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1 Úvod
Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo nezbytné do české legislativy
včlenit právní normy Evropské unie na ochranu přírody, konkrétně – Směrnici Rady č.
79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků a Směrnici Rady č. 92/43/EEC o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Stalo se tak při
novelizaci zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v roce 2004. Součástí výše
citovaných směrnic je povinnost zajistit územní ochranu pro vybraná stanoviště a lokality
vybraných druhů tzv. Natura 2000. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat vliv veškerých
plánovaných záměrů na tento systém územní ochrany ohrožených přírodních fenoménů. To
stanovuje § 45h zák. č.114/1992, kde je uvedeno: „ Jakákoliv koncepce nebo záměr, který
může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné
lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO), podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav
jeho ochrany z uvedených hledisek…“

1.1 Zadání
Předložené posouzení vlivu záměru „Separační linka pískové suroviny Cínovec“ na
PO/EVL je vypracováno dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Důvodem je stanovisko příslušného OOP, konkrétně odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze dne 25. 2. 2015, JID:
23930/2015/KUUK, jednací číslo: 815/ZPZ/2015/N-2187. V něm je konstatováno, že „Nelze
vyloučit, že záměr Separační linka pískové suroviny Cínovec samostatně či ve spojení s
jinými bude mít významný vliv na příznivý vliv předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého
kraje (viz Příloha I). Předložené naturové hodnocení záměru je v tomto případě součástí
oznámení EIA (PETRŮ 2015).

1.2 Cíl hodnocení
Cílem tohoto naturového hodnocení je zjistit, zda plánovaný záměr má či nemá významný
negativní vliv na celistvost (integritu) a předměty ochrany dotčených PO/EVL. Na tomto
místě je vhodné poznamenat, že cílem naturového hodnocení není hodnotit či zohledňovat
socioekonomické přínosy záměru a ani navrhovat úpravy záměru. Doklad o relevantní
autorizaci zpracovatele je v Příloze 8.2

1.3 Postup zpracování hodnocení
Autor této studie dlouhodobě v Krušných horách výzkumně působí a patří k předním
odborníkům na problematiku nejen tetřívka obecného, ale i ostatních tetřevovitých ptáků,
např. BEJČEK 1997, BEJČEK ET AL. 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, BEJČEK A ŠŤASTNÝ 1999,
2000, MÁLKOVÁ ET AL. 2000, ŠÁLEK ET AL. 2004, ŠÍMOVÁ ET AL. 2000, 2004, ŠŤASTNÝ A
BEJČEK 1985, 1996, 1998, ŠŤASTNÝ ET AL. 1997, 2000, 2006, TOMSOVÁ ET AL. 2000 A
2004). Kromě toho je spoluautorem strategického materiálu „Souhrn doporučených opatření
pro PO Východní Krušné hory (BEJČEK ET AL. 2009). Je jedním z organizátorů každoročního
sčítání tokanišť tetřívka obecného v Krušných horách – a vedoucím autorského týmu studie
pro MŽP „Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu
k výskytu tetřívka obecného“ (BEJČEK 2007). Zpracovatel studie území detailně zná, včetně
historických souvislostí, a je považován za místního znalce. Terénní data sbíral jednak sám,
jednak jeho spolupracovníci. Terénní úsilí bylo zaměřeno nejen na vlastní zájmové území, ale
i do širšího okolí. Veškeré údaje, týkající se záměru (kapitola 2 Údaje o záměru) byly vesměs
převzaty z „Oznámení záměru“ – blíže PETRŮ (L. C.). Při zpracování naturového hodnocení
byla využita doporučená struktura (ROTH 2007).
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2 Údaje o záměru
2.1 Základní údaje
2.1.1 Název záměru: Separační linka pískové suroviny v dobývacím prostoru Cínovec I
2.1.2 Rozsah (kapacita) záměru
Plošný rozsah:
Plocha navrhovaného DP Cínovec I je cca 8,6 ha, z toho zastavěná plocha areálu separační
linky cca 1220 m2, zpevněná plocha areálu separační linky cca 4300 m2.
Kapacita těžby:
Předpokládaná maximální roční kapacita těžby: cca 120 tis. tun*
Předpokládaná maximální denní kapacita těžby: cca 700 tun
Množství vytěžitelné suroviny
Celkové množství geologických zásob na ložisku Cínovec-odkaliště činí 860 307 tun, z toho
vytěžitelných zásob 679 643 tun. Při výše uvedené kapacitě těžby to představuje provoz v
trvání cca 5 - 6 let.
2.1.3 Umístění záměru
Administrativní členění zájmového území:
Kraj: Ústecký (kód NUTS3: CZ042)
Okres: Teplice (kód NUTS4: CZ0426)
ORP: Teplice (kód ORP: 4213)
Obec: Dubí (kód obce: 567507)
Katastrální území:Cínovec (kód KÚ: 617741)
Zájmové území se nachází při jižním okraji obce Cínovec, cca 100 m V od kruhového
objezdu na silnici I/8. Leží v nadmořské výšce okolo 850 m v hřebenové části Krušných hor,
cca 550 m od státní hranice se SRN (obr. 1). Jedná se o prostor odkaliště bývalého dolu
Cínovce. Odkaliště bylo založeno v 60. letech 20. století a v provozu bylo až do ukončení
provozu na dole v r. 1990. Byl zde ukládán odpadní rmut po výrobě Sn-W koncentrátu ze
starého žilného ložiska Cínovec-žíly a od roku 1980 se zde ukládal i odpadní rmut z nově
těženého ložiska Cínovec-Jih. Počátkem 90. let byl celý důl zlikvidován a proběhla
rekultivace hlušinových hald a odkaliště, které zůstaly jako pozůstatky těžby uloženy na
povrchu. Plocha DP Cínovec I zaujímá cca 8,607 ha. Navrhovaný dobývací prostor zahrnuje
celé stanovené ložisko Li rud Cínovec – odkaliště (obr. 2, 3).
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Obr. 1: Lokalizace zájmového území dle obecné mapy (Zdroj: http://www.mapy.cz, G E T s.r.o., 2014)

Obr. 2: Popsaná situace s vyznačením
čením umíst
umístění separační
ní linky (Zdroj: TVAR COM, spol. s r.o., G E T s.r.o. 2014)
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Obr. 3 Vizualizace záměru ve fázi provozu (Zdroj: G E T s.r.o., 20154)

Tab. 1: Přehled dotčených pozemků těžbou a výstavbou separační linky (Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz, G E T s.r.o., 2014). Výměra dotčených ploch
jednotlivých pozemků byla provedena hrubým odečtem z KN, který je zatížen nepřesnostmi při odečtu z mapových podkladů. Skutečná výměra jednotlivých
pozemků bude postupně upřesňována v rámci následných řízení. Pro účely tohoto hodnocení jsou nepřesnosti odhadu v řádu přijatelných odchylek

Výměra
pozemků [m2]
V rámci DP Cínovec I
Parc. č.

Z toho dotčená
plocha [m2]

384/2

94014

68072,5

384/3

16000

8304

384/4

2964

2840

384/5

7976

6841

384/18

8

8

Vlastník
Cínovecká deponie,
a. s.
Cínovecká deponie,
a. s.
Cínovecká deponie,
a. s.
Cínovecká deponie,
a. s.
Cínovecká deponie,
a. s.

Způsob
využití

Druh pozemku

neplodná půda

ostatní plocha

dobývací
prostor

ostatní plocha

neplodná půda

ostatní plocha

neplodná půda

ostatní plocha

ostatní
komunikace

ostatní plocha

neplodná půda

ostatní plocha

Mimo dobývací prostor
384/2

94014

1657

Cínovecká deponie,
a. s.

