá biologický dozor a podrobný monitoring, lokalita je
připravována jako významná součást biocentra RBC 218 Staroměstská niva).
Připravované rekultivační akce 2004 62, 2005 27, 2005 56, 2005 71, 2005 82, 2005 86, 2005 93, řešit
vždy ve spolupráci s biology, všechny jsou místem výskytu zvláště chráněných druhů, z nich však
zvláštní pozornost věnovat nejrozsáhlejším akcím ve Starém Městě u Karviné (2004 62) a na lokalitě
Hranice s potokem Glembovec (2005 71), které je nutno monitorovat a pro které bude v průběhu
řešení nutné zpracovat příslušné studie (biologická hodnocení), malá plocha RA 2005 85 (Pod Ujalou)
je již biologicky monitorována v rámci sledování rozsáhlejšího území na Kozinci.
V rámci návrhu rekultivačních akcí zajistit podporu rozvoje litorálních společenstev
v místech předpokládaného vzniku VKP poklesové jezero ve Starém Městě, a stávajících lokalit se
zvětšujícími se jezery a tůněmi na lokalitách Kotliny, Doubrava – ohradník apod., nekácet zde
(formou kompletní holoseče) zatopené porosty dřevin v poklesových jezerech (na takových lokalitách
loví z větví ledňáček).
V budoucích rozlivech a zmokřeních Glembovce podpořit stanoviště bažinných olšin (nekácet).
Vypracovat a předložit konkrétní (aktuální) havarijní plán (včetně zásady okamžité informace
příslušných orgánů o vzniku případné havarijní situace) a provozní řád pro řešení rekultivačních
akcí v nivě Olše a projednat jej s příslušnými orgány (vodohospodářský a orgán ochrany přírody).
V kontextu ochrany kvality vody v toku Olše a vznikajících poklesových jezer zajistit účinnou
kontrolu stavu techniky z hlediska úkapů a úniků vodám nebezpečných látek, provádějící práce
v prostoru nivy nebo dosahu profilu toku při opatřeních, která vyplynou z hydrotechnické studie
nebo při rekultivačních akcích, které mohou do blízkosti průtočného profilu toku Olše výhledově
zasahovat. (Jedná se mimo jiné o opatření ve vztahu k PO Heřmanský stav-Odra-Poolší, která se
nachází níže po toku Olše).

c) vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
S ohledem na časový odstup od vydání Závěru zjišťovacího řízení a s ohledem na provedenou
redukci záměru co do plochy dotčeného území a časového období bylo nutno požádat o
vydání aktuálních stanovisek dle náležitostí Dokumentace ve smyslu přílohy 4 ZPV pro
přílohy (část H). V tomto smyslu bylo požádáno i o vydání aktuálního stanoviska orgánu
ochrany přírody a pro tento účely bylo vypracováno předběžné expertní posouzení (Macháček
M., 06/2014). Z tohoto předběžného hodnocení vyplynulo, že redukovaná aktivní varianta
záměru, poněvadž již vlivy na povrchu vůbec nezasahuje oblast karvinských rybníků, bude
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mít již nulový vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality KarvináRybníky a nebude mít významně negativní vliv na předměty ochrany a celistvost ptačí oblasti
Heřmanský stav-Odra-Poolší. Z tohoto důvodu bylo možno do další přípravy záměru
vycházet z doporučení, která jsou promítnuta směrem k toku a nivy Olše do jiných částí
předkládané Dokumentace EIA, jde zejména o podmínky a doporučení:











Do dalších stupňů přípravy záměru prověřit všechny technické a technologické způsoby organizace
hornické činnosti, které povedou ke zmírnění míry předikovaných poklesů na tok a nivu Olše
Ve stadiu návrhu rekultivačních akcí v nivě Olše prověřit a vyloučit technické způsoby sanace
poklesové kotliny vedoucí v konečném důsledku k likvidaci úseků se zastoupením nejcennějších
náplavů (hnízdiště pisíka) a nátrží (hnízdiště ledňáčka), příkladem je meandr Olše v Koukolné, který
představuje nejblíže položené hnízdiště ledňáčka u ptačí oblasti CZ 0811021 Heřmanský stav-OdraPoolší.
Pro tento účel je nutno zahájit monitoring vývoje populací oboru druhů (ledňáček a pisík) jak
v dotčeném úseku Olše, tak na plochách poklesových kotlin, kde je předpoklad vzniku náhradních
lokalit ke hnízdění obou druhů u poklesových jezer (provádět v rámci monitoringu ZCHD, které jsou
vyčleněny jako druhy limitní pro záměr v redukované variantě).
V rámci další přípravy postupů pro rekultivační akce v nivě Olše vyhodnotit účinnost realizovaných
opatření v lokalitě Kozinec na levém břehu Olše a vzhledem k předpokládaným poklesům
v pravobřežní části nivy Olše promítnout poznatky do řešení RA 2004 62 Rekultivace ve Starém
Městě u Karviné, a to včetně založení nových ploch porostů lužního lesa s doplněním luhu v RBC 218
Staroměstská niva a možného vyloučení rybářského využití jezera, které by zde mělo vzniknout.
V případě potřeby stabilizace prostoru mezi pravým břehem Karvinského potoka a levým břehem
Olše (v blízkém souběhu obou toků poblíž úseku Olše s ostrovem) preferovat tuto stabilizaci ze
strany Karvinského potoka před stabilizací levého břehu Olše.
Vypracovat a předložit konkrétní (aktuální) havarijní plán (včetně zásady okamžité informace
příslušných orgánů o vzniku případné havarijní situace) a provozní řád pro řešení rekultivačních
akcí v nivě Olše a projednat jej s příslušnými orgány (vodohospodářský a orgán ochrany přírody).
Vypracovat a předložit konkrétní (aktuální) havarijní plán (včetně zásady okamžité informace
příslušných orgánů o vzniku případné havarijní situace) a provozní řád pro řešení rekultivačních
akcí v nivě Olše a projednat jej s příslušnými orgány (vodohospodářský a orgán ochrany přírody).

Na základě předložených podkladů vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství pod čj. MSK 81355/2014 sp.zn. ŽPZ/16899/2014/Maď ze
dne 18.6.2014 (viz příloha 2). V tomto stanovisku KÚ vyloučil významný vliv na příznivý
stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí:

d) další aspekty
Významným biologickým vlivem v obecném pohledu může být ruderalizace území po
skrývkách a přesunech hmot např. při nevhodně řešených technických a biologických
rekultivacích.
Kromě některých již dříve formulovaných doporučení pokládá zpracovatelský tým
Dokumentace z důvodu:
- prevence a minimalizace vlivů na ekosystémy,
- s ohledem na dlouhodobost posuzované činnosti (v protikladu k rychlosti až skokovosti
některých změn v ekosystémech),
- rozsah posuzovaného území a dynamiku vývoje území v důsledku poddolování
za účelné uplatnit již v rámci vlivů na biotu připomenutou zásadu:
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Za účelem postprojektové analýzy a průběžného řešení prevence možných dopadů na floru, faunu a
ekosystémy při postupné realizaci jednotlivých rekultivačních akcí, vyžadujících zásah do stávajících
biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (nebo druhů regionálně významných), nadále
zajistit (na některých lokalitách nadále uplatňovat) ekologický dozor odborně způsobilé osoby
(právnické nebo fyzické) s cílem operativně předcházet závažnému ohrožení doložených populací
těchto druhů.

D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Krajina v území obou dobývacích prostorů, dotčeném posuzovanými změnami hornické
činnosti, je již v současné době výrazně poznamenána dosavadní těžbou, zejména
deformacemi povrchu a velkoplošnými nadlokálními změnami reliéfu, především z důvodu
soustředění návozů hlušin na dnes již rekultivovanou lokalitu Křemenec, na odvaly ČSA a
Doubrava a do území doubravských nádrží (flotační hlušiny).
Úvodem je třeba poznamenat, že určitým pozitivem uplatnění hlušin z Dolu Karviná, závodu
ČSA zejména v rámci DP Doubrava u Orlové bylo soustředění rekultivačních staveb,
spojených s velkoplošnými antropogenními útvary, prakticky do dvou lokalit a nevznikaly
tak v zásadě další nároky na přeměnu nových území mimo komplex odkališť, nádrží, navážek
hlušin v prostoru Křemenec a odvalu Doubrava. Pro řešené období se analogická situace
v územích obou dobývacích prostorů závodu ČSA prakticky přesouvá do prostoru
doubravských nádrží a odvalu Jan Karel. V tomto prostoru tak pokračuje výrazná
antropogenní přeměna, která se promítá do patrné změny krajinného rázu místa až
v nadlokálním měřítku s tím, že oznamovatel bude muset důsledně uplatňovat systém
postupných biologických rekultivací, aby docházelo k rychlejšímu zapojování do krajiny.
V rámci celkové agregace nakládání s hlušinami v karvinské části OKD se přitom podstatná
část produkce kameniva závodu ČSA uplatňuje v lokalitách závodu ČSM (Louky 9. etapa) a
Darkov (Darkov, 10. etapa), tyto rekultivační prostory byly podrobně posouzeny v rámci
příslušných procesů EIA a současná praxe vychází z výstupů těchto posouzení.
Následně je stručnou tabelární formou ve smyslu metodiky Vorla a kol. (2004) rámcově
podchycena významnost potenciálního vlivu na jednotlivé charakteristiky potenciálně
dotčeného krajinného prostoru. V řešených tabulkách je symbolicky uváděna významnost
vlivu O žádný, X slabý, XX středně silný,. XXX silný, XXXX stírající, Z zesilující (u
negativních znaků)
Tabulka: Vlivy na znaky a hodnoty přírodní charakteristiky krajinného rázu
Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR
Projev znaku

+ pozitivní, O neutrální, N negativní

/popis znaku

klasifikace vlivů
O žádný – X slabý – XX středně silný – XXX silný – XXXX stírající – Z
zesilující (u negativních znaků)

vliv

1
+

Specifický reliéf charakteru ploché pánevní krajiny s porosty
dřevin a vodními plochami

xx

2
+

Krajinné přírodní dominanty vrchů (návrší Doubrava (282 m. n.m.)
a hřbetu severně od místní části Dědina (279 m n.m.)

O

3
+

Výrazné vodní plochy pánevní krajiny (poklesové jezero Kozinec,
karvinská rybniční soustava, soustava doubravských nádrží a
nádrže Pohraniční kolonie)

xx

4
+

Drobné vodní plochy v členitějším území (poklesové tůně Kotliny,
Pytlíkovy stávky, rybníčky v lokalitě Glembovec, Hranice aj.)

x
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poznámka
Změny v nivě Olše i přes redukci budou
patrné, nikoli ale se silným nebo
stírajícím dopadem, jako by tomu bylo
u varianty původní
Měřítko poklesů se ve zvlněné části
PDoPK prakticky na změnách reliéfu
neprojeví
Dojde k zesílení vodní a mokřadní složky
na úkor části prvků dřevin a krajinné
mozaiky v nivě
Projeví se jen slabě dílčí změny v rámci
hydrických vlivů
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5
+

Vodní toky přírodě blízké (Olše, Glembovec, Kotlinský potok a
další) a drobné neregulované potoky vč. břehových a
doprovodných porostů, případně s nivními porosty

6
o

Vodní toky výrazněji upravené (Karvinský potok, Staroměstský
potok, Mlýnka a další) a drobné regulované potoky vč. břehových a
doprovodných porostů

7
+

Plochy lesů, lesíků, remízů v nivě a na svazích, většinově
vícedruhová skladba, často s podílem nepůvodních listnatých
dřevin

xx

8
+

Nelesní zeleň zejména ve formě pozůstatků členění pozemkové
držby, podél komunikaci, v okolí sídel, hráze rybníků, solitérní
stromová a keřová zeleň

xx

9
+

Zbytky původních porostů (bučiny, dubohabřiny na svazích, měkké
luhy v nivě, tvrdé luhy na hrázích), fragmenty nivních luk.

xx

x

x

Dojde ke změně charakteru Olše, ale
oproti původní variantě s patrnou
redukcí přímých vlivů, dílčí změny na
drobných tocích v SZ části PDoPK lze
v rámci dotčení znaku přírodní
charakteristiky pokládat KR nevýznamné
Jen slabé vlivy s ohledem na dílčí
zpomalení odtoku
Významnost vlivu je dána především
lokálně výraznějším dotčením v nivě
Olše, porosty na svazích v SZ části
PDoPK prakticky ovlivněny nebudou
Především jde o dotčení ploch se
zahradami ve Starém Městě, jinak jsou
vlivy na ostatní prvky málo významné,
oproti původní variantě bez vlivu na
porosty na hrázích karvinských rybníků
Jen okrajové vlivy v údolí toku
Glembovec

Tabulka: Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu
Znaky a hodnoty kulturní a historické
charakteristiky KR
Projev znaku

+ pozitivní, O neutrální, N negativní

/popis znaku

klasifikace vlivů
O žádný – X slabý – XX středně silný – XXX silný – XXXX stírající –
Z zesilující (u negativních znaků

vliv

1
o

Částečně dochovaná krajinná struktura – rozložení lesů, luk,
pastvin a historických sídel na Karvinsku, poznamenáno částečným
setřením struktury

2
+

Částečně dochovaná urbanistická struktura některých sídel vč.
pravidelně založených, s částečně dochovanou strukturou tzv.
slezského osídlení (Doubrava – Hranice, Mezilesí, Kotliny;
Dětmarovice-Glembovec; Orlová -Výhoda

3
+

Pozůstatky zaniklých sídel či jejich částí (krajinářské úpravy,
zbytky zahrad, ovocné stromy, zbytky objektů, zdí či pouze místní
názvy a paměť místa)

4
+

Cenné objekty vč. památkově chráněných a tradičních staveb
(venkovské usedlosti-Dvůr Olšiny), kostelů (kostel sv. Petra
z Alkantary, farní kostel Narození P. Marie s areálem a kostel
Slezské církve evangelické a.v v Orlové aj.)

5
+

Drobná sakrální architektura (kaple Andělů strážných SM),
pomníky (mramorová socha Madony SM, památník a hrob obětí
důlní katastrofy v roce 1924 KD, památník a hrob obětem stávky
v roce 1925 D aj.)

x

6
+

Rybniční soustava karvinských rybníků

O

7
N

Viditelné znaky technické infrastruktury (VVN 110 kV, 400 kV,
teplovody aj.), železnice (koridor bohumínské trati, vlečky a
průmyslové trati) a silničních komunikací (zejména I/59, I/67,
II/474)

xx

8
N

Výrazné doprovodné jevy hlubinné těžby (odkalovací nádrže,
odvaly, vlečky, objekty) a zcela setřená krajinná struktura (zaniklá

Z
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xx

x

xxx

O

poznámka
Těžiště vlivu je opět v nivě Olše, oproti
původní variantě ve sníženém rozsahu a
významnosti
S ohledem na redukci rozsahu a
významu poklesové kotliny v lokalitě
Výhoda-Hranice-Mezilesí a snížení
dosahu vlivů do jižní části území
Dětmarovic je potenciální míra ovlivnění
rozptýlené sídelní struktury výrazně
minimalizována.
I přes redukci ve Starém Městě je nutno
tento aspekt pokládat za nejsilnější
potenciální vliv, oproti variantě původní
již bez stírajícího dopadu
Uvedené k historické dominanty nejsou
redukovanou variantou záměru prakticky
ovlivněny.
Nejvýznamnějším objektem ve sféře vlivů
na povrch je kaple Andělů strážných ve
Starém Městě, mimo změny hydrických
poměrů v poklesové kotlině
Redukovaná varianta na rozdíl, od
původní toto cenné území nezasahuje
Těžiště vlivů spočívá v nutnosti
některých přeložek významných tras
VVN v oblasti Staré Město-Kozinec
a ve vlivech na silnici II/474 v poklesové
kotlině doubravského ohradníku, oba
hlavní silniční tahy v okrajové sféře
vlivů, koridor trati č. 320 mimo vlivy
Zejména v rámci doubravských nádrží a
odvalu Jan Karel dojde k zesílení
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9
N

Průmyslový charakter sídel pánevní struktury Karvinska, technické
stavby (areály povrchových závodů jednotlivých dolů, průmyslová
zóna Nové Pole, areál ČOV, technické a logistické areály
Bohumínská ulice, elektrárna Dětmarovice)

O

projevu těchto antropogenních prvků,
zásahem do Starého Města dojde
k posílení zásahu do obytné struktury
v uvedeném smyslu
Redukovaná varianta oproti variantě
původní se silným vlivem již přímo
neohrožuje průmyslovou zónu Nové Pole
(okrajem prochází hranice dotčeného
území). Ostatní stěžejní prvky
průmyslového charakteru již zcela mimo
sféru vlivů záměru

Tabulka: Vlivy na znaky a hodnoty vizuální charakteristiky krajinného rázu
Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky KR
Projev znaku

+ pozitivní, O neutrální, N negativní

/popis znaku

klasifikace vlivů
O žádný – X slabý – XX středně silný – XXX silný – XXXX stírající – Z
zesilující (u negativních znaků)

vliv

1
+

Uzavřenost a nenarušenost krajinných prostorů zvlněné krajiny
s přítomností zahloubených údolí a horizontů terénních hran (údolí
toků a svahy s mozaikou porostů, pestřejší reliéf)

2
o

Uzavřenost a nenarušenost krajinných prostorů rovinaté pánevní
krajiny (niva Olše)

xx

3
+

Cenné scenérie větších vodních toků a rybníků či vodních nádrží
(karvinské rybníky, poklesová jezera, tok Olše)

x

4
+

Krajinné průhledy z vyvýšených poloh, průhledy na pánevní oblast,
místa panoramatického vnímání krajiny, vizuálně atraktivní
horizonty

xx

6
+

Působivé uplatnění kulturních dominant a siluet obcí s dochovanou
urbanistickou strukturou v krajinné scéně a v panoramatech

O

7
O
8
+

Zástavba sídel, pozměněná četnými přestavbami a úpravami

xx

Zástavba s dochovaným měřítkem a formami objektů

x

xxx

9
o

Hrubozrnná krajinná struktura velkého měřítka s prvky velkých
dimenzí (vzdálenosti vymezení prostoru, velikost vodních ploch
odkalovacích nádrží, poklesových jezer a rybníků

xx

10
N

Negativní uplatnění vzdušných vedení VVN, železniční trati (č.
320, vlečky), silnice I/59, I/67, II/474 s doprovodnými funkcemi

xx

11
N

Novodobé technické dominanty existujících areálů (komíny EDĚ,
úpravny ČSA, skipové věže)

O

12
+

Harmonické a esteticky působivé partie svahových poloh (zástavba
slezského typu v SZ části PDoPK)

O
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poznámka
Změny povrchu ve zvlněné krajině SZ
části PDoPK se vizuálně prakticky
neprojeví, a to ani ve vztahu
k dochované krajinné matrici
Částečným zatopením a trvalým
podmáčením určitého podílu dřevinných
porostů kolem toku Olše dojde k otevření
některých polouzavřených krajinných
prostorů, analogicky jako rozlivem na
Kozinci. Jde i o kumulaci vlivů
provázejících navýšení ochranných hrází
podél Olše
V cennějším úseku Olše nad Koukolnou
s ostrovem již vlivy redukované varianty
vyznívají
Při pohledech z návrší v prostoru
doubravský vodojem – Oplíží do nivy
Olše se projeví především zvětšení
zátopy a dílčí zásahy do porostů kolem
toku a posílení vjemu změn na
doubravských nádržích
V pánevní oblasti se neuplatňují, ve
zvlněném prostoru se měřítko poklesů
neuplatní
Především dotčení sídelní struktury
v některých částech Starého Města
Především dotčení sídelní struktury ve
Starém Městě
Změny jsou generovány především
posílením vodních ploch na úkor dalších
pozitivních krajinných složek
Těžiště vlivů spočívá v nutnosti
některých přeložek významných tras
VVN v oblasti Staré Město-Kozinec
a ve vlivech na silnici II/474 v poklesové
kotlině doubravského ohradníku, u
hlavních silničních tahů I. třídy
prakticky bez vlivu
Uvedené výškové bodové dominanty
nejsou záměrem ovlivněny
Dílčí změny reliéfu se sníženým
rozsahem poklesů se v uvedené části
prakticky neprojeví

214

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

Tabulka: Souhrnné hodnocení
Znaky a hodnoty charakteristik KR

poznámky:

Souhrnný vliv na znaky a hodnoty přírodní
charakteristiky KR

Oslabení významu a vizuálního
uplatnění prvků přírodní povahy
v krajině

XX

Souhrnný vliv na znaky a hodnoty kulturní a
historické charakteristiky KR

Ovlivnění projevu kulturní
krajiny se stopami historického
využívání, nejsou zasaženy
karvinské rybníky s porosty na
hrázích; dotčena sídelní
struktura Starého Města

Xx

Zákonná kritéria krajinného rázu dle §12

poznámky:

B.1

Vliv na významné krajinné prvky

snížení významu VKP (zejména
niva Olše a část lesů) v krajinné
scéně

B.2

Vliv na zvláště chráněná území

Mimo polohu PP Karvinárybníky

0

B.3

Vliv na kulturní dominanty (dominantního rysu)

Kulturní dominanty krajiny
nejsou postiženy poklesy

0

Vliv na estetické hodnoty

vliv na část dřevinných porostů
především v nivě Olše jako znaku
přírodní charakteristiky, posílení
urbanizovaného charakteru
v okolí závodu ČSA a
doubravských nádrží

X

Vliv na harmonické měřítko krajiny

projev v otevřeném prostoru
velkého měřítka, zejména nový
rozliv a doprovodné vlivy ve
Starém Městě vliv na drobnější
měřítko krajiny údolí
Prunéřovského potoka

XX

Vliv na harmonické vztahy v krajině

Projev v otevřeném prostoru
zejména v pravobřežní části nivy
Olše, posílení vodních ploch
rozlivem ve Starém Městě na
úkor části dřevinných porostů a
sídelní struktury

XX

A
A.1

A.2

B

B.4

B.5

B.6

vlivy

vlivy
XX

Těžiště určujících vlivů na krajinu a krajinný ráz v potenciálně dotčeném krajinném prostoru
se odehrává především v rovinatém územní pánevní části, oproti variantě původní ve výrazně
redukovaném rozsahu; ve svahových a členitějších segmentech v SZ části potenciálně
dotčeného krajinného prostoru se dílčí změny prakticky neprojeví s ohledem na měřítko
poklesů redukované varianty s ohledem na měřítko a charakter reliéfu.
V území SZ od areálu ČSA v souvislosti s určující plochou pro uplatnění hlušin dojde ke
změně reliéfu a krajinného rázu místa na všech doubravských nádržích, které budou plošně
překryty a kde budou nově tvarovány antropogenní útvary rekultivačních záměrů na
jednotlivých nádržích. Nelze tak vyloučit další patrnou změnu krajinného rázu místa
dynamizací plochého reliéfu širší nivy. V daném kontextu je nutno upozornit na potřebu
zjemnění parametrů elevací a potřebu plynulého přechodu k ponechávaným vodním plochám
zejména nádrže Do-I a mokřadům podél okrajů vodních ploch, které by měly zůstat
v potřebném rozsahu nedotčené mj. jako biotopy zvláště chráněných druhů živočichů všech
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kategorií. Výsledné tvarování násypů hlušin by mělo respektovat i výhled výstupu vody nad
terén v JV prostoru nádrže Do-I a ploch severně od odvalu ČSA jižně od Sovince.
Navrhované terénní úpravy tak mohou znamenat patrné zhmotnění stávajících antropogenních
útvarů. Na základě výše uvedených okolností je nutno navrhnout některá zmírňující opatření,
vedoucí k možnostem vhodnějšího tvarování a ke snížení aktivní plochy rekultivační stavby,
případně prověření možnosti zachování alespoň části vodní plochy nádrže Do-II nad rámec
vodní plochy nádrže Do-I.33 Prostory ostatních rekultivačních akcí již nedoznají zásadních
morfologických změn nebo zásahů do přírodní charakteristiky dotčených prostorů, nutno je
chránit především svahové porosty na odvalu Hlubina a odvalu u závodu ČSA.
Do prostoru mezi Doubravou a Dětmarovicemi již nezasahují žádné rekultivační stavby,
spojené se změnou krajinných složek, vznikem nové charakteristiky území nebo spojené se
vznikem nových terénních útvarů.
V daném kontextu platí v zásadě nadále všechny podmínky a doporučení, které vzešly z části
vlivy na biotu a ekosystémy, synergicky tlumí i většinu očekávaných vlivů i v kontextu změn
krajinného rázu, zejména přírodní charakteristiky. Pro rekultivační akce 2005 80 a 2005 90 je
pouze nutno doplnit doporučení ve smyslu:



V rámci konečného řešení tvaru navážek hlušin v rámci technické rekultivace akce 2005 80 navrhnout
mírnou dynamizaci vrcholového plata a dořešit plynulé přechody navážek do okolí ponechávaných
vodních ploch lokality doubravských nádrží.
V rámci konečného řešení tvaru navážek hlušin v rámci technické rekultivace akce 2005 90 navrhnout
mírnou dynamizaci vrcholového plata a této dynamizaci podřídit i charakter biologické rekultivace.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci pokračování hornické činnosti i po roce 2015 je nutno očekávat patrné a nepříznivé
ovlivňování staveb, komunikací a inženýrských sítí v obou řešených dobývacích prostorech.
Je nutno ale poznamenat, že předložením redukované varianty oproti původní variantě
v Oznámení došlo k výraznému omezení rozsahu dotčeného území a i ke snížení intenzity
vlivů na povrch, generovaných poklesovými aktivitami. Tato okolnost je zejména patrná
v lokalitě Výhoda-Hranice, kde redukce dopadu na rozvojové lokality a zástavbu již
neznamená rozpor s platnou ÚPD města Orlová, rovněž redukce dosahu změn na povrchu
v severní části na území Dětmarovic se projevila vyšší mírou souladu s ÚP obce. Redukce
záměru se pozitivně projevila i v Doubravě, kde dochází k omezení v rozvojových plochách
(rozpor s platnou ÚPD), ale střety zájmů jsou v dané lokalitě řešitelné.
Těžiště vlivů na majetky se tak nadále odehrává především v prostoru Starého Města, kde
nadále dochází k významnému ovlivnění majetku, i když ve snížené míře oproti variantě
původní, což je nadále v rozporu s platnou ÚPD a řešení bude vyžadovat i nadále rozsáhlé
kompenzace, včetně potřeby řešit i změnu ÚPD města ve prospěch lokalit pro náhradní
výstavbu. Proto i těžiště vlivů na hmotný majetek je dokumentací legitimně řešeno v této
oblasti.
S výjimkou hmotného majetku přírodního charakteru (půda, lesy), popisovaného v jiných
částech předkládané Dokumentace, procházejí zájmovým územím prvky technické
infrastruktury jako specifické majetky specifických organizací, případně státu nebo
33

Třístupňový systém čištění musí být zachován i po ukončení provozu úpravny, byť v daleko menším rozsahu,
nebo by bylo nutno vybudovat novou ČOV (kromě vod z úpravny příjem rovněž odpadních vod z areálu
podniku – cca 10-15 % objemu) Současná představa je využít DO II jako 1. stupeň ČOV pro splaškové vody a
část DO III pro technologické a odpadní srážkové vody, část DO III jako 2. stupeň ČOV a DO IV jako
poslední 3. stupeň ČOV.
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samosprávných subjektů, dále se v řešeném území nachází řada majetků (objektů)
v soukromém vlastnictví.
Podle aktuálních údajů, poskytnutých oznamovatelem, se v dotčeném území nachází níže
uvedená struktura objektů. Poněvadž objekty, lokalizované v V. skupině stavenišť ve smyslu
ČSN 730039 z obecného pohledu nevyžadují žádné zvláštní zajištění proti vlivům dobývání,
je těžiště problematiky hmotného majetku stávajících objektů v potenciálních vlivech
dobývání dáno především polohou ve IV. a horších skupinách stavenišť. Výsledky sčítání
budov v lokalitách Staré Město a Výhoda nacházejících se ve IV. skupině stavenišť a horších:
V lokalitě Staré Město se nachází celkem 427 budov ostatních vlastníků, z toho je 31 budov
ve vlastnictví právnických subjektů (RPG Byty, s.r.o., Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Farnost Karviná-Město, Statutární město Karviná, PZKO Karviná-Staré Město,
Mari Trade a.s., MATYAS s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
MILNEA státní podnik v likvidaci). Zbytek budov je ve vlastnictví fyzických osob.
S ohledem na předpoklad výraznějších vlivů hornické činnosti na objekty byla provedena
rámcová inventarizace charakteru objektů uvedeného počtu. Po sjednocení pojmů a údajů
z katastru nemovitostí jde o následující strukturu:
Staré Město

RD - FO

OV - PO

garáž

ZCH

objekty

vykoupeno

96

6

28

49

179

nevykoupeno

99

25

69

55

248

celkem
195
31
97
104
427
RD-rodinné domy, OV–občanská vybavenost, ZCH – zahradní chaty; FO – fyzické osoby, PO právnické osoby

Pak lze nevykoupené objekty charakterizovat:
umístění/skupina stavenišť ČSN
730039

bydlení

obč. vybavenost, garáže

rekreace

Ʃ

I.