Povrch tělesa odkaliště byl v minulosti rekultivován výsadbou zejména borovice kleče
(Pinus muggo) a modřínu opadavý (Larix decidua). Místy je přimíšen smrk obecný (Picea
abies), smrk pichlavý (Picea pungens), borovice černá (Pinus nigra), jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia) a bříza bělokorá (Betula pendula). Rostlinná společenstva jsou dosud nevyhraněná
a značně ochuzená. Dominují především expanzivní a vysokostébelné druhy – třtina křovištní
(Calamagrostis epigejos), kopretina vratič (Tanacetum vulgare), psineček tenký (Agrostis
capillaris) metlička křivolaká (Avenella flexuosa), lipnice namodralá (Poa subcaerulea),
kostřava červená (Festuca rubra), místy i podběl lékařský (Tussilago farfara) a pcháče
(Cirsium arvense, C. heterophyllum, C. palustre a C. vulgare). Část ZÚ tvoří plochy
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s písčitým povrchem zcela bez vegetačního krytu. V jihovýchodní části se samovolně vytvořil
mokřad a porost s dominantní břízou. V mokřadu vzniká typická rašeliništní vegetace s
rašeliníky, suchopýrem, ostřicemi a místy vzácnějšími rostlinnými druhy jako je prstnatec
májový (Dactylorhiza majalis). Tato část není zahrnuta do těžby odkalištních písků.
Příhraniční obec Cínovec se nachází ve vrcholové partii Krušných hor, a to na tzv.
cínovecké náhorní plošině. Vlastní horský masiv je zde tvořen horninami krušnohorského
krystalinika, zejména ryolitem, granitem a porfyry. Denudační pochody změnily původní
rovinu v mírné svahy s nevýraznou údolní mírou. Hlavní směr poklesu uvedené náhorní
plošiny je SZ, směrem k hranici se Saskem a je tímto směrem i odvodňována. Jednotlivé
hřbety a kupy jsou vytvořené z hornin, které jsou odolnější proti denudačním pochodům a
jsou zde krajinnými dominantami. Jde zejména o Cínovecký hřbet s nadmořskou výškou 880
m, vrch Pramenáč 909 m nebo Kahler Berg 905 m na saské straně. Jižně od předmětného
ložiska odkalištních písků náhorní plošina přechází náhle v prudký svah směrem do teplické
podkrušnohorské kotliny.
Podle klimatické regionalizace se ZÚ nachází na rozhraní okrsků CH 6 a CH 7, tzn.
s typem klimatu s krátkým létem, dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou
pokrývkou a dlouhou mírnou zimou. Srážky dosahují cca 750 mm. Průměrná roční teplota
činí cca 5,5 °C (QUITT 1971). Nadmořská výška území odpovídá cca 850 m n. m.

2.1.4 Charakteristika záměru
Záměrem je výstavba a dočasný provoz separační linky pískové suroviny v rámci
stanoveného dobývacího prostoru Cínovec I a mimo něj, včetně související těžební činnosti a
následné sanace a rekultivace území. Jedná se o úpravárenskou technologickou linku na
zpracování suroviny z výhradního ložiska Cínovec-odkaliště, které bude těženo uvnitř
dobývacího prostoru. Technologický proces řeší těžbu suroviny v prostoru odkaliště, transport
k technologické lince, která se bude nacházet na JV okraji odkaliště mimo místo těžby a
úpravu suroviny. Cílem technologie je pomocí dvoustupňové magnetické separace rozdělit
frakci o velikosti zrna od 0 – 1 mm na koncentrát lithných slíd (cinvalditu) a křemenný písek.
Kaly se zrnem menším než 0,063 mm jsou odpadní materiál, který bude odvážen k dalšímu
zpracování mimo areál úpravny. Písek o velikosti větší než 1mm, který není vhodný pro
mokrou magnetickou separaci, je využitelný pro budoucí rekultivaci odkaliště, ovšem jeho
produkce nebude významná. Zásadním produktem úpravárenské linky je koncentrát lithných
slíd a písek o velikosti zrna 0,063 - 1 mm. Dobývací prostor (dále jen DP) s názvem Cínovec I
zahrnuje celé výhradní ložisko lithiové (Li) rudy s názvem „Cínovec-odkaliště“ a jeho
součástí je i plocha zemní hráze bývalého odkaliště.
Ložisko bylo ověřeno geologickým průzkumem a výpočtem zásob. Dobývací prostor
byl navržen s ohledem na tvar ložiska a vázanost jeho zásob a s ohledem na plochy pro
potřebné zázemí, manipulaci a nezbytnou sanaci a rekultivaci území. Z těchto důvodů
zahrnuje i neložiskovou (neziskovou) část odkaliště, zejména těleso zemní hráze. Současně
jsou navržena opatření, vedoucí k zachování biologicky významné mokřadní plochy JV od
záměru.
Návrh technologie úpravy vychází z vlastností zpracovávané suroviny. Jako
perspektivní metoda výroby Li slídových koncentrátů byla doporučena mokrá dvoustupňová
vysokogradientní magnetická separace (VGMS). Provozní i technologické výsledky této
metody byly srovnatelné s flotační úpravou, jejímž záporem jsou možné negativní ekologické
dopady vyplývající ze značné produkce toxických odpadních vod. Separovaný slídový
koncentrát bude expedován cílovým odběratelům jako výrobní polotovar. Vedlejším
využitelným produktem budou zbytkové písky po elektromagnetické separaci slídového
koncentrátu. Tato část produkce bude expedována smluvním nebo individuálním
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odběratelům. Při úpravě suroviny budou rovněž separovány zbytkové jílové a kalové
materiály. Budou průběžně podrobovány kvalitativním rozborům, které určí jejich další
využití.
Popis technického a technologického řešení záměru:
Návrh otvírky a postupu těžby:
- vytvoření prostoru pro provozní zařízení a příjezdové komunikace, příp. inženýrské sítě
- vybudování odvodňovacích zařízení v předpolí lomu
- odlesnění, odstranění skrývky
- vybudování lomových komunikací pro dopravu suroviny
- vybudování odvodňovacího systému na dně lomu
Volba způsobu otvírky ložiska nerostu je ovlivněna především:
- plošným rozsahem a tvarem ložiska
- uložením ložiska (hloubka uložení, úklon, tvar, …)
- mocností ložiska a jeho zásobami (kvalita, škodliviny, aj.)
- konfigurací terénu nad ložiskem a v jeho blízkém okolí
- hydrologickými a hydrogeologickými poměry v dobývacím prostoru a jeho okolí
- zastavěností území (příp. vyvolanými investicemi – zabezpečení mokřadu)
- typem mechanizmů pro dobývání suroviny
- typem dobývací metody
- veřejnými zájmy, ostatními ekologickými faktory, aj.
Postup skrývání:
Nebude provedena selektivní těžba nadložních zúrodnitelných zemin – prakticky se zde
nevyskytují. Budou pouze odstraněny pařezy s kořeny v minimální mocnosti (cca 0,3 m).
Technologie dobývání:
Těžba bude probíhat etážovým způsobem pomocí kolového nakladače nebo lžícového bagru
na pásovém podvozku bez využití trhacích prostředků. Navrženy jsou tři těžební řezy. Po
odklizu humusu bude svrchní část tělesa ložiska odtěžena postupně ve dvou řezech o výšce do
6 m. Sklon stěny těžebních řezů bude 45° a minimální odstup mezi jednotlivými řezy 3 m.
Třetím řezem bude následně odtěžena zbylá surovina. Ta bude těžebními stroji nakládána
přímo na nákladní automobily a odvážena ke zpracování. Při dobývání je počítáno se
zvodněním ložiska. Z tohoto důvodu budou v nejnižším místě těžby postupně budovány
odvodňovací jímky, ze kterých bude voda odváděna mimo těžební prostor do hlavní
usazovací jímky.
Postup prací:
• Vybudování podzemní ochranné stěny mokřadu a výstavba technologické linky. Podél
celé J hranice ZÚ je navržena realizace plnostěnného oplocení o výšce cca 2 m.
• Vymezení “provozního pilíře“ podél západní hranice těžebního prostoru
• Postup těžby v I. těžebním řezu – těžební řez s bází na úrovni cca 853 m n. m., výška
řezu do 6 m, směr postupu - SZ až JZ, přístupová komunikace je vedena podél
mokřadu SV směrem. V JV části tohoto těžebního řezu bude vybudována
odvodňovací jímka, do které budou svedeny vody z postupné těžby v této úrovni.
• Postup těžby v II. těžebním řezu – těžební řez s bází na úrovni cca 847 m n. m., výška
řezu do 6 m, směr postupu - SZ až JZ, přístupová komunikace bude vedena z I.
těžebního řezu při V okraji ložiska.
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Postup ve III. těžebním řezu – dotěžení na bázi ložiska – proměnlivá úroveň ve výšce
od cca 847 m n. m. do cca 845 m n. m., výška řezu do 2 m, směr postupu těžby není
možné přesně určit.
Odtěžení “provozního pilíře“ – odstranění provozních deponií a těžba suroviny –
vybudování sjezdu do jednotlivých těžebních řezů a po vydobytí veškeré suroviny
vytvoření závěrného svahu/úprava do bezpečného sklonu.
Odtěžení pilířů přístupových komunikací na I. a II. těžební řez a vytvoření závěrného
svahu/úprava do bezpečného sklonu.