10

0

5

15

II.

15

1

20

36

III.

35

2

10

47

IV.

39

91

20

150

Celkem

99

94

55

248

Podle průmětu hydrických změn do mapy majetků se v oblasti výstupu vody na povrch34
nachází 17 objektů (z toho již 6 s podanou žádostí o výkup), v oblasti trvalého zamokření 19
objektů (u 12 podána žádost o výkup) a v oblasti sezónního zamokření 29 objektů (u 12
podána žádost o výkup). Z této okolnosti mj. vyplývá, že mimo uvedené zóny se nachází
dalších 183 objektů, ať už podali či nepodali žádost o výkup, které bude nutno podle
konkrétních podmínek rovněž řešit jako důlní škodu,, případně formou kompenzací.
V oblasti Starého Města jde nadále i po snížení rozsahu poklesové kotliny o nepříznivý až
velmi nepříznivý a významný až velmi významný vliv na majetek a sídelní strukturu, přestože
podle redukované varianty došlo ke snížení rozsahu hydrických změn vzhledem k zástavbě i
34

Ohrožení podpovrchovou vodou nekoresponduje se skupinami stavenišť, dle izolinií je zřejmé, že výstup
vody nad terén zahrnuje sk. II., III. a lokálně IV., trvalé zamokření sk. I., II. a III. a sezónní zamokření I., II.
a III.
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ke zmírnění kategorie skupiny stavenišť zejména v severní a východní části zástavby. Tento
vliv bude nutno „ex ante“ kompenzovat formou náhradní výstavby (nabídky náhradních
objektů k bydlení v území mimo vlivy hornické činnosti) a vlastníkům dále i formou
kompenzace vzniklé ekonomické újmy ze ztráty objektů. Objekty v k.ú. Koukolná u
Bohumínské ulice se již do sféry poklesů v redukované variantě záměru nedostávají.
V lokalitě Výhoda se nachází 349 budov ostatních vlastníků, z toho je 8 budov právnických
subjektů (TIZ s.r.o., JUTHEKO, S.R.O., RPG Byty, s.r.o., RAINAU a.s., Český zahrádkářský
svaz, základní organizace osada č.1 Orlová-Lutyně, WILLI Autocentrum, s. r. o.). Zbytek
budov je ve vlastnictví fyzických osob. S ohledem na přítomnost většinově IV. a V. skupiny
stavenišť (ve III. skupině se nenachází žádný objekt, území v podmínkách dle I. a II. skupiny
stavenišť se v lokalitě Výhoda-Hranice nevyskytuje) zatím nebyla provedena detailnější
inventarizace. Došlo k výrazné redukci potenciálně dotčených objektů v Dětmarovicích
nacházejících se při okrajích poklesové kotliny (poklesy do cca 50 cm v lokalitě Glembovec
ve IV. skupině stavenišť), ale i mimo změny hydrických poměrů na dotčených pozemcích.
Případné dopady je nutno předpokládat na řadu objektů, které zatím na základě dosavadní
míry poznání o pravděpodobných poklesových situacích a průvodních jevech, které je budou
doprovázet (smykové a tahové síly, geomechanické aspekty přetváření terénu apod.,
potenciální míra ovlivnění z hlediska nevratnosti /nedopravitelnosti/ škod, statické poškození
apod.). Podmínkou zahájení hornické činnosti s dopady na tuto zatím důlními vlivy
neovlivněné oblasti je nutno podmínit detailní pasportizací (aktualizace pasportizace z let
2007 až 2008), na základě té stanovit potenciální míru ovlivnění z hlediska nevratnosti
(neopravitelnosti) škod na objektech, tedy včas řešit důlní škody a kompenzace majetkové i
nemajetkové újmy, jak je pojednáno v kapitole vlivy na obyvatelstvo. Uvedené objekty
v rámci rozptýlené zástavby bude nutno řešit zcela individuálně, analogie platí pro dotčení
objektů v Doubravě.
Redukovanou variantou již není přímo ovlivněna průmyslová zóna Nové Pole, poněvadž
okrajem prochází hranice dotčeného území redukovanou variantou. Podle prognózy ohrožení
terénu dle hydrogeologického posouzení (Příloha č. 10) nejsou uvedené objekty s ohledem na
polohu na vyvýšeném valu ohroženy zátopou nebo zamokřením trvalým či sezónním, objekty
se již nacházejí mimo svahy výhledové poklesové kotliny, takže by neměly být ohrožovány
smykovými a tahovými silami při poklesech, s možností reálného poškození statiky halových
objektů, případně ovlivnění vnitřní logistiky areálů. V tomto smyslu prakticky odpadá
nejvýznamnější majetkový a sociálně-ekonomický střet záměru pokračování hornické
činnosti.
Rovněž oblast karvinských rybníků se nachází zcela mimo vlivy poklesů, čímž kromě
environmentálního přínosu dochází i k odstranění významného majetkového střetu oproti
variantě původní.
Uvedené změny jsou hlavním pozitivem stanovení redukované aktivní varianty, ostatní
předpokládaná ovlivnění objektů jsou charakteristickými důlními škodami, které je nutno řešit
standardními způsoby.
Součástí Přílohy č. 4 Podklady oznamovatele je mapa dotčených objektů a majetku, která
výše uvedené skutečnosti blíže dokládá.
Jak bylo již uvedeno, dotčeným územím prochází celá řada prvků technické infrastruktury,
která se tak bude nacházet v územím s vlivy hornické činnosti na povrch, jde především o
prvky dopravní, vodohospodářské a energetické infrastruktury (dokumentováno dvěma
mapami příloze č. 4).
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Dopravní infrastruktura silniční: V dotčeném území se jedná zejména o silnice I/67 KarvináDětmarovice, I/59 Ostrava – Karviná, II/474 silnice I/59 – Orlová, silnice od osady Pod Lipou
v Orlové křížením silnice II/474 přes Kopaniny, Vrchovec a Finské domky na doubravské
náměstí a řada dalších komunikací II. a III. třídy, místních a účelových komunikací. Podle
redukované varianty silnice I/67 se již vůbec nenachází ve vlivech, silnice I/59 se nachází
v okrajových vlivech v úseku od mostu přes Olši po autobusovou zastávku Karviná-Doly Sovinec,
silnice II/274 a silnice Pod Lipou-Doubrava je výrazněji dotčena v rámci poklesové kotliny při
dobývání v doubravském ohradníku (kontinuálně od zahájení dobývání v tomto prostoru).
Dopravní infrastruktura železniční:
Košicko-bohumínská dráha č. 320 (vícekolejný
elektrifikovaný koridor) , železniční tratě OKD, Doprava, a. s. (místy vícekolejný koridor)
košicko-bohumínská dráha se již v oblasti poklesů nenachází, dopravní trati OKD jsou řešeny
průběžně
Technická infrastruktura energetická – plynovody: Územím prochází řada VTL, STL a NTL
plynovodů, nejvýznamnější jsou trasy VTL plynovodu procházející SV částí dotčeného území
východní částí Starého města podél východního a severního okraje průmyslové zóny a dále
v souběhu se silnicí I/67 na Dětmarovice a trasa podél jižní strany dotčeného území v relativním
souběhu se silnicí I/59 severně – první dotčena poklesy do 50 cm, druhá analogicky v křížení se
Stonávkou; významnější je potenciální dotčení sítě STL plynovodů podél ulice O. Foltýna ve
Starém Městě a z jihu do průmyslové zóny řešení standardní důlní škodou a kompenzací
Technická infrastruktura energetická – vedení VN, VVN: V poklesy dotčeném území jde
zejména o síť VVN 673-674 (2x110kV), síť VVN 630-678 (2x110 kV) a vedení VN 170 (110
kV), vše v majetku ČEZ Distribuce v lokalitě Staré Město – Kozinec, významnější kabelové
vedení VN prochází západním okrajem Doubravy. U nadzemních VVN jsou řešeny dílčí přeložky
(i přes zatopená území – týká se obou tras VVN 2x110 kV), dotčení nižší infrastruktury je řešeno
standardní důlní škodou.
Technická infrastruktura energetická – teplovody: zejména tepelný přivaděč Dalkia pro
vytápění průmyslové zóny Nové Pole uložený v zemi od 2 do 5 m, součást sdružených
energetických investic pro průmyslovou zónu – prochází částí zástavby Starého města podél ulice
O. Foltýna s poklesy kolem izolinie 50 cm, řešení standardní důlní škodou podle požadavků
správců
Technická infrastruktura vodohospodářská: Nejvýznamnějším prvkem vodovodní sítě je tzv.
Kružberský přivaděč pitné vody DN 800 pro Karvinou a dále vodovodní řad DN300 SmVaK.
Kružberský přivaděč prochází poměrně komplikovanou trasou od západu přibližně rozhraním
mezi poklesovou kotlinou na Kozinci a poklesovou kotlinou Staré Město v dotčení do 150 cm a
dále pode dnem Olše ve speciálním potrubí (poklesy do 100 cm) a dále jižně od průmyslové zóny
při okraji dotčeného území ke křížení silnice I/57 a železničního koridoru č. 230. Dále je dotčena
patrná část vodovodní distribuční sítě nižší úrovně v obou lokalitách (tedy včetně VýhodyHranice-Doubrava), která bude muset být rovněž řešena standardní důlní škodou. Součástí
vodohospodářské infrastruktury je dále odpovídající síť kanalizačních stok, přičemž
nejvýznamnější řady od průmyslové zóny a v okolí ČOV Karviná se nacházejí mimo území
dotčené důlními vlivy, ostatní v dotčené zástavbě (Staré město, Výhoda-Hranice) bude nutno řešit
opět standardní důlní škodou podle požadavků správců.
Technická infrastruktura telekomunikační je představována především sítí dálkových
optických a telekomunikačních kabelů, přičemž většina těch zásadních prochází mimo
redukovanou variantou dotčené území s výjimkou boční části sítě přes zástavbu Starého Města.

Z uvedených interakcí je potenciálně nejvýznamnějším rizikem především možné negativní
ovlivnění Kružberského přivaděče. Případné narušení jeho funkce nebo poškození se
promítne do výrazně nepříznivého ovlivnění konkrétního zásobování značné části
obyvatelstva i podniků Karvinska pitnou vodou, proto nezbytnou součástí přípravy záměru je
detailní vyhodnocení forem možného poškození, včetně ovlivnění stability tohoto vodovodu
s tím, že součástí tohoto posouzení musí být konkrétní (a časově specifikovaný) soubor
technických, statických a dalších opatření k plnohodnotnému zachování funkce tohoto
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stěžejního prvku veřejné infrastruktury. Pokud se prokáže, že žádnými opatřeními nelze
předejít poškození, omezení či ztrátě funkce tohoto vodovodu, je nezbytnou podmínkou
pokračování hornické činnosti zajištění včasné náhradní vodohospodářské investice
srovnatelného charakteru a významu. Analogie platí pro stěžejní energetické sítě, zejména
nadlokálního významu, i ve vazbě napojení průmyslové zóny Nové Pole, kdy bude nutno řešit
řadu přeložek, případně uplatnit i náhradní investice podle rozsahu podrobnějšího
vyhodnocení dopadů s jejich správci.
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým Dokumentace za potřebné
řešit následující podmínky a doporučení:












Před dalším pokračováním hornické činnosti zajistit v předstihu pasportizaci stavebních objektů
nacházejících se na území potenciálně ovlivněném těžbou, aby bylo možno zahájit jednání o náhradě
škody, případě realizovat výkupy objektů v předstihu.
Ve výše uvedeném smyslu provést detailní pasportizaci objektů mimo stávající důlní vlivy
v katastrálním území Staré Město u Karviné; dále aktualizovat pasportizaci nemovitostí z období
2007-2008 v lokalitě Na Hranicích a rozšíření na vybrané lokality a objekty nevhodné k provedení
stavebně-technických úprav.
Průběžně sledovat vývoj deformací povrchu v těch doposud aktivně obývaných částech sídelních
útvarů, do kterých zasahují vlivy poddolování a na základě výsledků měření a pozorování přijímat
adekvátní opatření pro zajištění kvality bydlení nebo včasné náhrady důlních škod.
Nejméně po dobu doznívání poklesů sledovat funkčnost stávajících technických opatření k ochraně
budov a pozemků. Monitoring ukončit až po dohodě s majiteli dotčených nemovitostí.
V případě požadavků majitelů ovlivněných nemovitostí zajistit znalecké posouzení možných vlivů
doznívajících poklesů terénu.
Průběžně vyhodnocovat míru ovlivnění (případných deformací) hlavních silničních tahů v území
důlní činností a řešit stabilizaci těchto prvků dopravní infrastruktury v rámci důlních škod.
Průběžně pokračovat v topografickém měření deformací terénu; výsledky aplikovat na řešení
důlních škod vznikajících na prvcích dopravní a inženýrské infrastruktury.
Ekonomickou újmu vlastníkům obytných objektů, které budou nevratně dotčeny vlivy
z projednávané hornické činnosti a u kterých nelze řešit jejich mechanickou stabilizaci, důsledně
řešit jako standardní důlní škodu v rámci střetu zájmů podle §§ 33, 36 a 37 zák. č. 44/1988 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Analogicky postupovat i u objektů, u kterých je reálné řešit stabilizační
opatření na náklady těžební organizace, ale nedojde k dohodě s vlastníkem o tomto způsobu
zabezpečení.
Analogicky řešit nápravu důlních škod na infrastruktuře sídelních útvarů, majetku obcí a dotčených
objektů právnických osob.

Ovlivnění památek
Jedinou památkou registrovanou Národním památkovým ústavem, nacházející se v zóně
destrukce způsobené deformacemi povrchu, je dle veřejně přístupného seznamu kaple Andělů
strážných na náměstí O. Foltýna u č.p. 41/14 ve Starém Městě. S ohledem na rozsah poklesů
se nachází mimo zóny změn hydrického režimu, v oblasti poklesů do 150 cm, ale na hranici
III. a IV. skupiny stavenišť, takže nelze zcela vyloučit destruktivní ovlivnění.
Nemovité památky v Doubravě – zámek, kostel Čs. Církve husitské a socha sv. Jana
Nepomuckého při silnici z Doubravy do Karviné se nacházejí v zóně minimálních vlivů
poklesů (V. skupině stavenišť).
Zpracovatelský tým Dokumentace na základě těchto skutečností navrhuje následující
doporučení:



Připravit a projednat způsob sledování památky kaple Andělů strážných na náměstí O. Foltýna ve
Starém Městě a preventivně řešit její statické zabezpečení, případně přesun mimo území s vlivy ve
III. či IV. skupině stavenišť
Nadále monitorovat potenciální vlivy pokračující hornické činnosti na památkově chráněné objekty
v obci Doubrava ve vztahu k vlivu poklesů a průběžně řešit případnou prevenci škod na těchto
objektech.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
S ohledem na výstupy předchozích částí lze konstatovat, že zájmové území výrazně přesahuje
lokální měřítko s tím, že nejvýznamnějším dopadem je modelace terénu spojená s poklesy
z důvodu poddolování, vyvolanými změnami hydrického režimu včetně nevratného ovlivnění
podstatné části zástavby přímo dotčených sídelních útvarů, méně již s vyvolanými
rekultivačními akcemi, spojených s uplatněním hlušiny. Záměr tak představuje nadlokální
měřítko významnosti vlivů, spojených s posuzovaným záměrem.
Postižení terénu poklesy a s nimi spojenými deformacemi povrchu má velkoplošný a
dlouhodobě se kumulující charakter. Postižené území vykazuje střední hustotu zalidnění. I
když okres Karviná s průměrně 772 obyvateli na km2 patří v rámci ČR k nejlidnatějším, je
osídlení soustředěno ve větších městech – Karviné a Orlové. Deformace povrchu se však
projevují jen při jejich okraji nebo v plochách s řidším osídlením. Hustota osídlení na
území dotčených nebo blízkých katastrech je
Karviná – 1077 obyvatel/km2
Doubrava – 174 obyvatel/km2
Dětmarovice – 288 obyvatel/km2
Orlová – 1316 obyvatel/km2
Dolní Lutyně - 201 obyvatel/km2
Uvedeným údajům odpovídá hustota zástavby, kterou mimo centrální části měst tvoří
převážně rodinné domy nebo domy s menším počtem obytných jednotek, často rozptýlené
jako tzv. „slezská zástavba“. Rozsah poklesů i ve vztahu k posuzovaným změnám hornické
činnosti se tak patrným způsobem promítá do počtu poškozovaných staveb a kostry dopravní
a technické infrastruktury, jak ukazuje přehled uvedený v předcházející kapitole.
Možné postižení majetku předpokládá v obecné rovině horní zákon č. 44/1988 Sb., v platném
znění, a navazující vyhlášky, a striktně vyžaduje řešení střetů zájmů před udělením souhlasu
s hornickou činností a náhradu škod, vzniklých touto činností vzniklých. Citovaný zákon
stanovuje rovněž povinnost sanovat všechny pozemky dotčené těžbou, přičemž sanaci
definuje jako odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur.
Místní vlivy na budovy, infrastrukturu jsou koncentrovány do prostorů těžiště jednotlivých
poklesových kotlin.
K přeshraničním vlivům
Záměr není svou polohou hraniční s územím Polské republiky. Přímé vlivy záměru
poddolováním nezasáhnou na území sousední Polské republiky. Rovněž vlivy doprovodných
aktivit činnosti dolu nebo vyvolané investice nezasahují na území sousedního státu.
Důlní vody vypouštěné z Dolu ČSA přispívají ke kumulativnímu ovlivnění vod Odry a jejího
přítoku Olše, odtékající do Polska. V případě Olše dochází ke kumulaci vlivů důlních vod
z dolů Darkov a ČSM, vypouštěných do Olše v předpokládaném postupně se snižujícím
množství z cca 2 600 000 m3 v roce 2015 na 2 000 000 m3 v roce 2020. Do Karvinského
potoka bude vypouštěno z provozů ČSA co nejmenší množství vody, zajišťující jeho
průtočnost včetně bránění zamrznutí. Dle odhadů se bude pohybovat kolem 150 000 m3 ročně.
Kvalita vypouštěné vody je soustavně kontrolovaná dle požadavků vodoprávního úřadu, který
je s výsledky kontrol pravidelně seznamován, a podává informace příslušné hraniční komisi.
Tato praxe, vylučující vypouštění nadlimitního znečištění do povrchových vod, zůstane
zachována.
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Podobný systém je zachován v případě Odry, do které přes Heřmanické rybníky vtékají vody
Doubravské stružky, měnící postupně jméno. Jejich množství lze po odečtení
předpokládaných objemů vody vypuštěných do Karvinského potoka očekávat v hodnotách
klesajících z cca 1 500 000 m3 v roce 2015 na 1 000 500 m3 v roce 2023.
O něco rychleji, než postupně klesá objem vypouštěných důlních vod, bude klesat i objem
škodlivin v nich obsažených. Při snížení objemů o 20 – 25% se obsah škodlivin, především
NaCl a síranů, sníží nejméně o 30%.
Ovlivnění není možno označit za významné, byť je podstatná část důlních vod na základě
rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu vypouštěna do Doubravské stružky, nedosahuje
množství vypouštěných škodlivin, hlavně NaCl .
Vzhledem k očekávanému rozsahu vlivů na ovzduší a umístění přepravních tras a území
jednotlivých rekultivačních staveb se přeshraniční vlivy záměru neočekávají ani pro tuto
složku životního prostředí. Hlukové emise záměru nedosáhnou k hranicím ČR a jejich
přeshraniční vlivy se také neočekávají.
Přeshraniční vlivy na veřejné zdraví se neočekávají, neboť imisemi hluku a chemických
škodlivin z provozu záměru nebude ovlivněna hluková ani imisní situace mimo území ČR ve
srovnání se současnou situací a důlní poklesy z provozu záměru se mimo území ČR už
z principu nemohou projevit.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Uhelné hornictví s těžbou v podzemí je spojeno s řadou rizik, jejichž projevy však zpravidla
neovlivňují životní prostředí na povrchu. Značně rozsáhlá a různorodá činnost dolu na
povrchu ovšem přináší rovněž řadu rizik havárií vyvolaných poruchami nebo závadami na
zařízení nebo lidskou chybou. Citlivé mohou být především v provozech, které používají
látky závadné z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví.
Při hlubinném dobývání uhlí jsou hlavními riziky havárií samovznícení uhlí, výbuch metanu,
výbuch uhelného prachu, požár a rovněž důlní otřes. Z uvedených havárií by na objekty na
povrchu či obyvatelstvo mohl mít vliv zejména silný důlní otřes a velký důlní požár, ale bez
většího dopadu na životní prostředí, neboť tyto úkazy se odehrávají ve velké hloubce a jejich
trvání je relativně velmi krátké. Proto také je velmi malá pravděpodobnost poškození
důležitých objektů, prvků infrastruktury, resp. liniových staveb při těchto haváriích.
Při respektování hornických zásad a dodržování platných bezpečnostních předpisů by
k uvedeným haváriím ve významném rozsahu nebo intenzitě nemělo docházet, jejich vznik
však nelze vyloučit. Riziko minimalizuje i skutečnost, že Státní báňská správa přísně a
pravidelně ověřuje jakým způsobem jsou tato rizika sledována, resp. předcházena, v souladu
s platnou báňskou legislativou. Výjimku tvoří důlní otřesy, jejichž vzniku se z pohledu úrovně
dnešních znalostí zcela zabránit nedá, i když je této problematice věnována mimořádná
pozornost (viz kapitola B.III.4.) a uskutečňuje se řada preventivních opatření. V roce 2009
bylo monitorování seismické aktivity rozšířeno o 15 povrchových stanic, které výrazně
rozšířily síť monitorovacích bodů a tím i zpřesnily interpretaci seismologických účinků na
zemský povrch i na povrchové objekty.
Na základě rozboru, provedeného v části Vibrace kapitoly B.III.4, věnované vibracím
z hornické činnosti v podzemí zpracovatelský tým dokumentace pokládá za potřebné uplatnit
určitá doporučení ve smyslu protiotřesové prevence. Při zohlednění výstupů znaleckého
posudku k uvedené problematice (Příloha č. 9) je nutno k omezení nebezpečí vzniku otřesů
při dobývání lokalitách Jan-Karel a Doubrava v letech 2015 až 2023 důsledně dodržovat
zásady časového a prostorového vedení důlních děl tak, jak jsou předloženy v tomto plánu:






V 10. kře lokality Jan-Karel dodržet pořadí dobývání slojí a porubů v západní části 101631, 101731,
101930, 102231, 102431 a jako závěrečný porub 102631. V západní části, kde bude dobývána ve sloji
dvojice porubů dodržet pořadí odrubávání slojí shora, tedy sloje 16, 19, 22, 24vr.l. a 26. Při detailním
návrhu plánu navrhnout a dodržet časování porubů 101631 (západní část), 101632 a 101633
(východní část) tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému ovlivnění přídatným napětím, neboť všechny
tři poruby jsou plánovány dobývat v roce 2017. Obdobně to platí vždy pro dvojice porubů ve
východní části ve slojích 22 a 24vr.l., které budou dobývány vždy oba v jednom roce (2020 respektive
2021).
V 11. kře lokality Jan-Karel je v plánu postupné dobývání slojí 24 stř.l., 25, 26 vr.l., 29 sp.l. 31c a 34.
Sloje budou dobývány shora dolů ve stratigrafické sekvenci. Dobývání bude probíhat v pěti blocích
od severu k jihu a sloje budou odrubávány postupně od východu k západu. Při detailním plánování
časových návazností porubů je nutné dodržet vzdálenosti odpovídající dosahům přídatných napětí
(L) pro jednotlivé sloje. To platí především pro sloj 34, která je první slojí sedlových vrstev. Jak
vyplývá z dosud získaných litologických profilů, je možné při dobývání sloje očekávat pevnější
vrstvy, než tomu bylo ve vrstvách sušských.
Dobývání ve 13, kře a 18. kře lokality Doubrava je nutno z hlediska geomechaniky posuzovat jako
jeden celek. Dodržování vzdálenosti dosahu přídatných napětí je zejména při dobývání slojí 25 a 28
koordinovat tak, aby nedošlo ke vzájemnému nepříznivému ovlivnění (dodržování vzdálenosti L). To
platí pro časové vazby u porubů 182553 a 182553/1 ve sloji 25 a porubů 132858 a 182853/1.
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Při dobývání slojí 39 a 40 v ochranném pilíři jam centrálního závodu Doubrava nepředpokládáme
dobývání jinak, než jak je naplánováno v poskytnutých mapách, neboť se jedná o dobývání
v podmínkách s potenciálním nebezpečím vzniku otřesů. Přesto i zde je nutno dodržet projektovaný
postup, stanovený podle zásad protiotřesové prevence.