Vzhledem ke klimatickým poměrům se předpokládá, že těžba probíhat cca 9 měsíců
v roce. Od prosince do února se počítá se zimní technologickou odstávkou). V rámci
následných sanačních prací bude postupně odtěžena stávající hráz odkaliště, která je tvořena
materiálem/hlušinou z odvalů bývalého rudného provozu. Tento materiál bude v rámci sanace
území po provedené těžbě zpracován a využit k rekultivačním účelům (sanační práce – úprava
a modelace terénu).
Tab. 2: Předpokládaná potřeba těžebních strojů a přepravních vozidel (v rámci DP) – zdroj G E T s.r.o. (2015)

Max. roční těžba surovin
Denní těžba (215 dní/rok)
Hodinová těžba (7 hod/den)
Teoretická hodinová výkonnost běžného typu hydraulického
rypadla (objem lžíce 1,5 m3, pracovní cyklus cca 30 sec, tzn.
120 cyklů/hod)
Potřebný počet rypadel
Min. užitečné zatížení nákladního vozidla (NA)
Denní kapacita jednoho NA (8 hod/den) Pozn.: 10 min nakládka
+ 2 min trasa cca 300 m + 5 min vykládka + 2 min trasa cca
300 m = cca 19 min jedna obrátka NA
Potřebný počet vozidel v rámci DP

120 000 t
558 t
80 t
cca 180 t
1
17 t
cca 425 t
2

Úprava suroviny:
Veškerá surovina bude odvážena ke zpracování v separační lince na JZ dobývacího prostoru
obr. 2). Těžba a nakládka suroviny bude prováděna pomocí kolového nakladače nebo
lžícového bagru. Vnitřní doprava bude zajišťována nákladními automobily. Technologie
úpravy je prováděna mechanicko - fyzikální metodou, bez jakýchkoliv přísad chemických
látek. Technologická voda je z 93 % vrácena zpět do procesu a pouze 7% bude doplňováno z
nového zdroje. Stavba je definována jako dočasná, po skončení těžby bude technologická
linka demontována stejně jako úpravárenská a skladovací hala a vodní hospodářství. Těžební
prostor i prostor stavby budou po ukončení provozu rekultivovány.
Návrhové kapacity:
Roční kapacita úpravny
Roční produkce koncentrátu
Roční produkce písku 0,063 – 1 mm
Roční produkce písku 1 – 4 mm
Roční produkce kalu

120 000 t/rok
21 600 t/rok
84 600 t/rok
1 900 t/rok
11 900 t/rok

Popis jednotlivých objektů a souborů:
Stavební objekty
SO 510 Objekt vstupního podavače
9
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SO 520 Hala úpravny a sklad koncentrátu
SO 530 Nádrže na technologickou vodu (základové konstrukce pod usazováky a vodojem)
SO 535 Čerpací stanice provozní vody
SO 560 Trafostanice
SO 570 Administrativní a sociální budova (buňkoviště včetně jímky na splašky)
Inženýrské objekty:
IO 630 Venkovní vodovod
IO 640 Odkaliště
IO 650 Venkovní osvětlení
IO 680 Vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy
IO 685 Silniční váha
IO 690 Oplocení
Provozní soubory
PS 010 Doprava suroviny na rozplav
PS 020 Třídění a magnetická separace
PS 025 Odvodnění a skladování
PS 030 Vodní hospodářství
PS 060 Trafostanice a přívod VN
PS 065 Výroba stlačeného vzduchu
2.1.5 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaná doba realizace těžebního zařízení včetně provozního zázemí je odhadována na
cca 3 měsíce. Sanace a rekultivace bude ukončena cca do 2 let po ukončení těžby. Péče o
případný nový porost bude trvat cca 3 roky od jeho založení.
Zahájení hornické činnosti:
Ukončení hornické činnosti:
Ukončení sanace:
Ukončení rekultivace:

cca 2016
cca 2021/22
cca 2024
cca 2027

2.2 Údaje o vstupech
2.2.1 Půda
V rámci plochy dobývacího prostoru se nevyskytují plochy ZPF ani PUPFL. Před realizací
záměru nebude nutné vynětí pozemků z těchto fondů. Po ukončení hornické činnosti a
následné sanace a rekultivace není uvažováno s jejich vkladem do těchto fondů. Dle platného
územního plánu obce Dubí je využití pozemků v ploše záměru uvažováno jako VS – plochy
smíšené výrobní (plocha s označením 1Z3), NS – plochy smíšené nezastavěného území a
plocha mimo dobývací prostor jako PS – plochy smíšené přírodní nezastavěného území.
Navržená rekultivace území toto využití území respektuje. Prostor úpravny: zastavěné plochy
– 1220 m2; zpevněné plochy bez příjezdové a lomové komunikace – 4300 m2.
Předpokládaný objem surovin a skrývek (v m3):
Těžitelná surovina:
506 063
Těleso obvodové hráze:
115 000
Výkopové zeminy:
7 193
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Bilance využití půdy po sanaci a rekultivaci území
Po dokončení sanace a rekultivace DP Cínovec I a navazujících ploch vznikne plocha, kterou
lze rozdělit dle Tab. 3.
Tab. 3: Výměry jednotlivých rekultivovaných ploch (Zdroj: Souhrnný plán sanace a rekultivace - Šlechtová, 2015)

Typ rekultivace (plochy v DP)
Zemědělská rekultivace (plocha zatravnění – TTP)
Lesnická rekultivace (plochy roztroušené zeleně lesního charakteru LSVD1 a
LSVD2)
Sukcese (vlhkomilné společenstvo eventuálně mokřad Sm a malá vodní plocha
trvalého charakteru Svp)
Typ rekultivace (plocha mimo DP)
Lesnická rekultivace (skupinová výsadba dřevin SVD)