Kromě toho je obecně nutno ve všech projektovaných dílech při jejich přípravě i dobývání
dodržovat stanovená aktivní opatření protiotřesové prevence pro zamezení vzniku otřesu.
Riziko ohrožení životního prostředí se nicméně váže především na povrchové provozy dolu,
zejména s dopadem na možné znečištění vod. Závažné mohou být hlavně havárie s možností
úniku většího množství ropných látek. Ostatní používané chemické látky nejsou skladovány
v takovém množství, aby mohlo dojít k významnému ovlivnění kvality vod. Základním
opatřením pro zabránění znečištění je znemožnění proniknutí znečišťujících látek do vodních
toků. K signalizaci úniku ropných látek jsou na kanalizačních výpustích instalována čidla,
která informují o znečištění vody těmito látkami. Následně se zabrání odtoku do vodního toku
buď hrázkováním, utěsněním, případně nornou stěnou na vodním toku.
Činnost dolu zajišťuje řada provozů a zařízení, která obsahují značné množství oleje
používaného hlavně k chlazení, jako kompresory, transformátory, ventilátory apod. Při
dodržování předpisů a vhodných pracovních postupů je nebezpečí ekologické havárie
minimální. Pro případ ohrožení srážkových a splaškových vod odtékajících z podniku je
nicméně zpracován „Plán opatření pro případ havarijního ohrožení jakosti vod“, kde jsou
uvedeny jednotlivé nebezpečné látky, jejich umístění, rizika vyplývající z jejich používání a
manipulací a postup při havárii a její likvidaci.
V legislativě není specifikováno kolik závadných látek musí uniknout do životního prostředí,
aby se jednalo o havárii, ale jak byly navýšeny limity sledovaných ukazatelů v jednotlivých
oblastech životního prostředí. Předpokládá se, že havárie především mohou vzniknou
v místech (prostorech), kde jsou závadné látky soustřeďovány ve větším množství a kde se
s nimi manipuluje.
Na Dole ČSA je možno v obecném smyslu možno označit za rizikové provozy především v
prostorech výdeje nafty pro lokomotivy, hlavního skladu ropných látek, shromažďování
odpadních olejů a prostoru dávkování chlóru pro zdravotní zabezpečení vody. Obecně jsou
rizikovými prostory z hlediska možných úniků látek a kontaminace prostředí areály
vlečkovišť, seřaďovacích nádraží apod.
Z přehledu je zřejmé, že u všech havárií se jedná o typ havárií, který se může odehrát i při
přepravě nebezpečných látek do areálu dolu, čehož jsme občas svědky na veřejných
komunikacích. V areálu dolu je ve srovnání s havárií na silnici značná výhoda v připravenosti
na řešení havárií, dané bezpečnostními předpisy a vybavením pro okamžité odstraňování
následků havárií. Scénáře, uvažující o možném přesahu havárií až do veřejných toků nebo
veřejného prostoru vůbec lze proto považovat za krajní a málo pravděpodobné až vyloučené
zejména v případě nafty, olejů a kyseliny chlorovodíkové, které je možno snadno a rychle
sorbovat nebo neutralizovat. Mimořádnou pozornost je proto třeba věnovat hlavně možnému
většímu úniku chlóru s možnými nebezpečnými zdravotními následky.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Oproti původní variantě aktuální redukovaná varianta přináší výrazné zmírnění vlivů v řadě
klíčových aspektů, povaha některých vlivů nadále v jiné míře významnosti však s ohledem na
polohu dotčeného území přetrvává. S ohledem na tuto okolnost, kdy dotčené území
nepříznivými vlivy zasahuje pod aktivně obývané území se všemi průvodními jevy na
obyvatelstvo (včetně vlivů socioekonomické povahy), záměr nadále i přes redukci dotčeného
území patrným způsobem ovlivňuje řadu infrastrukturních prvků, řeku Olši a doprovodné
lužní lesy, je součástí kapitoly na rozdíl od obvyklého pojetí řada opatření formou
kompenzací „ex ante“. Dle názoru zpracovatelského týmu Dokumentace rovněž naplněním
těchto opatření lze podmínit přípravu, eventuelně realizaci posuzovaného záměru.
Na základě předloženého hodnocení vlivů na životní prostředí zpracovatelský tým
Dokumentace pokládá za potřebné uplatnit (dále tedy připravit, projednat a řešit), případně
aktualizovat následující podmínky a doporučení pro pokračování hornické činnosti v řešeném
období:
Základní podmínky a opatření:











Do dalších stupňů přípravy záměru prověřit všechny technické a technologické způsoby
organizace hornické činnosti, které povedou ke zmírnění míry předikovaných poklesů na tok a
nivu Olše, na území obytné zástavby Starého Města a na území rozvojových lokalit pro bydlení
obce Doubrava.
Pokračovat v řešení změny územně plánovací dokumentace města Karviné s cílem zajistit lokalitu
pro náhradní výstavbu jako kompenzaci za ohrožení obytných objektů ve Starém Městě. V tomto
smyslu provést detailní pasportizaci objektů v DP Karviná-Doly I, které budou dotčeny důlními
vlivy a odhad míry jejich ovlivnění s ohledem na předpokládané poklesy i stavební stav objektů
(včetně jejich konstrukce a ocenění její odolnosti vůči předpokládaným poklesům).
Analogicky provést detailní pasportizaci objektů v DP Doubrava u Orlové, které budou dotčeny
důlními vlivy a odhad míry jejich ovlivnění s ohledem na předpokládané poklesy i stavební stav
objektů (včetně jejich konstrukce a ocenění její odolnosti vůči předpokládaným poklesům).
Detailně vyhodnotit charakter možného poškození Kružberského přivaděče (včetně ovlivnění jeho
stability) s tím, že součástí tohoto posouzení musí být konkrétní (a časově specifikovaný) soubor
technických, statických a dalších opatření k plnohodnotnému zachování funkce tohoto stěžejního
prvku veřejné infrastruktury. Pokud se prokáže, že žádnými opatřeními nelze předejít poškození,
omezení či ztrátě funkce tohoto vodovodu, je nezbytnou podmínkou pokračování hornické
činnosti zajištění včasné náhradní vodohospodářské investice srovnatelného charakteru a významu
formou kompenzace důlní škody.
Detailně vyhodnotit charakter možného poškození nadlokálních energetických zařízení (zejména
sítě VVN 673-674 a VVN 630 - 678 /2x110 kV/ a sítě VN k PZ Nové Pole, tepelný přivaděč
Dalkia) s tím, že součástí tohoto posouzení musí být konkrétní (a časově specifikovaný) soubor
technických, statických a dalších opatření k plnohodnotnému zachování funkcí těchto prvků
veřejné infrastruktury. Pokud se prokáže, že žádnými opatřeními nelze předejít poškození,
omezení či ztrátě funkce těchto prvků, je nezbytnou podmínkou pokračování hornické činnosti
zajištění včasné náhradní energetické investice srovnatelného charakteru a významu formou
kompenzace důlní škody.
V dalším stupni přípravy detailně vyhodnotit výsledky souběžně zpracovávané hydrotechnické
studie na Olši s tím, že je nutno preferovat přírodním poměrům blízká opatření ke stabilizaci
poměrů na toku, bez směrových úprav a tvrdých opevňování břehových linií. V případě, že
výstupem studie budou opatření výrazně měnící charakter toku a ráz krajiny, zadat samostatné
vyhodnocení těchto opatření formou zjišťovacího řízení dle § 7 platného znění zák. č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve vazbě na bod 1.4 kategorie záměrů II přílohy č. 1
zákona.
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Podmínky a opatření k vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví
 Důsledně dodržovat trasy a objemy přepravy hlušin, zadané jako vstupní podklady pro
zpracování odborných studií (hlukové a rozptylové), včetně organizace rekultivačních
akcí v maximálním souladu se vstupním harmonogramem dle navrhovaných lokalit.




Stavební práce s použitím těžké stavební techniky provádět v souladu s ustanoveními nařízení
vlády č. 272/2011 Sb. době 7.00 - 21.00 hod.;
Zajistit potřebnou informovanost obyvatel a dotčených orgánů státní správy o záměrech důlní
společnosti a očekávaných důsledcích na životní podmínky obyvatel.
Zajistit komunikaci a podporu občanům při řešení nápravy škod na jejich majetcích
v poddolovaných plochách a při jejich integraci v nových sociálních podmínkách v případě
výkupu a stěhování

Podmínky a opatření k vlivům na ovzduší








Nadále sledovat provoz stacionárních zdrojů znečištění ovzduší v souladu s platnou legislativou a
operativně omezovat situace maximálních emisních stavů provozovaných zařízení, která
vypouštějí emise do atmosféry.
V rámci řešení záměru do roku 2023 z důvodů snížení prašných emisí nadále optimalizovat režim
technických rekultivací ve smyslu omezení aktivní plochy rekultivací na max. 5 ha/stavba s tím,
že je nutno nadále v praxi uplatňovat operativní režim překrývání otevřených ploch zeminou
v rámci biologické rekultivace, s vyloučením zbytečných mezideponií.
Při realizaci záměru preferovat variantu železnice s nižšími dopravními emisemi a kontrolovat
stav ukládaného materiálu, pro omezení emisí jej případně vlhčit.
Nadále sledovat provoz stacionárních zdrojů znečištění ovzduší v souladu s platnou legislativou a
operativně omezovat situace maximálních emisních stavů provozovaných zařízení, která
vypouštějí emise do atmosféry.
Před výjezdem dopravních prostředků na veřejné komunikace zajistit vhodný způsob čištění
dopravních prostředků pro zamezení znečištění veřejných komunikací zeminou a snížení
sekundární prašnosti.
K omezení emisí do ovzduší z mobilních zdrojů bude pro výstavbu používána pouze stavební
mechanizace v perfektním technickém stavu.

Podmínky a opatření z hlediska výstupů metanu


Kontroly likvidovaných jam provádět v rozsahu, který určuje § 16 odst. (4) až (6) vyhl. ČBÚ č.
52/1997 Sb. v platném znění.

Podmínky a opatření k vlivům na vody








Pokračovat v monitoringu podzemní vody v lokalitách Kozinec a Doubrava–Kotliny a nově
rozšířit monitoring také do lokalit Staré Město a Glembovec.
V lokalitě Kozinec vyhloubit hydrogeologický pozorovací vrt mezi SV okrajem stávající zátopy a
Olší (mezi stávajícím objektem KO-MV-13 a bývalým KO-MV-7.
Zajistit detailní geodetické zaměření obvodu (hrází) rybníčků PvG-1 a PvG-3 (označení dle
hydrogeologického posouzení – příloha č. 10 Dokumentace) v údolí potoka Glembovec a
zpracování podélných a příčných řezů, vizuální monitoring stavu hrází (průsaky);
V lokalitě Staré Město zpracovat za pomocí matematického modelu proudění prognózu ohrožení
terénu vodou v časových etapách, podle předpokládaného postupu těžby;
V rámci zpracování studie odtokových poměrů Olše při povodňových stavech a v lokalitě Staré
Město zhodnotit míru ochrany zachované občanské zástavby a průmyslové zóny Nové Pole při
povodňových stavech;
V ohrožených oblastech zástavby (zejména v prostoru Starého Města) provádět režimní měření
hladiny podzemní vody 4 x ročně.
V oblasti Kozinec pokračovat v detailním sledování režimu podzemní vody 4x ročně, v tomto
případě včetně hydrochemického sledování vývoje koncentrací chloridů v podzemní vodě, ve
vazbě na možný přestup kontaminace do Olše.
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V místech aktuálního ohrožení zástavby nebo infrastruktury ve všech oblastech postižených
zamokřením půdy individuálně provést detailnější sledování a dopřesnění prognózy poklesů
terénu a souvisejících změn režimu podzemních vod.
Soustavně v průběhu poklesů terénu sledovat integritu hrází nádrží ČOV doubravských nádrží a
zamezit technickými prostředky jejich narušení umožňujícímu pronikání vody z nich mimo ČOV.
Sanací a úpravou hrází a nádrží nezmenšovat jejich plochu natolik, aby byla oslabena jejich
funkce jako čistírny odpadních vod, v tomto smyslu rozpracovat variantu č. 2 stávající studie
z roku 2013, která posuzovala stav a možný vývoj doubravských nádrží u závodu ČSA.
Soustavně v pravidelných intervalech prověřovat kvalitu přečištěné vody v nádrži DO IV.
Pokračovat ve sledování koncentrací chloridů v Olši a Karvinském potoce v úseku přilehlém
oblasti Kozinec (4x ročně) a na základě průběžných výstupů monitoringu případně připravit
ochranná opatření.

Podmínky a opatření k vlivům na půdu a horninové prostředí




V plochách ZPF, kde dojde vlivem deformací terénu k zamokření půd a je to technicky a
vzhledem k přírodním podmínkám možné, provést trvalé odvodnění půd;
V lokalitách, kde se odvodnění jeví jako ekonomicky či technicky nevýhodné, nebo z důvodu
ochrany přírody nežádoucí, vyjmout plochy ze ZPF a ponechat je přirozenému vývoji jako mokřad
nebo vodní plochu.
V lokalitách, které se nacházejí v poklesech, ale nedochází ke změně hydrického režimu půd,
nadále zachovat nebo podpořit zemědělské využívání půdy všude tam, kde vlivem stávající
neúdržby nedošlo k jejímu znehodnocení.

Podmínky a opatření k vlivům na přírodu, krajinu a ekosystémy












Ve stadiu návrhu rekultivačních akcí v nivě Olše prověřit a vyloučit technické způsoby sanace
poklesové kotliny vedoucí v konečném důsledku k likvidaci úseků se zastoupením nejcennějších
náplavů (hnízdiště pisíka) a nátrží (hnízdiště ledňáčka), příkladem je meandr Olše v Koukolné,
který představuje nejblíže položené hnízdiště ledňáčka u ptačí oblasti CZ 0811021 Heřmanský
stav-Odra-Poolší.
Pro tento účel je nutno zahájit monitoring vývoje populací oboru druhů (ledňáček a pisík) jak
v dotčeném úseku Olše, tak na plochách poklesových kotlin, kde je předpoklad vzniku náhradních
lokalit ke hnízdění obou druhů u poklesových jezer (provádět v rámci monitoringu ZCHD, které
jsou vyčleněny jako druhy limitní pro záměr v redukované variantě).
V rámci další přípravy postupů pro rekultivační akce v nivě Olše vyhodnotit účinnost
realizovaných opatření v lokalitě Kozinec na levém břehu Olše a vzhledem k předpokládaným
poklesům v pravobřežní části nivy Olše promítnout poznatky do řešení RA 2004 62 Rekultivace
ve Starém Městě u Karviné, a to včetně založení nových ploch porostů lužního lesa s doplněním
luhu v RBC 218 Staroměstská niva a možného vyloučení rybářského využití jezera, které by zde
mělo vzniknout.

V případě potřeby stabilizace prostoru mezi pravým břehem Karvinského potoka a levým
břehem Olše (v blízkém souběhu obou toků poblíž úseku Olše s ostrovem) preferovat tuto
stabilizaci ze strany Karvinského potoka před stabilizací levého břehu Olše.
Pro většinu rekultivačních akcí (a částí ploch) „v realizaci“ platí, že je možno pokračovat
bez zvláštních opatření nad rámec již schválených používaných postupů a obecných zásad – týká
se RA 2004 16, 2004 34, 2004 45, 2004 61, 2005 80 (část Pohraniční kolonie, již řešeno
ve spolupráci s biology), 2005 82 (část s rozlivem Kotlinského potoka, kde je připravováno
ve spolupráci s biology VKP poklesové jezero), 2004 59 (část již zrekultivována).
Pro realizovanou RA 2004 17 usměrnit výkon rybářského práva na poklesovém jezeře na lokalitě
Kozinec s cílem omezit pohyb rybářů a rozsah stanovišť využívaných k lovu ryb (pokračovat
v jednáních s MO ČRS, následně kontrolovat dohodnutá opatření ve spolupráci s biology), při
nedohodě zrušit rybářský revír (probíhá biologický dozor a podrobný monitoring, lokalita je
připravována jako významná součást biocentra RBC 218 Staroměstská niva).
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Na částech ploch 2004 59 a 2005 80 „v přípravě“ pokračovat v průzkumech a připravit v předstihu
podklady o stanovištích ZCHD a návrhy opatření pro komplexní řešení území, v němž budou
zapojeny lokality odvalu Jan Karel (2004 59) a Doubravské nádrže (2005 80) – o řešení má být
rozhodnuto v roce 2018, spolupráce na přípravě podkladů o výskytu ZCHD a návrhů opatření byla zahájena
(jedná se o území s výskytem řady druhů živočichů, které patří mezi ZCHD včetně druhů z kategorie
druhů kriticky ohrožených, a je zde zastoupena unikátní populace židoviníku německého,
Myricaria germanica).
V této souvislosti detailně prověřit všechny technické úpravy na východní hrázi nádrže Doubrava
právě z důvodu ochrany stávající populace židoviníku německého a finální verzi řešení výhledu
nádrže Doubrava I přizpůsobit existenci této populace a požadavku zachování její
reprezentativnosti.
Připravované rekultivační akce 2004 62, 2005 27, 2005 56, 2005 71, 2005 82, 2005 86, 2005 93,
řešit vždy ve spolupráci s biology, všechny jsou místem výskytu zvláště chráněných druhů, z nich
však zvláštní pozornost věnovat nejrozsáhlejším akcím ve Starém Městě u Karviné (2004 62) a na
lokalitě Hranice s potokem Glembovec (2005 71), které je nutno monitorovat a pro které bude
v průběhu řešení nutné zpracovat příslušné studie (biologická hodnocení), malá plocha RA 2005
85 (Pod Ujalou) je již biologicky monitorována v rámci sledování rozsáhlejšího území na Kozinci.
V rámci návrhu rekultivačních akcí zajistit podporu rozvoje litorálních společenstev
v místech předpokládaného vzniku VKP poklesové jezero ve Starém Městě, a stávajících lokalit se
zvětšujícími se jezery a tůněmi na lokalitách Kotliny, Doubrava – ohradník apod., nekácet zde
(formou kompletní holoseče) zatopené porosty dřevin v poklesových jezerech (na takových
lokalitách loví z větví ledňáček).
V budoucích rozlivech a zmokřeních Glembovce podpořit stanoviště bažinných olšin (nekácet).
Při výsadbách preferovat dřeviny přirozené druhové skladby, tzn. v nivách a údolích druhy lužních
lesů, mimo nivy druhy dubohabřin a bučin) a pokud možno regionálně odpovídající provenience.
To platí nejen pro stromy, ale i keře, kde jsou obvykle vysazovány druhy nepůvodní nejen v rámci
Ostravské pánve, ale i ČR.
Na nezarostlých plochách (nap. po skrývkách) využívat potenciál přirozené sukcese z náletů a
upřednostnit levnější management odolnějších náletových porostů před nákladným udržováním
výsadeb dřevin, které nejsou místní provenience.
V rámci zahájení stavebních aktivit (např. skrývání zemin) zajistit včas nutné transfery jedinců
zvláště chráněných nebo regionálně ohrožených druhů z lokalit prokazatelně ohrožených
poklesem území ve spojitosti s nevratnými zátopami či podmáčením, případně z lokalit
ohrožených převrstvením v rámci technické rekultivace území, pokud toto převrstvení je součástí
již pravomocně odsouhlasených akcí programu rekultivačních akcí a prokazatelně není možné
převrstvení ploch s doloženými výskyty uvedených druhů zamezit.
V rámci skrývek v územích, která jsou ohrožena trvalými zátopami, neřešit skrývky na plochách
se stávajícími mokřady a tůněmi – platí mimo lokality, kde toto opatření nelze uplatnit z důvodu
převýšení významnosti jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody (např. bezpečnost
osob a majetku, zajištění nutné infrastruktury, přičemž není možné variantní řešení apod.).
Těžiště zemních prací (zejména zahájení skrývek a zahájení technické rekultivace navážkou hlušin
či zemin) přednostně realizovat v obdobích vegetačního klidu.
Těžiště zásahů do porostů dřevin realizovat v období vegetačního klidu.
V rámci konečného řešení tvaru navážek hlušin v rámci technické rekultivace akce 2005 80
navrhnout mírnou dynamizaci vrcholového plata a dořešit plynulé přechody navážek do okolí
ponechávaných vodních ploch lokality doubravských nádrží.
V rámci konečného řešení tvaru navážek hlušin v rámci technické rekultivace akce 2005 90
navrhnout mírnou dynamizaci vrcholového plata a této dynamizaci podřídit i charakter biologické
rekultivace.
Za účelem postprojektové analýzy a průběžného řešení prevence možných dopadů na floru, faunu
a ekosystémy při postupné realizaci jednotlivých rekultivačních akcí, vyžadujících zásah do
stávajících biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (nebo druhů regionálně
významných),
nadále zajistit (na některých lokalitách nadále uplatňovat) ekologický dozor

RNDr.Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71

228

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Dokumentace podle § 8 a Přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

odborně způsobilé osoby (právnické nebo fyzické) s cílem operativně předcházet závažnému
ohrožení doložených populací těchto druhů.

Podmínky a opatření k vlivům na majetek, území a infrastrukturu














Před dalším pokračováním hornické činnosti zajistit v předstihu pasportizaci stavebních objektů
nacházejících se na území potenciálně ovlivněném těžbou, aby bylo možno zahájit jednání o
náhradě škody, případě realizovat výkupy objektů v předstihu.
Ve výše uvedeném smyslu provést detailní pasportizaci objektů mimo stávající důlní vlivy
v katastrálním území Staré Město u Karviné; dále aktualizovat pasportizaci nemovitostí z období
2007-2008 v lokalitě Na Hranicích a rozšíření na vybrané lokality a objekty nevhodné
k provedení stavebně-technických úprav.
Průběžně sledovat vývoj deformací povrchu v těch doposud aktivně obývaných částech sídelních
útvarů, do kterých zasahují vlivy poddolování a na základě výsledků měření a pozorování
přijímat adekvátní opatření pro zajištění kvality bydlení nebo včasné náhrady důlních škod.
Nejméně po dobu doznívání poklesů sledovat funkčnost stávajících technických opatření
k ochraně budov a pozemků. Monitoring ukončit až po dohodě s majiteli dotčených nemovitostí.
V případě požadavků majitelů ovlivněných nemovitostí zajistit znalecké posouzení možných
vlivů doznívajících poklesů terénu.
Průběžně vyhodnocovat míru ovlivnění (případných deformací) hlavních silničních tahů v území
důlní činností a řešit stabilizaci těchto prvků dopravní infrastruktury v rámci důlních škod.
Průběžně pokračovat v topografickém měření deformací terénu; výsledky aplikovat na řešení
důlních škod vznikajících na prvcích dopravní a inženýrské infrastruktury.
Ekonomickou újmu vlastníkům obytných objektů, které budou nevratně dotčeny vlivy
z projednávané hornické činnosti a u kterých nelze řešit jejich mechanickou stabilizaci, důsledně
řešit jako standardní důlní škodu v rámci střetu zájmů podle §§ 33, 36 a 37 zák. č. 44/1988 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Analogicky postupovat i u objektů, u kterých je reálné řešit
stabilizační opatření na náklady těžební organizace, ale nedojde k dohodě s vlastníkem o tomto
způsobu zabezpečení.
Analogicky řešit nápravu důlních škod na infrastruktuře sídelních útvarů, majetku obcí a
dotčených objektů právnických osob.
Připravit a projednat způsob sledování památky kaple Andělů strážných na náměstí O. Foltýna ve
Starém Městě a preventivně řešit její statické zabezpečení, případně přesun mimo území s vlivy
ve III. či IV. skupině stavenišť.
Nadále monitorovat potenciální vlivy pokračující hornické činnosti na památkově chráněné
objekty v obci Doubrava ve vztahu k vlivu poklesů a průběžně řešit případnou prevenci škod na
těchto objektech.

Opatření k prevenci rizikových situací
 Nadále provádět monitoring sesuvných území na svazích pod Dětmarovicemi a v případě zjištění





nestabilit souvisejících s těžbou zahájit sanační práce.
Vypracovat a předložit konkrétní (aktuální) havarijní plán (včetně zásady okamžité informace
příslušných orgánů o vzniku případné havarijní situace) a provozní řád pro řešení rekultivačních
akcí v nivě Olše a projednat jej s příslušnými orgány (vodohospodářský a orgán ochrany přírody).
V kontextu ochrany kvality vody v toku Olše a vznikajících poklesových jezer zajistit účinnou
kontrolu stavu techniky z hlediska úkapů a úniků vodám nebezpečných látek, provádějící práce
v prostoru nivy nebo dosahu profilu toku při opatřeních, která vyplynou z hydrotechnické studie
nebo při rekultivačních akcích, které mohou do blízkosti průtočného profilu toku Olše výhledově
zasahovat. (Jedná se mimo jiné o opatření ve vztahu k PO Heřmanský stav-Odra-Poolší, která se
nachází níže po toku Olše).
Koordinovat řešení sanace starých koksárenských plynovodů s nositelem sanace tak, aby její
faktická realizace proběhla do zahájení hornické činnosti v 10. dobývací kře DP Karviná Doly
z důvodu prevence případné ekologické havárie na tomto již nevyužívaném prvku infrastruktury.
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V 10. kře lokality Jan-Karel dodržet pořadí dobývání slojí a porubů v západní části 101631,
101731, 101930, 102231, 102431 a jako závěrečný porub 102631. V západní části, kde bude
dobývána ve sloji dvojice porubů dodržet pořadí odrubávání slojí shora, tedy sloje 16, 19, 22,
24vr.l. a 26. Při detailním návrhu plánu navrhnout a dodržet časování porubů 101631 (západní
část), 101632 a 101633 (východní část) tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému ovlivnění přídatným
napětím, neboť všechny tři poruby jsou plánovány dobývat v roce 2017. Obdobně to platí vždy
pro dvojice porubů ve východní části ve slojích 22 a 24vr.l., které budou dobývány vždy oba
v jednom roce (2020 respektive 2021).
V 11. kře lokality Jan-Karel při postupném dobývání slojí 24 stř.l., 25, 26 vr.l., 29 sp.l. 31c a 34
shora dolů ve stratigrafické sekvenci rozpracovat způsoby protiotřesové prevence s tím, že při
detailním plánování časových návazností porubů je nutné dodržet vzdálenosti odpovídající
dosahům přídatných napětí (L) pro jednotlivé sloje.
Dobývání ve 13, kře a 18. kře lokality Doubrava z hlediska geomechaniky posuzovat jako jeden
celek. Dodržování vzdálenosti dosahu přídatných napětí je zejména při dobývání slojí 25 a 28
koordinovat tak, aby nedošlo ke vzájemnému nepříznivému ovlivnění (dodržování vzdálenosti L).
To platí pro časové vazby u porubů 182553 a 182553/1 ve sloji 25 a porubů 132858 a 182853/1.
Při dobývání slojí 39 a 40 v ochranném pilíři jam centrálního závodu Doubrava dodržet
navrhované postupy dobývání, neboť se jedná o dobývání v podmínkách s potenciálním
nebezpečím vzniku otřesů; tedy důsledně dodržet projektovaný postup, stanovený podle zásad
protiotřesové prevence.

Ostatní opatření
 Z důvodu prevence škod na archeologickém dědictví ohlašovat stavební činnost a terénní úpravy
v území s archeologickými nálezy písemně Archeologickému ústavu AV ČR Brno; v případě
archeologického nálezu následně umožnit provedení záchranného archeologickému výzkumu na
základě dohody uzavřené podle odst.1, § 22, zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
v platném znění

Majetkoprávní kompenzace s vlastníky pozemků či jiných nemovitostí nejsou předmětem
hodnocení vlivů na životní prostředí, případné střety zájmů jsou ošetřeny horním zákonem
dostatečně, konkrétně §§ 33, 36 a 37 zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění (horní zákon).
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D.V.