Plocha [ha]
7,991
0,312
0,297
0,165

2.2.2 Voda
Do těžebny bude po otvírce přitékat jednak srážková voda, jednak voda podzemní,
uvolňovaná z okolního horninového prostředí. Specifický odtok podzemní vody se v
zájmovém území pohybuje mezi 3 - 5 l/s/km2 a lze jej označit jako zvýšený. Vlastní ložisko je
ve spodních partiích zvodněné. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 0,9 - 10,5 m.
V JV části a v předpolí bývalého odkaliště, kde je terén níže, je hladina v blízkosti terénu prostor mokřadu. Vysokou úroveň hladiny podzemní vody způsobuje coby bariéra těleso
bývalého odkaliště. Podzemní voda je v tomto prostoru vzdouvána, a její proud je nasměrován
k SV. Celkový objem jednorázově gravitačně uvolnitelné vody z tělesa odkaliště by činil
50120 m3. Důlní vody budou při těžbě čerpány z jímek v zahloubení do nádrží technologické
haly. Jejich přebytek bude přepouštěn do usazovací nádrže, umístěné na V okraji deponie. Po
usazení jemných částic bude vypouštěn do povrchového toku. Snížení hladiny podzemní vody
v prostoru deponie oproti současnému stavu bude trvalé. V prostoru severně od těsnící stěny
se tak úroveň hladiny podzemní vody přiblíží stavu před vybudováním odkaliště.
Pitná voda a voda pro sociální účely:
Zdrojem vody pro hygienické i požární účely bude zřízen nový venkovní vodovod napojený
na místní veřejný vodovod – roční spotřeba pitné vody cca 250 m3/rok.
Technologická voda:
V technologickém procesu úpravny bude voda používána jako nosné médium pro přepravu
rozplavené suroviny. V rámci těžebny bude též používána pro protiprašná opatření. Hlavním
zdroj technologické vody bude důlní voda z odkaliště. V případě potřeby bude doplněna o
vodu z veřejného vodovodu. Zásobování technologickou vodou bylo navrženo na principu
vodohospodářského okruhu, při kterém se její podstatná část použitá v technologickém
procesu po vyčištění do technologického procesu vrací zpět.
2.2.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
V případě tohoto záměru je těžba a úprava suroviny z popsaného surovinového zdroje
hlavním předmětem posuzované činnosti. Surovinovým zdrojem je ložisko lithiové rudy
Cínovec-odkaliště (číslo ložiska: B 3268300). Plánováno je odtěžení veškerých dostupných
zásob suroviny tohoto ložiska.
Elektrická energie bude využita pro potřeby objektů zázemí a úpravny a pro provozní
čerpání důlních vod. Přípojka NN bude vedena zemním kabelem podél stávající místní
komunikace v délce cca 310 m z rozvodné sítě ČEZ Distribuce a.s. z připojovacího místa
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DTS Cínovec – Pomezí na pozemku p. č. 405/2 k severnímu konci cesty. Přípojka NN již byla
řešena samostatnou dokumentací investora a byla projednána s ČEZ Distribuce, a.s., a
povolena Územním rozhodnutím MěÚ Dubí, Stavebního úřadu a územního plánování, č. j.
SÚ/1316.3/13/Sm ze dne 9. 5. 2013.
Při úpravě ploch, těžbě a manipulaci se surovinou bude využívána mechanizace
vybavená spalovacími motory. U těžební mechanizace budou PHM doplňovány průběžně
kanystry, kolová mechanizace může zajíždět k blízkým čerpacím stanicím na Cínovci.
Nákladní automobily expedice budou přijíždět na provozní komunikaci, kde budou naloženy
a se surovinou odjedou do místa konečného využití. Tankovat budou podél přepravních tras.
Pro případ úniku ropných látek bude na určených místech skladován univerzální sorbent
(např. Vapex, Fibroil). Se znečištěným sorpčním materiálem bude nakládáno jako s
nebezpečným odpadem.
2.2.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Vnitroareálová dopravní infrastruktura bude probíhat pouze v rámci těžebního prostoru.
Těžební mechanizmy neopustí těžební prostor a budou se pohybovat pouze po účelové
provozní komunikaci. S ohledem na nestabilní povrch ložiska (pohyblivý až tekutý písek)
byla vnitroareálová dopravní infrastruktura navržena v podobě jedné páteřní provozní
komunikace o délce cca 260 m při JV straně záměru. Bude upravena a odvodněna, případně
zhutněna a zpevněna kamenivem tak, aby vyhovovala tonáži a rozměrům používaných
důlních mechanizmů.
Účelová a veřejná dopravní infrastruktura. Provozní komunikace lomu a manipulační plochy
budou napojeny na účelovou příjezdovou komunikaci, která umožní odpovídající napojení na
místní komunikaci a po ní následně na silnici I. třídy I/8 v blízkosti hotelu Pomezí. Napojení
příjezdové komunikace s provozem dopravy záměru po místní komunikaci bylo již řešeno
samostatnou dokumentací investora a bylo projednáno s Lesy ČR, s. p. (subjekt s právem
hospodařit s majetkem státu). Bylo též povoleno Územním rozhodnutím MěÚ Dubí,
Stavebního úřadu a územního plánování č. j. SÚ/1316.3/13/Sm ze dne 9. 5. 2013. Záměrem
bude využito cca 260 m této účelové komunikace. Pro další hodnocení je předpokládán pouze
jeden dopravní směr, a to směr jih, tzn. silnice I/8 Cínovec – Dubí – Teplice. V tomto směru
je předpokládána veškerá doprava, která souvisí se záměrem.
Tab. 4: Předpokládaná expediční doprava z provozu záměru (Zdroj: G E T s.r.o. 2015)

Zdroj nákladní dopravy
Expedice slídového
koncentrátu
Expedice písku (0,063-1 mm)
Expedice kalu
Celkem

Max. množství Min. užitečné
suroviny (t/rok) zatížení NA (t)

Počet NA za
prac. rok

Max. počet NA
za den (215 dní)

21 600

17

1270

6

84 600
11 900

17
17

4976
700
6946

23
4
33

Při uvažované objemové hmotnosti kalu např. 2700 kg/m3 vychází 17 t jako minimální užitné
zatížení použitých NA a rovněž generuje nejvyšší dopravní zátěž. U běžných NA v těžebním
průmyslu se však tonáže pohybují cca od 20 do 33 tun.
2.2.5 Lidské zdroje
Předpokládaný stálý počet pracovníků v dobývacím prostoru Cínovec I je 11 – 15, z toho cca
3 - 5 v těžebním prostoru a cca 8 – 10 osob v úpravně. Provoz těžby je plánován
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jednosměnný, a to sezónně, mimo zimní, resp. klimaticky náročné měsíce. Provoz i expedice
budou probíhat od 9 do 17 hod. Uvažovaný roční časový fond provozu záměru je max. 215
pracovních dní, tj. cca 9 – 10 měsíců v roce s vyloučením expedičně nevhodných pracovních
dnů v zimním období. Záměr bude v provozu pouze v pracovní dny, tj. mimo státní svátky a
víkendy.