Charakteristika použitých metod
předpokladů při hodnocení vlivů

prognózování

a

výchozích

V rámci vypracování Dokumentace byly použity standardní metody v jednotlivých oborech,
které byly využity jednotlivými specialisty a odborníky pro sestavení Dokumentace a jejích
příloh. Podrobněji zpracovatel Dokumentace odkazuje na tyto přílohy a studie s tím, že níže je
uvedena jen základní informace:
Metodika hydrogeologického průzkumu
Hydrogeologická studie vychází z dlouholeté časové řady zpracovatele ze zájmového území
a jeho širšího okolí a byla řešena i na základě zpřesněného monitoringu a hydrogeologického
modelu, doloženého v rámci Přílohy č. 10.
Zdravotní rizika
Studie zdravotních rizik vycházela z doporučených metodik. Hodnocení vztahu Dávka –
účinek bylo provedeno pomocí metodiky AN 15a, doporučených hodnot WHO pro hlukové
klima a pomocí národní legislativy (NV č. 272/2011 Sb.). Hodnocení vztahu Dávka – účinek
pro chemické škodliviny bylo založeno na národních legislativních limitech na ochranu
zdraví, na doporučených hodnotách WHO a na toxikologických hodnotách US EPA (databáze
IRIS) pro referenční koncentrace pro tento řešený případ. Při hodnocení expozice byla
zohledněna nejbližší obytná zástavba v okolí hodnoceného záměru. Tomu odpovídá i volba
specifických referenčních bodů. Expozice byla odhadnuta konzervativním způsobem jako
potenciální maximální úroveň působení škodlivin. Expozice fyzikální škodlivině byla
uvažována jako venkovní (outdoor), expozice vůči chemickým škodlivinám je zohledněna
jako venkovní a pouze pro inhalační cestu vstupu škodlivin do exponovaného organismu. Pro
posouzení zdravotních rizik byly hodnoceny průměrné roční koncentrace škodlivin a
maximální krátkodobé modelované imisní koncentrace škodlivin. Současný vliv provozu
závodu ČSA je již zahrnut ve výsledcích imisního monitoringu, modelování zpracovává
odhad budoucího imisního podílu škodlivin produkovaných pokračování hornické činnosti
v závodu ČSA. Při posuzování inhalační expozice byl odhad prováděn v maximálně
konzervativní míře. Předpokládal průběžnou 24hod. expozici denně, přičemž současné
epidemiologické studie předpokládají v průměru tříhodinový pobyt člověka na venkovním
ovzduší. Tento fakt nadhodnocuje závěry o potenciálním vlivu provozu záměru na životní
prostředí a je v souladu s principem předběžné opatrnosti.
Rozptylová studie
Výpočet rozptylu škodlivin byl proveden pomocí software SYMOS 97, aktualizovaná verze z
roku 2013, který je schválen pro podobné provozy jako závazná metodika hodnocení vlivů na
kvalitu ovzduší metodickým pokynem MŽP ČR. Pro výpočet imisních koncentrací byly
v souladu s metodikou použity údaje oficiálně zveřejněných emisních faktorů pro dopravní
vlivy dle MŽP ČR (MEFA 2013).
Akustická studie
Všechny výsledky jsou uvedeny v souladu s Metodickým návodem MZd ze dne 1.11.2010
jako hladiny akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzované stavby.
Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v na tomto
modelu. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl v intervalu (-0,0 ; +1.0) dB v porovnání s
naměřenou hodnotou. Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v srpnu 2013. Rozdíl
výpočtu a naměřené hodnoty byl +0.6 dB v porovnání s naměřenou hodnotou. V daném
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případě je současně hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní (doprava po
účelových komunikacích). Odchylka výpočtu bude tedy pravděpodobně v intervalu <-2.0;
+2.0> dB.
Použité programové vybavení HLUK+, v. 9.19 má integrovanou novelu metodiky pro
výpočet dopravního hluku. Pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým
vybavením použit model vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a
směrovosti.
Další neurčitosti, použité odhady a předpoklady jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách.
Obecně platí, že při odborných odhadech byla vždy volena ta nejméně příznivá možnost. To
znamená, že modelované, resp. odhadnuté vlivy na životní prostředí, jsou v této dokumentaci
závažnější než budou ve skutečnosti, výpočty jsou provedeny na straně bezpečnosti.
Biologické údaje
Metody biologických průzkumů a hodnocení vlivů na biotu jsou podrobně doloženy v rámci
přílohy č. 11.
Popisy pracovních a technologických postupů při hornické činnosti jsou založeny na
informacích a podkladech od oznamovatele. V podstatě se výrazněji neliší od popisu,
uvedeného v Oznámení E.I.A. (Macháček a kol., prosinec 2011) a reálně provozované a
schválené hornické činnosti oznamovatele. Zásadním rozdílem je, že skončila úpravna na
závodě ČSA a veškerá rubanina je dopravována překopem v podzemí na úpravu v Darkově,
což se pozitivně promítá do výstupů akustické i imisní zátěže, ze kterých vychází i hodnocení
vlivu záměru na veřejné zdraví.
Dále byla využita literatura a podklady, uvedené v závěru předkládané Dokumentace a
v rámci některých odborných studií v přílohách.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
V rámci přípravy dokumentace se s ohledem na rozsah a komplikovanost řešeného záměru
logicky objevila řada nejistot a neurčitostí, se kterými bylo nutno se vypořádat, případně
jejich řešení odkázat na další stupně přípravy jednotlivých aspektů posuzovaného záměru,
podrobnější dokumentaci pro povolení hornické činnosti a vlastní realizaci záměru. Jde
zejména o následující oblasti
 Samotná hornická činnost je zatížena okolností, že konkrétní geologické poměry,
ovlivňující možnosti postupu a rozsahu těžby jsou vlastně „in situ“ obeznámeny až formou
tzv. dorozvědky v rámci samotné hlubinné těžby. Tím může docházet k dalším korekcím
z hlediska rozsahu možné těžby a následně vyvolaných dopadů na povrch ve formě
poklesů. Proto jsou pro vyhodnocení vlivů na povrch brány v potaz pouze maximalistické
představy o možných objemech a plochách těžby a na tyto podklady jsou navázány
modelace poklesů a tím i další z deformací povrchu vyplývající vlivy na životní prostředí,
vycházející při hodnocení vlivů z deklarovaných maximálních hodnot poklesů. Jedná se
především o vlivy na povrchové a podzemní vody a s nimi spojené ovlivnění půd a bioty,
ale také vlivy na stavby včetně liniových, jejichž udržování a opravy se řídí podle
skutečného vývoje deformací.
 Na skutečném vývoji geologické situace v detailu závisí i mnoho dalších údajů o vstupech,
jako je např. množství potřebné technologické vody a jiných surovin a energií pro provoz
dolu. Jedná se o odborné odhady vycházející z dlouholetých zkušeností a stanovovaných
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na horní hranici pravděpodobnosti. Stejná je situace u výstupů, jako je množství a kvalita
čerpané důlní vody apod.
Na základě zkušeností při vedení důlních děl a dosavadního vývoje seizmické aktivity lze
předpokládat, že při hornické činnosti v oblasti lokality ČSA v letech 2015 – 2023
nebudou běžně dosahovány při případném vzniku seismického jevu hodnoty rychlostí
kmitání překračující meze pro poškození povrchových objektů. Přesto nelze při dalším
dobývání jednoznačně vyloučit ojedinělý a nahodilý výskyt silného seizmického jevu, při
kterém by mohly být dosaženy hodnoty rychlosti kmitání povrchu překračujících meze pro
nižší stupně poškození povrchových objektů (v závislosti na jejich vzdálenosti od epicentra
seizmického jevu). Oblasti výskytu těchto jevů, které mohou vznikat v důsledku
kombinovaného vlivu předchozí a budoucí hornické činnosti, nelze dosud blíže
specifikovat, neboť takovéto jevy většinou souvisí s předchozí důlní činností, mnohdy
časově (a i prostorově) velmi vzdálenou.
Hodnocení zdravotního rizika hlučnosti záměru platí pro podmínky a předpoklady, které
byly uplatněny v hlukové studii a pro vlastnosti použitého výpočtového programu
Hluk+pásma. Hodnocení zdravotního rizika chemických škodlivin platí pro podmínky a
předpoklady, které byly uplatněny v rozptylové studii a pro vlastnosti použitého
výpočtového programu Symos 97, verze 13. Hodnocení zdravotního rizika a dopravních
vlivů postihuje vlivy změny dopravní zátěže, které jsou očekávány na komunikacích
v potenciálně dotčeném okolí záměru a vlivy chemických emisí z provozu těžební činnosti
v potenciálně dotčených obytných lokalitách v potenciálně dotčeném okolí důlního závodu
ČSA. Vliv záměru je vzhledem k jeho kontinuálnímu provozu na lokalitě hodnocen jako
podíl na celkových současných vlivech na kvalitu ovzduší.
V kontextu stanovení imisní zátěže a z toho plynoucích dopadů na ovzduší, resp. i na
veřejné zdraví je nutno konstatovat, že všechny uvedené výpočty a závěry platí při
dodržení deklarovaných parametrů technologie a lokalizace činností posuzovaného
záměru. Zejména se to týká procenta roční doby, po kterou budou modelované zdroje
emisí v činnosti i deklarovaného spektra a množství emisí uvolňovaných do ovzduší.
Kvantifikace emisí z plošných zdrojů byla provedena s využitím obvyklých hodnot, které
jsou v obdobných případech využívány, přesnější vyhodnocení nebylo možné vzhledem
k vysokému stupni nejistoty a závislosti na mnoha proměnných veličinách, jako např.
klimatické podmínky (vlhkost ovzduší, teplota, vítr, srážky), vlhkost materiálu, způsob
práce na lokalitě, stav komunikací pro přepravu materiálu a je ovlivnitelná do značné míry
provozovatelem Závodu ČSA. V kapitole Opatření pro předcházení …. je proto uveden
požadavek na zajištění činností směřujících k omezování těchto zdrojů prašnosti včetně
sekundární prašnosti během provozu záměru "Činnost Dolu Karviná, závodu ČSA 2015 2023". Sekundární prašnost byla součástí modelu v rozptylové studii s využitím nejnovější
verze programu SYMOS 97, verze 2013.
Při ovlivňování životního prostředí může také v průběhu doby dojít k synergickému nebo
kumulativnímu působení vnějších vlivů, nesouvisejících s hornickou činností závodu ČSA,
které nejsou v dokumentaci zaznamenány, nebo které dosud ani neexistují. Často
dokládaným příkladem jsou např. živelné skládky odpadů a dalších materiálů, které se
dostávají do oblastí i mimo rekultivační akce.
Předpoklady plynodajnosti v rámci činnosti závodu ČSA a stavu po ukončení činnosti
vycházejí z analogických řešení v jiných částech revíru.
Nejistoty zatím je nutno dokládat pro možnost přesnější predikce změn v podélném a
příčném profilu toků, tato situace se týká především řeky Olše a Karvinského potoka, proto
je navrženo podrobnější vyhodnocení vlivů poddolování na tok a nivu, včetně vyhodnocení
dopadů opatření, případně navrhovaných ke stabilizaci toku. Poněvadž pro redukovanou
aktivní variantu byla hydrotechnická studie zadána souběžně a k datu řešení dokumentace
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jsou známy jen předběžné pracovní výstupy (předpokládaná náhrada pevného jezu v
Dětmarovicích a případně zatím nestanovený rozsah prohrábky), je stanovena podmínka
posouzení vlivů případně vyvolaných investic, které by významně měnily charakter toku.
 S ohledem na rozsáhlost území a dynamiku krajinných změn, ve spojení s dlouhodobostí
posuzovaného záměru, je nutno řešit průběžný biomonitoring stavu bioty v zájmovém
území, rovněž za účelem usměrnění rekultivačních akcí a ověřování účinnosti zvolených
přístupů k této problematice v krajině. Je proto doporučeno pro nejvíce střetové lokality
aktualizovat biologické průzkumy a uplatnit instituci biologického dozoru v rámci
postprojektové analýzy a realizace akcí
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Oznamovatel následně po ukončení restrukturalizace společnosti během roku 2013 předložil
počátkem roku 2014 jednovariantní řešení, vycházející z upřesněných znalostí ohledně
změny ploch těžby v předmětném území a na základě vyhodnocení dalších organizačních,
báňsko-technických, ekonomických a technologických hledisek. V daném kontextu je řešena
jediná aktivní redukovaná varianta pokračování hornické činnosti Dolu Karviná na závodě
ČSA v obou dobývacích prostorech, tímto závodem exploatovaných. Uvedená redukovaná
varianta byla oznamovatelem předložena na základě vyhodnocení předpokládaných dopadů
s cílem při zachování ekonomiky provozu dolu pokud možno minimalizovat průvodní dopady
hornické činnosti na dotčené území a možnosti jeho využívání.
Aktuálně je nejvýraznějším vkladem (kromě redukce rozsahu dotčeného území a řešeného
období) posuzovaného záměru, že po zrušení provozu úpravny na závodě ČSA je veškerý
těžený materiál na závodě ČSA dopravován pod zemí překopem na úpravnu Darkov, čímž
odpadla podstatná část výstupů provázejících hornickou činnost do ovzduší nebo z hlediska
akustické zátěže okolí přepravních tras.
Nulová varianta spočívá v tom, že činnost dolu bude od konce roku 2015 postupně
utlumována, poněvadž k povolování další hornické činnosti v řešeném období po roce 2015
s ohledem na jejich rozsah a dopady na povrchu již chybí soubornější podklady. Z hlediska
ochrany životního prostředí se samozřejmě jeví jako výhodnější varianta bez činnosti,
poněvadž nevyvolává dopady na povrch poddolovaného území a nevyžaduje další sanaci
důlních škod, je však nutno počítat s určitou setrvačností projevů důlní činnosti a dořešení
těchto dopadů i po roce 2023. Nulová varianta však koliduje se zákonem prosazovaným
zájmem o racionální vydobytí těžitelných zásob výhradního ložiska a se sociálně
ekonomickými hledisky, protože důl je významným zaměstnavatelem a poskytuje významné
množství suroviny pro ostatní průmysl.
Již v předcházejících etapách posuzování vlivů těžby v DP Karviná I a Doubrava byly
hodnoceny možnosti technologických variant těžby se základkou. Protože se tato
problematiky dotýká obyvatel a majitelů nemovitostí v dosahu poklesů, je i v této
dokumentaci věnována otázce možného zakládání vydobytých prostor značná pozornost.
Zpracovaný odborný posudek (viz příloha č. 8) posuzující možnosti jiných technologií
dobývání včetně reálnosti varianty se zakládáním vydobytých prostor znovu potvrdily, že tato
technologie těžby v žádné technologické variantě není v současné době vhodná k realizaci a
ani by nepřinesla významné změny v ovlivnění velikosti poklesů terénu. Varianta se
zakládáním vydobytých prostorů proto nebyla dokumentací rozvedena.
V podrobnějším rozboru je odkazováno na kapitolu B.I.5. úvodních částí Dokumentace.