2.3 Údaje o výstupech
2.3.1 Ovzduší

V rozptylové studii (KOČOVÁ, 2015) je uvažováno s emisí znečišťujících látek ze spalování
motorové nafty v obslužných mechanismech používaných k těžbě, úpravě a expedici
suroviny, nákladních automobilech používaných pro expedici slídového koncentrátu, písku a
kalu, osobních automobilech zaměstnanců a návštěvníků. Do výpočtů byla zahrnuta také
resuspenze prachu z pojezdů mechanizace, nákladních a osobních automobilů. V rozptylové
studii byly hodnoceny dále emise TZL (částice PM10 a PM2.5) z deponií a manipulací se
sypkými materiály. Roční imisní limity nebudou překračovány.
2.3.2 Voda
Přebytečné důlní vody:
K vypouštění přebytečných důlních vod by mělo docházet pouze při snižování hladiny
podzemní vody v těžené ploše, aby byla možná těžba tzv. na sucho. Primárně bude voda
přečerpávána do vodních nádrží úpravny a pouze při jejich naplnění (např. při vyšších
srážkových úhrnech) bude přebytečná důlní voda vypouštěna.
Odpadní vody typu městských odpadních vod:
Odpadní vody budou vznikat v sociálním zařízení v objektu sociálního zázemí. Budou
odváděny do bezodtokové jímky (žumpy) a dle potřeby vyváženy a likvidovány
nasmlouvanou oprávněnou organizací v nejbližší ČOV. Odhad max. množství odpadních vod
tak činí 250 m3 za rok.
Technologické odpadní vody:
Záměr nebude zdrojem průmyslových odpadních vod. Pro technologické účely bude voda
také používána k omezení prašnosti (zkrápění komunikací a ploch). Tato voda po použití
volně infiltruje do terénu, případně se odpaří z povrchu.
2.3.3 Odpady
S veškerými odpady vzniklými v souvislosti s předmětným záměrem bude nakládáno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákonem č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním
odpadem a příslušnými vyhláškami, příp. dalšími souvisejícími předpisy, v platném znění.
Směsný komunální odpad bude skladován v běžných sběrných nádobách. S nebezpečným
odpadem bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění. Veškeré odpady budou ukládány na vyhrazené ploše, určené a
označené dle Provozního řádu a budou předávány pouze oprávněným osobám (partnerům) ve
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., k odstranění nebo k dalšímu využití.
Odpad při realizace záměru:
Před zahájením těžebních prací a v jejich průběhu bude nutné odstranit z povrchu ložiska
vegetační pokryv (mechorosty s porosty keřů a dřevin) včetně jejich kořenových systémů.
Během výstavby úpravny bude vznikat běžný odpad související s výstavbou nové
technologické haly, skladů a dalších objektů záměru. Výkopová zemina z podzemních
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konstrukcí bude uložena na povrchu terénu a po ukončení provozu bude využita při
posttěžební rekultivaci území. Při běžných potřebách pracovníků bude vznikat malé množství
komunálního odpadu, případně odpad související s údržbou mechanizace.
Odpad při provozu záměru:
Odpad, který bude vznikat při zpracovávání suroviny, lze dělit na odpad zjištěný před
elektromagnetickou separací suroviny a odpad vznikající. Před vstupem do technologické
linky musí být surovina předčištěna od nesourodých předmětů a materiálů, jako jsou zbytky
kořenových systémů vegetace či nahodilých předmětů a konstrukcí (plastové výdřevy a
chráničky vrtaných sond, ocelová lana a skoby, geotextilie, aj.). Tento odpad by měl být
selektován již při těžbě, nelze však vyloučit jeho výskyt i v přemístěné surovině. Separován
bude i před vstupem do technologického procesu. Nezávadný organický materiál bude
dočasně deponován ve vymezené části území. Následně bude transportován zpět do
vytěženého prostoru a využit při rekultivačních pracích. S ostatním odpadem bude nakládáno
v souladu s jejich zařazením.
Při elektromagnetické separaci suroviny se oddělí magnetické (lithiové) složky. U
nemagnetické složky pak dojde k oddělení pevné pískové (křemičité) složky a rozplavené
organické (jílové) složky kalu. První dvě složky jsou cílovými produkty separace, třetí (jílová)
složka bude postupně usazována v nadzemních nádržích, jako odpadní část separace.
Do procesu úpravy není třeba vnášet žádné chemické látky, v jílovém sedimentu však
může docházet ke koncentrování přirozeně zastoupených chemických prvků. Z tohoto důvodu
budou prováděny rozbory těchto sedimentů z hlediska koncentrací nebezpečných a
znečišťujících látek. Pokud by byly zjištěny koncentrace, které by splňovaly hodnoty pro
nebezpečný materiál nebo odpad, bude s ním nakládáno v souladu s příslušnými předpisy. V
případě prokázání nezávadnosti může být jeho menší část využita při rekultivačních pracích,
např. budování těsnící stěny mokřadu. Převážná část kalů bude expedována k dalšímu využití
mimo dobývací prostor.
Odpady po ukončení záměru:
Po ukončení záměru budou veškeré konstrukce rozebrány a odvezeny. Zpevněné plochy a
základové konstrukce budou demolovány.
Odpady z případných havárií:
Potenciální havárie mohou nastat po úniku PHM a mazadel při poruchách dopravních a
mechanizačních prostředků. Zasažená zemina bude okamžitě odtěžena a odvezena k vyčištění
na dekontaminační plochu, resp. předána oprávněné osobě. Postupy a opatření v případě
havárií budou řešeny samostatně v Havarijním plánu.
2.3.4 Hluk a vibrace
Z akustické studie (MORAVEC 2015) je patrné, že hlavním zdrojem hluku budou dopravní
prostředky a mechanizační prostředky, které slouží k těžbě a nakládání suroviny. Záměr
nebude provozován v noční době, a proto nedojde ke změně intenzity dopravy v noční době.
Není předpokládáno překročení hygienických limitů.
Navrhovaná technologie bude obsahovat zařízení, které způsobuje vibrace. Hodnoty však ve
frekvencích nepřekračují povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. Příslušná
zařízení budou mít odizolované základy, aby se vibrace nepřenášely mimo prostor v hale.
Zdrojem mírných vibrací bude též provoz těžební a nákladní techniky. Těžba v předmětném
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území není spojena s odstřelováním nebo jinou podobně destruktivní metodou rozrušování
pevných horninových podloží. Těžená surovina je snadno rozpojitelná.
2.3.5 Doplňující údaje
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Přibližně do šedesátých let minulého století bylo zájmové území tvořeno původním rovinatým
terénem, s mírným sklonem k S až SZ. Při založení odkaliště byla při jeho S hranici vytvořena
zemní hráz o celkové délce cca 520 m ve tvaru písmene U k zadržení rozplaveného
odkalištního rmutu. Postupně byla hráz navyšována až na současných cca 17 m nad původní
terén. Vnitřní prostor odkaliště je v současnosti zaplněn surovinou až po horní hranu zemní
hráze. Vytvořené odkaliště silně ovlivnilo krajinný ráz i odtokové poměry v území.
Realizací záměru dojde opět k významným terénním úpravám v předmětné lokalitě.
Nejprve bude vystavena separační linka a následně odtěžena naplavená surovina. Po ukončení
záměru bude separační lina demontována a odvezena, hráz rozhrnuta a její materiál využit
k modelaci nového terénu. Dle SPSR (ŠLECHTOVÁ ET AL. 2015) je výsledná podoba území
navržena tak, aby připomínala charakter původního terénu předmětné lokality před vznikem
odkaliště.
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3 Údaje o EVL a PO
3.1 Identifikace dotčených lokalit
Vzhledem k charakteru plánovaného záměru a jeho možných dopadů byla na území ČR
identifikována jako dotčená Ptačí oblast Východní Krušné hory (CZ 0421005), viz
nařízení vlády ČR č.28/2005 ze dne 15. prosince 2004, zejména vzhledem k přímému
územnímu střetu se záměrem. V blízkosti záměru (cca 250 m východně) probíhá hranice EVL
Východní Krušnohoří (CZ0424127), která byla vyhlášena k ochraně řady lesních, nelesních
i mokřadních typů přírodních stanovišť a třech druhů živočichů. Záměr nezasahuje do území
tohoto EVL a nepředpokládá se ovlivnění prostředí složkovým přenosem. K ovlivnění
stanovišť by nemělo dojít ani při přepravě materiálu. Lokality výskytu všech tří živočišných
druhů se nacházejí ve značné vzdálenosti od plochy a jejich populace ani biotop nebudou
posuzovaným záměrem nijak dotčeny. EVL Východní Krušnohoří nebyla identifikována jako
dotčená. Na saské straně jde vzhledem ke vzdálenosti a předmětům ochrany pouze teoreticky
o jednu SPA a jednu FFH: SPA Fürstenau (DE5248451), jejíž hranice kopírující státní
hranici ČR/SRN leží cca 1,3 km SV, a FFH Fürstenauer Heide und Grenzwiesen
Fürstenau (DE 5248306), jejíž hranice je předmětného území vzdálena cca 950 m SV.
V případě SPA Fürstenau je nutné zaujmout stejné stanovisko jako u PO Východní Krušné
hory vzhledem k jednomu shodnému předmětu ochrany – tetřívkovi obecnému. Vzhledem k
tomu, že část populace tetřívka obecného je na území této PO zcela závislá na stavu části
populace v PO Východní Krušné hory, proto byla tato PO identifikována jako dotčená.
V případě FFH Fürstenauer Heide und Grenzwiesen Fürstenau lze použít stejný pohled
jako v případě EVL Východní Krušnohoří a tudíž konstatuji, že nebyla identifikována jako
dotčená (obr. 4).
Ostatní vzdálenější naturové lokality nelze vzhledem k charakteru plánovaného
záměru považovat ani teoreticky za dotčené.
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Obr. 4 ZÚ (červeně ohraničené) a nejbližší EVL/PO na české i saské straně
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3.2 Popis dotčených lokalit
3.2.1 Ptačí oblast Východní Krušné hory (CZ0421005).
PO Východní Krušné hory (dále jen PO VKH) byla vymezena nařízením vlády ČR č.28/2005
ze dne 15. prosince 2004 k zajištění ochrany jednoho druhu přílohy I. Směrnice o ptácích
(79/409/EHS) ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků - tetřívka obecného
(Tetrao tetrix). PO VKH leží v Ústeckém kraji v nejvýchodněji položené třetině Krušných hor
při hranicích se SRN. Rozsáhlé území zabírá plochu více než 16 tisíc hektarů na vrcholové
parovině v nadmořské výšce 470 - 956 m (obr. 5). Pro vrcholovou část jsou charakteristické
ploché kotlinové sníženiny s rašeliništi. Osídlení je roztroušené, existují tu rozsáhlé
neobydlené plochy. Charakteristické jsou zejména porosty melioračních dřevin, které
nahradily převážně hospodářské smrkové lesy v minulosti odumřelé působením extrémně
vysokých průmyslových imisí, velkými plochami vlhkých luk, rašelinišť a pastvin.
Lesní porosty prodělaly od poloviny 20. století dynamický vývoj, kdy odumíraly
smrkové monokultury a vytvářely se rozsáhlé imisní holiny. Na nich byly vysazovány porosty
s vysokým podílem náhradních dřevin, jako jsou smrk pichlavý, borovice kleč, bříza, jeřáb,
olše a další. Rašeliniště a podmáčená místa byla odvodňována, nicméně stále zde zůstaly
zachovány i jejich kvalitní fragmenty. Louky byly též v minulosti plošně odvodněny, místy i
rozorány, stále zde však existují rozsáhlé vlhké louky s pásy dřevin na kamenných snosech.
V současné době je převážná část luk pouze extenzívně obhospodařována sečením nebo
pastvou dobytka. Orná půda prakticky není zastoupena.
Mozaika rašelinných biotopů, rozvolněných náhradních porostů a otevřených ploch
představuje vhodné prostředí pro existenci tetřívka obecného, jehož populace v Krušných
horách je nejpočetnější v rámci České republiky. V PO je distribuována poměrně rovnoměrně,
větší koncentrace jedinců se vyskytuje poblíž zachovalých rašelinišť a v porostech
náhradních dřevin vhodného sukcesního stádia v kombinaci s otevřenými plochami krmných
políček pro zvěř. Poněkud netypická je nejvýchodněji položená část, která je charakterizována
velkým podílem otevřených ploch s rozptýlenou zelení. Druhové složení dřevin je přitom
vhodné z hlediska potravní nabídky pro tetřívka – jedná se o jasan, jeřáb, vrbu jívu apod.
Problémem může být protáhlý tvar PO VKH, kdy je nutno usilovat o zachování
možnosti její migrační propustnosti a tím vzájemné komunikace v populaci tetřívka v celé
délce území. V každém případě je nutné vždy respektovat i několik SPA na saské straně, která
na naše navazují a kde je tetřívek též předmětem ochrany. Je nasnadě, že jde o jednu populaci
bez ohledu na státní hranici.
Obr. 5 Schematická mapa PO Východní Krušné hory
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3.2.2 SPA Fürstenau (DE5248451)
Oproti PO VKH menší území (3387 ha) na náhorní planině východních Krušných hor s
rozsáhlými komplexy různých typů luk, s kamennými snosy, přírodě blízkými vodními toky,
rašeliništi, s jehličnatými i listnatými lesy i s ornou půdou (obr. 6). Na území této ptačí oblasti
hnízdí několik druhů z přílohy |I směrnice o ptácích, např. sýc rousný, výr velký, kulíšek
nejmenší či chřástal polní. Území je důležité pro ochranu a udržení populace tetřívka
obecného. Svým charakterem se do značné míry podobá východní části PO Východní Krušné
hory na území České republiky, se kterou bezprostředně sousedí.
Obr. 6 Schematická mapa SPA Fürstenau
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3.3 Dotčené předměty ochrany
Tetřívek obecný Tetrao tetrix
Primárně se vyskytuje v tundře nebo v krajině podobného charakteru. V prostředí střední
Evropy jsou to buď otevřené prostory alpínských a subalpínských luk, v nižších nadmořských
výškách pak především rašeliniště a rašelinné biotopy. Odlesnění krajiny s nástupem člověka
umožnilo osídlení dalších otevřených ploch, jako byly lesní paseky, louky a pastviny.
Změna hospodaření na loukách, přeměna lesů, odvodňování a intenzifikace
hospodářského využití krajiny ve 20. století způsobily katastrofální pokles početnosti tetřívka
obecného v nízkých až středních polohách jeho areálu včetně České republiky. Drastické
snížení počtů tetřívka doprovázelo výrazné zmenšení jím obývané plochy. Zcela vymizel
z nížin českého vnitrozemí, následovalo vymizení z horských poloh včetně většiny hraničních
pohoří. V současnosti jsou stěžejními místy jeho výskytu u nás Krušné a Jizerské hory,
Krkonoše a již v menší míře to platí i pro Šumavu s vojenským újezdem Boletice (obr. 7).
Díky pravidelnému monitoringu výskytu a početnosti existují poměrně přesné informace o
aktuálním vývoji populace tetřívka. Ten je do značné míry závislý na stavu vhodných biotopů.
Obr. 7 Mapa hnízdního rozšíření tetřívka obecného v ČR (2001-03). Zdroj: ŠŤASTNÝ ET AL.
(2006)

Keříčkovité bobulonosné porosty na rašeliništích jsou jedním z hlavních zdrojů
potravy tetřívka v průběhu celého roku, otevřené plochy jsou pak využívány především v
době toku a bezprostředně navazujícím období. V zimě vyžaduje přítomnost listnatých dřevin,
které v tomto období slouží jako hlavní zdroj potravy. Rozvolněné porosty jehličnanů
poskytují příležitost k úkrytu před predátory. Druh je poměrně náročný na klid – jakékoliv
vyrušování ve zranitelných obdobích může mít fatální následky na jeho přežívání (MÁLKOVÁ
ET AL. 2000, ŠÍMOVÁ ET AL. 2000).
Otevřené plochy na rašeliništích a loukách jsou tradičními místy, která tetřívek
využívá k toku. Jde o typ chování při výběru pohlavních partnerů a následně rozmnožování. V
80. a 90. letech 20. století byl nepřehlédnutelný trend v populaci tetřívka obecného
v Krušných horách, kdy většina samců pro svůj individuální tok využívala především porosty
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náhradních dřevin, zatímco tradiční hromadná tokaniště byla opouštěna. Od přelomu století
lze sledovat mírný nárůst početnosti tokajících samců na otevřených plochách a nevýrazná
tendence k obnově hromadných tokanišť právě na loukách. Příčin tohoto stavu může být celá
řada, jednou z hlavních je však bezesporu přirozený vývoj lesních porostů provázený jejich
odrůstáním a zahušťováním.
Telemetrické průzkumy prováděné v nedávné minulosti v Krušných horách
pracovníky z ČZU v Praze prokázaly, že tetřívci tokaniště a jeho nejbližší okolí využívají
víceméně po celý rok. Dochází zde nejenom k toku, ale též ke sběru potravy (TOMSOVÁ ET
AL. 2000).
Situace v PO Východní Krušné hory
Početnost tetřívka obecného zde v posledních letech kolísá. V roce 2004 bylo zjištěno 124,
2005 128, 2006 103, 2007 133, 2008 86, 2009 67, 2010 81, 2011 81, 2012 71, 2013 95 a
konečně v roce 2014 84 tokajících kohoutů (obr. 8 - 10). Výsledky z posledních let dokládají
spíše klesající trend. Jakékoli další negativní vlivy mohou být pro populaci tetřívka v PO
VKH, resp. celých Krušných horách, fatální. Hlavním opatřením ve prospěch udržení
populace tetřívka v životaschopném stavu je ochrana a stabilizace celé škály rašelinných
stanovišť, vlhkých a extenzivně využívaných luk. Značná část náhradních porostů dřevin na
lesní půdě bude v blízké budoucnosti podrobena rekonstrukci (od letošního roku již byla
provedena jejich nemalá část) a nově vysazované smíšené porosty cílových dřevin se poměrně
rychle zapojí, čímž ztratí pro tetřívka svou atraktivitu.
Každá plánovaná výstavba uvnitř nebo v blízkosti PO VKH musí být podrobena
důkladné analýze.
Obr. 8 PO VKH s lokacemi tokanišť tetřívka obecného v roce 2012