ČÁST F. ZÁVĚR
Na základě provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí je možno konstatovat, že záměr
Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015
až 2023 je možno za podmínek, prezentovaných v části D.IV. předkládané dokumentace,
doporučit k dalšímu řízení a realizaci.
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Dokumentace reflektuje závěry zjišťovacího řízení proběhlého na základě oznámení o
pokračování těžby uhlí na závodu ČSA do roku 2035, požadujícího omezení vlivů těžby na
životní prostředí, především v požadavku na předložení a vyhodnocení šetrnějšího variantního
řešení záměru.
Oznamovatel na závěr zjišťovacího řízení reagoval předložením redukované aktivní varianty
záměru jak z hlediska rozsahu dotčeného území, tak z hlediska období, pro které je záměr
koncipován. Tím došlo především k vyloučení přímého ovlivnění Karvinských rybníků a
k praktické eliminaci přímých vlivů na území průmyslové zóny Nové Pole.
Z předložení redukované varianty tedy vyplývá omezení těžby zásadně zmenšující poklesy
terénu jednak v oblasti Výhody a v jižní části Dětmarovic, jednak v oblasti Karvinských
rybníků a průmyslové zóny Nové Pole u Karviné, kde k ovlivnění poklesy prakticky nedojde.
Kapacita závodu nicméně až do roku 2023, to je v období, na které je dokumentace
zpracována, zůstane využita s tím, že v dokumentovaném období již není (na rozdíl od
oznámení) v činnosti úpravna uhlí na závodě ČSA (činnost ukončena v roce 2013), což se
projeví ve snížení vlivů na životní prostředí v oblasti šachty Jan Karel a postupně ve změnách
využití doubravských odkališť jako čistírny odpadních vod.
V oblasti těžby a dopravy uhlí a zahlazování vlivů těžby na životní prostředí je možno
konstatovat, že technologické postupy těžby a dopravy uhlí a souvisejících činností se v
zásadě nebudou v dokumentovaném období měnit. Odborný posudek, který je součástí
dokumentace, opakovaně odmítá, stejně jako posudky jiných autorů v předcházejících
dokumentacích, změnu současné technologie dobývání na řízený zával na dobývání se
základkou jednak z ekonomických a technických důvodů, ale také proto, že zakládání
vytěžených prostor vede k posilování pnutí vznikajícího v horském masivu a tím i tendence
ke vzniku důlních otřesů, které jsou významným bezpečnostním rizikem a mohou se
projevovat i na povrchu jako záchvěvy. V zájmu objektivní prognózy a hodnocení účinků
důlních otřesů je provozován a rozšiřován monitoring otřesů, který vede nejen ke zvyšování
bezpečnosti práce v dolech, ale také objektivizují posouzení možností, že záchvěv
pociťovaný na povrchu může vést k poškození stavebních objektů.
Pokračování těžby nepovede k významným změnám v produkci odpadních a důlních vod,
odpadů, znečištění ovzduší, hlukové zátěže, ale také v ovlivnění veřejného zdraví a
zaměstnanosti. V některých oblastech dobývacích prostorů dojde v dokumentovaném období
již k ukončení těžby, což se projeví postupným zastavením deformací povrchu v oblasti
Doubravy a doubravských nádrží. Významně je ve srovnání s předcházejícím oznámením
omezen rozsah těžby v severním poli, což vede k zásadnímu zmenšení očekávaných poklesů
v oblasti Výhoda. Změny terénu zde nepovedou k devastaci povrchových objektů. Změny
v hydrologii a snížení kvality půd, ke kterému dojde jejich zamokřením, nebudou významné.
Naproti tomu se bude prakticky nově rozvíjet těžba v oblasti Starého Města, kde poklesy
terénu povedou k likvidaci značné části zástavby a vzniku nového jezera, dotovaného
podzemní vodou. Postupující těžba v oblasti Kozince pak povede k prohlubování a
rozšiřování jezera, které zde již vzniklo v důsledku dřívější činnosti.
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Pro záměr Pokračování hornické činnosti Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023
není nutno stanovovat speciální opatření z hlediska ochrany veřejného zdraví, ať již jde o
ovlivňování hlukem (je obecně doporučena práce dozéru v denní době) z provozu dolu nebo
z dopravy produkce dolu nebo ovlivnění ovzduší - polutanty uvolňovanými do ovzduší
větráním dolu nebo dopravou související s pokračováním hornické činnosti (doporučeny
zásady určité optimalizace ve smyslu prevence provozních stavů se soustředěnějšími výstupy
do ovzduší). Nejvýznamnější a přitom pozitivní změnou je okolnost, že po zrušení provozu
úpravny na povrchovém závodě ČSA v roce 2013 dochází k přesunu rubaniny na úpravnu
Darkov podzemním překopem, čímž došlo ke snížení imisní a akustické zátěže v okolí
úpravny a podél povrchové přepravní trasy.
Imisní koncentrace v blízkosti obcí Doubrava, města Orlová, obce Dětmarovice ani v okolí
provozujícího subjektu se vlivem posuzovaného záměru v podstatě nezmění. Imisní podíl
činnosti Závodu ČSA bude v období 2011 – 2016 v celkové zátěži ovzduší škodlivinami
zanedbatelný, současný vliv provozu Závodu ČSA je již zahrnut jako součást monitorovaných
imisních charakteristik ovzduší.
Hlukové klima se v denní ani noční době vlivem realizace záměru „Pokračování hornické
činnosti Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023 ” významně nezmění a nedojde
k prokazatelnému a smyslově pocítitelnému nárůstu hlučnosti. Za očekávané situace proto
není nutno uvažovat o významném zhoršení faktoru pohody v denní či noční době.
Kvantitativní hodnocení počtu rozmrzelých obyvatel pro cílový stav záměru v nejkritičtější
dobu jeho provozu prokazuje, že počet dotčených občanů během realizace záměru
„Pokračování HČ v závodu ČSA 2015-2023” bude dosahovat v nejvíce dotčených oblastech
cca 45%. Vzhledem k tomu, že principem vlastního záměru „Pokračování HČ v závodu ČSA
2015-2023” je prolongace současné činnosti, která již na exponovanou populaci dlouhodobě
působí, nepředstavuje ani tento indikátor významnou změnu ve srovnání se současnou situací.
Povrchové důlní vlivy mohou ovlivnit bydliště cca 1350 osob, které obývají nemovitosti ležící
v lokalitách, kde se očekávají vlivy různé významnosti na stavební stav dotčených
nemovitostí a jde bude nabídnut výkup domů a nemovitostí. Majitelé těchto nemovitostí
mohou záměr pociťovat jako negativní vliv, v jehož důsledku budou muset zajišťovat opravy
nemovitostí, případně změnit své bydliště s důsledky i v oblasti ekonomické, sociální a
kulturní i s důsledky ve změně jejich sociálního prostředí (sousedi, přátelé, zájmové skupiny
apod.).
Přetrvá ovlivňování povrchových vod důlními vodami, které nepřekračuje množství a kvalitu
povolenou příslušným vodoprávním úřadem, a které se bude snižovat s omezováním
produkce dolu. Odpadní vody, jak technologické, tak splaškové nebyly dosud do recipientů
vypouštěny a s tímto stavem se počítá i do budoucna.
Nejvýraznějším projevem navrhované hornické činnosti hlediska změn v krajině, který bude
v řešeném období po roce 2015, je poměrně postupný vznik další zatápěné poklesové kotliny
v oblasti Starého Města v širší nivě Olše, spojený kromě likvidace části sídelního útvaru Staré
Město i s likvidací omezeného rozsahu lužních lesů a doprovodných porostů v této nivě,
s negativními dopady (s výjimkou rozvoje vodních a mokřadních ploch a ekosystémů) na
charakter přírody a krajiny ve formě poměrně rozsáhlých změn poměrů přírodních složek.
Dokumentace na tyto okolnosti reaguje poměrně rozsáhlým systémem doporučení ke
stabilizaci a výhledovému uspořádání krajiny v tomto prostoru s tím, že výsledné řešení
rovněž závisí na deformacích řeky Olše, rozsahu rozlivů, reálné míře poklesů a požadavcích
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na stabilizaci koryta Olše, které vyplynou ze zadané hydrotechnické studie. Oproti původní é
variantě již nedochází k dotčení prostoru Karvinských rybníků.
Dalším velmi patrným následkem těžby a úpravy uhlí je rozsáhlá soustava odkalovacích
nádrží, jejíž rozloha přesáhla mez únosného zatížení, takže bylo rozhodnuto o uzavření a
postupné rekultivaci některých nádrží a k rekonstrukci zbývajících pro zajištění funkce
čistírny odpadních vod. Tato okolnost se týká především komplexu doubravských nádrží mezi
areálem lokality Jan-Karel a centrem obce Doubrava. To přispěje jednak k postupnému
útlumu stávající ekologické zátěže tohoto územím jednak k udržení a posílení
životaschopnosti postupně vznikajících ekosystémů v řešeném území, zejména ekosystémů
závislých na vodním režimu (stanoviště mělkých vod, litorálů, mokřadů, poněvadž po usazení
flotačních hlušin a kalů, pokud nejsou do těchto materiálů přidávány materiály jiné /popílky
apod./, dochází ke stabilizaci a vzniku relativně čistého vodního sloupce. Ponechání vodní
plochy se týká nádrže Doubrava I určené pro finální čištění vody ze závodu, je navrženo
zachování části vodní plochy na nádrži Doubrava II v podobě ekologického rybníka pro
předčištění splaškových vod a Doubrava III pro předčištění technologických odpadních vod.
Není zatím (a ani nemůže být) hodnocena etapa ukončení hornické činnosti, spojená
s případnou likvidací dolu nebo jam, poněvadž není v řešeném období uvažována a chybí
jakékoli podklady k této etapě (projekt technické likvidace, vstupní údaje k sanacím apod.).
Řešení této nejistoty ale neleží tak zcela jen v oblasti životního prostředí. Výhled po roce
2023 je dán především možnou objektivní a aktuální mírou predikce možných rizik (a jejich
ověření) s ohledem na uvedené aspekty ve smyslu, že pokračování těžby do citlivých území
musí být především důkladně prověřeno z hlediska technické a technologické reálnosti,
z hlediska ověření všech externalit v souvislosti s potenciálním vypořádáním důlních škod,
dále nároků na vyvolané sanační, rekultivační a revitalizační činnosti a v neposlední řadě na
detailním a podrobném projednání všech souvislostí se samosprávnými celky na úrovni obcí
a kraje a s dotčenými správními úřady. Zatím není k dispozici natolik komplexní hornický
plán, aby bylo možno srovnatelným způsobem k údajům pro období 2015 až 2023 provést
seriózní vyhodnocení v požadovaném období za rok 2023. Pro podrobnější, s řešeným
obdobím srovnatelnými výstupy chybí potřebné údaje a vstupy, takže taková prognóza by
zatím byla zatížena příliš vysokou mírou nejistoty.
Poněvadž jsou zatím nastíněny jen rámcové parametry záměru, je v předkládané Dokumentaci
upozorněno na nejzávažnější střety zájmů s tím, že bude nutno řešit podrobnější hodnocení
v dalších stupních přípravy v korelaci s upřesněním jednotlivých aspektů záměru a investic,
vyvolaných posuzovaným záměrem pokračování hornické činnosti Dolu Karviná na závodě
ČSA po roce 2015.
Za předpokladu respektování podmínek a doporučení, prezentovaných v kapitole D.IV., lze
záměr pokládat za podmíněně akceptovatelný.
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ČÁST H. PŘÍLOHY
Vázané ve svazku Dokumentace
Příloha č. 1 – Závěr zjišťovacího řízení (kopie obdržených vyjádření přiložena na CD)
Příloha č. 2– Vyjádření příslušných úřadů:



Vyjádření stavebních úřadů: do území zasahuje působnost 4 stavebních úřadů (při Magistrátu
města Karviné, při MěÚ Orlová, při OÚ Doubrava a při OÚ Dětmarovice) z hlediska platné ÚPD
Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném
znění, čj. MSK 81355/2014 sp.zn. ŽPZ/16899/2014/Maď ze dne 18.6.2014

Příloha č. 3 – Doklady, autorizace pověřeného zpracovatele Dokumentace



prodloužení autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb.
osvědčení odborné způsobilosti podle zák. č. 244/1992 Sb.

Samostatná přílohová část
1. svazek
Příloha č. 4 – Podklady poskytnuté oznamovatelem










Mapa rozdělení ker na závodě ČSA
Mapa poklesů redukované varianty 1:10.000
Mapa poklesů srovnávací 1:10.000
Podkladový materiál k produkci, uložení a dopravním trasám hlušiny
o Textová část
o Mapa míst uložení a dopravních tras hlušiny

Mapa rekultivačních akcí 1: 10.000
Mapa ZPF 1:10.000
Mapa PUPFL 1:10.000
Majetková mapa objektů a pozemků 1:10.000
Mapy katastrální situace s hlavními řady technické infrastruktury 1:10.000
o
o



Část Orlová – Doubrava
Část Staré Město - Karviná

Rozhodnutí MŽP OVSS-IX nové podmínky ochrany ložiska
o
o
o

Vlastní rozhodnutí
Příloha 1 – podmínky
Příloha 2 – mapový podklad (1:25.000, zmenšeno)

Příloha č. 5 – Hluková studie (RNDr. Vladimír Suk a kol.)
Příloha č. 6 – Rozptylová studie (RNDr. Alexander Skácel, CSc.)
Příloha č. 7 – Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Alexander Skácel,
CSc.)
2. svazek
Příloha č. 8 – Znalecký posudek možnosti realizovat těžbu se základkou, případně jinou
technologií, šetrnější k poklesům a deformacím, se specifikací pro báňsko technické a
geologické podmínky lokalit ČSA a Doubrava Dolu Karviná (Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.)
Příloha č. 9 – Znalecký posudek problematiky otřesů pro účely dokumentace EIA na dobývací
záměr dolu Karviná v letech 2015 – 2023 (Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.).
Příloha č. 10 – Hydrogeologické posouzení - ovlivnění hydrogeologických poměrů
poddolováním do roku 2023 (Ing. Pavel Malucha a kol., Green Gas, DPB, a.s.)
Příloha č. 11 – Biologický průzkum (Zdeněk Polášek, RNDr. Věra Koutecká, RNDr. Milan
Macháček a kol.)



Část 11A Biologický průzkum (Zdeněk Polášek s kolektivem)
Část 11B Botanický průzkum (RNDr. Věra Koutecká)
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