Obr. 9 PO VKH s lokacemi tokanišť tetřívka obecného v roce 2013
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Obr. 10 PO VKH s lokacemi tokanišť tetřívka obecného v roce 2014

Hlavní příčiny poklesu početnosti tetřívka obecného:
• Změna prostředí
Změny podmínek prostředí patří mezi nejvýznamnější faktory způsobující úbytek tetřívka v
jeho evropské části areálu. Typickými příklady takovýchto změn jsou: odvodňování a ničení
rašelinišť, zalesňování otevřených ploch, ničení nízké vegetace a na ní vázaných společenstev
bezobratlých pastvou, ústup od pravidelného obhospodařování pastvin a luk,
• Malá velikost populací
Řada populací tetřívka, zejména v západní a střední Evropě, je početně slabých a izolovaných.
Populace o velikosti kolem 100 ex. jsou velmi zranitelné k náhodným demografickým
výkyvům nebo ekosystémovým událostem.
• Predace
Vzhledem ke zvyšování početnosti více druhů predátorů – generalistů v druhé polovině
minulého století lze za hrozbu pro lokální populace tetřívka v Evropě považovat vysokou
míru predace. Úspěšnost hnízdění tetřívka mohou negativně ovlivňovat někteří dravci (kupř.
jestřáb), krkavcovití ptáci, lasicovité šelmy, liška a především prase divoké, jehož stavy se
neustále zvyšují.
• Antropogenní vliv
Tento faktor hraje významnou funkci především v malých a fragmentovaných populacích.
Jako vzrůstající hrozba působí zejména intenzivní pěší turistika, běžecké i sjezdové lyžování,
horská cyklistika apod. V posledních desetiletích se v Krušných horách stala reálnou hrozbou
výstavba a provoz větrných elektráren. I v případech, kdy nedochází ke změnám biotopu
tetřívka, může neustálé vyrušování hlavně v citlivých obdobích (zimování, tok, hnízdění)
způsobit vymizení druhu.
• Lov, pytláctví
Ovlivňování populací přímým lovem nebo pytláctvím zůstává hrozbou především ve státech
východní Evropy. Zabití každého jedince v malých populacích může působit jako poměrně
kritický faktor.
Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru:
Výskyt tetřívka nebyl přímo v ZÚ zaznamenán, ale existují data o pozorování v jeho
bezprostřední blízkosti. Od roku 2004, kdy je prováděn pravidelný monitoring druhu v
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Krušných horách, byl pravidelně sledován 200 - 250 m západně od hranice ZÚ, konkrétně
jednotliví tokající kohouti na otevřených plochách mezi roztroušenými staveními. Od roku
2009, kdy došlo ke zvýšení antropogenních aktivit na volných prostranstvích, se ptáci
přesunuli do rašeliniště západním směrem (obr. 11).
Obr. 11 Lokace zjištěných jedinců tetřívka od roku 2004 v okolí ZÚ a zóny významnosti pro
populaci tetřívka obecného (blíže BEJČEK ET AL. 2007).
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4 Hodnocení vlivů záměru na PO a EVL
4.1 Vyhodnocení úplnosti podkladů pro hodnocení
Posuzovatel naturového hodnocení měl k dispozici těžební studii odkaliště Cínovec, kterou
zpracoval GET, s.r.o., oznámení záměru zpracovanou ing. Mario Petrů ze stejné firmy a
hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, říjen 2011, zpracovatel Mgr. O.
Volf).
Při posouzení byly též využity výsledky pravidelného monitoringu tokajících tetřívků
na předmětném území v posledních deseti letech. Navíc byly využity výsledky
inventarizačního průzkumu (TEJROVSKÝ 2010). Lze konstatovat, že pro provedení hodnocení
vlivu záměru na jediný předmět ochrany v bezprostředně dotčené PO VKH byly shromážděné
podklady shledány jako dostatečné. Data o EVL (FFH)/PO (SPA) byly získány na oficiálních
webových stránkách saského ministerstva ŽP (http://www.umwelt.sachsen.de/), dostupné
literatury a byly samozřejmě využity též výsledky víceletého přírodovědného průzkumu.
Pozornost v tomto případě byla soustředěna na předměty ochrany z dotčených EVL/PO na
saské straně.

4.2 Možné vlivy záměru
Vlivy vyplývající z realizace záměru jsou obecně hodnoceny podle následujících kritérií (tab.
5).
Tab. 5 Hodnocení vlivů na předměty ochrany:
Hodnota Termín
Popis
-2
Významně
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
negativní
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat
vliv
pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu
nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
-1
Mírně
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
negativní
Nevylučuje realizaci záměru.
vliv
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
0
Nulový vliv
Záměr nemá žádný vliv.
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4.3 Vyhodnocení vlivů záměrů na dotčené předměty ochrany:
Vyhodnocení vlivů podle tab. 5 je uvedeno v tab. 6. Následuje podrobnější komentář, který
osvětluje důvody, které vedly zpracovatele k danému závěru.
Tab. 6 Vyhodnocení vlivů záměru na předmět ochrany v dotčené PO
Předmět
Faktor
PO/EVL
Stručný komentář
Vliv
ochrany
Tetřívek
Dočasná likvidace
-1 PO VKH Biotop v ZÚ odpovídá nárokům na
obecný
potenciálně vhodného
SPA
prostředí předmětu ochrany a)
biotopu
Füstenau
Rušení
-1 PO VKH Rušení hlukem mechanizace spojené
s těžbou a zpracováním zeminy
v úpravně b)
Podrobnější komentář k hodnocení vlivu na dotčené předměty ochrany (viz tab. 6):
a) Biotop v ZÚ v základních parametrech odpovídá nárokům na prostředí tetřívka obecného.
Zvýšené rušení dané blízkostí obce a frekventované komunikace Dubí – Cínovec je zřejmě
hlavním faktorem, proč ZÚ není v poslední dekádě tímto druhem využíváno. Nejvýznamnější
z hlediska tetřívka obecného je mokřad ve východní části ZÚ. Ten bude plánovaným
záměrem zasažen jen okrajově. Lze konstatovat, že po ukončení těžby zůstane tato
nejcennější část ZÚ pro tetřívka potenciálně využitelná – viz též výsledky studie BEJČEK ET
AL. 2007. Skutečnost, že dojde k poškození potenciálně využitelného prostředí, je důvodem
hodnocení tohoto faktoru jako mírně negativního na předmět ochrany. Vzhledem k tomu, že
PO VKH i SPA Füstenau obývá jedna populace tetřívka obecného, tak se ztráta potenciálního
biotopu dotýká shodně obou jmenovaných naturových lokalit.
b) Již v současné době je ZÚ postiženo velkou měrou rušením, které je způsobeno blízkostí
zástavby obce Cínovec a vysoce frekventované komunikace I/8. Je nasnadě, že realizací
plánovaného záměru dojde ke znásobení tohoto faktoru – jde zejména o rušení hlukem
mechanizací během těžby, transportu a úpravy substrátu. K omezení hlukové hladiny mají
sloužit ochranné valy, které budou ponechány na obvodu deponie po dobu těžby a teprve po
vytěžení substrátu budou odstraněny a cca 2 m vysoké oplocení prostoru úpravny. Toto rušení
bude aktuální během běžné pracovní doby; ve večerních, nočních a časně ranních hodinách by
k němu nemělo docházet. Navýšení zátěže hlukem v důsledku realizace záměru je však
nezpochybnitelné. Další očekávaný zdroj rušení je zvýšený pohyb osob a mechanizačních
prostředků. Vzhledem k tomu, že realizací záměru dojde jen ke zvýšení úrovně stávajícího
rušení a toto rušení je časově omezené zhruba na 5 – 6 let, lze intenzitu působení tohoto
faktoru vyhodnotit jako mírně negativní.

4.4 Hodnocení vlivů záměru na celistvost dotčených EVL/PO
Narušení součástí biotopu druhů, které jsou předmětem ochrany dané PO (v případě PO
Východní Krušného hory jde jen o tetřívka obecného), je nutné považovat za ohrožení stavu
celé populace. Vzhledem k poloze ZÚ v blízkosti zástavby a frekventované komunikace, což
jsou faktory, které samy o sobě negativně působí na předmět ochrany, dojde jen k navýšení
jejich intenzity a navíc jde o dočasné působení. Z tohoto důvodu lze vyhodnotit vliv
plánovaného záměru na celistvost této PO, ve smyslu zachování udržení kvality lokality z
hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany, jako mírně
negativní.
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4.5 Hodnocení možných kumulativních vlivů
Ke kumulaci identifikovaných negativních vlivů by mohlo dojít ve smyslu likvidace
potenciálně vhodného prostředí. V okolí Cínovce na předmět ochrany PO Východní Krušné
hory působí celá řada dalších negativních vlivů, které mnohdy nelze spojovat se změnami
využití pozemků. K negativním změnám prostředí došlo v minulosti a řada z nich přetrvává
do současnosti. Jde především o odvodnění rašelinišť a řady podmáčených stanovišť zejména
v souvislosti s imisní kalamitou v posledních dekádách minulého století. I když v současné
době místy dochází konkrétními opatřeními k nápravě, nastolení optimálního stavu je otázkou
mnoha let. Mezi jednoznačně kumulativní vliv je samotné navýšení stávající intenzity rušení
realizací záměru. Kumulativní charakter s plánovaným záměrem mají jistě veškeré
outdoorové aktivity, pěší turistika, běžecké lyžování, terénní cyklistika. Rovněž vybudování
golfového hřiště na východním okraji Cínovce v blízkosti využívaných ploch vytváří další
nezanedbatelnou zátěž. Zároveň je třeba konstatovat, že není pravděpodobné, že by realizací
hodnoceného záměru došlo ke kumulaci až na úroveň významně negativního vlivu na
předmět ochrany.

4.6 Vyhodnocení přeshraničního vlivu
Dosavadní hodnocení se týkalo zejména naturových lokalit na území ČR. Bylo konstatováno,
že vliv plánovaného záměru nemá významně negativní vliv na předmět ochrany PO VKH –
tetřívka obecného. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že výskyt tohoto druhu v SPA na
saské straně je jednoznačně závislý na stavu populace na české straně. Z toho vyplývá, že pro
dotčenou SPA Füstenau platí z hlediska záboru potenciálně vhodného biotopu plánovaným
záměrem má shodně s PO VKH mírně negativní vliv na předmět ochrany – tetřívka
obecného.

4.7 Návrh zmírňujících opatření na vyloučení nepříznivých vlivů
Jako zmírňující opatření bude omezení těžby, odvozu a zpracování substrátu. Veškeré
jmenované aktivity by měly probíhat mezi 9.00 a 17.00. Časné ráno a pozdní odpoledne až do
soumraku jsou pro předmět ochrany důležité zejména proto, že v té době má zvýšenou
aktivitu, a to nejen v klíčovém období toku. Zachování mokřadu na východním okraji ZÚ má
velký význam jako nárazníková zóna a faktické oddělení prostoru těžby od okolních
pozemků. V tomto slova smyslu jistě přispějí i ochranné valy, které v maximální možné míře
omezí dopad rušení hlukem. Přípravné terénní úpravy při realizaci záměru je nutno provést
mimo dobu toku tetřívka (březen – červen).
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5 Závěr
Závěrem lze konstatovat, že předložený záměr „Separační linka pískové suroviny
v dobývacím prostoru Cínovec I“ nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle
odst. 9 § 45i ZOPK) na celistvost a předměty ochrany žádné Ptačí oblasti a Evropsky
významné lokality.
Vyhodnocen byl mírně negativní vliv plánovaného záměru na předmět ochrany PO Východní
Krušné hory SPA Fürstenau – tetřívka obecného. Byla navržena relevantní zmírňující
opatření.
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NATURA 2000 - http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
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NATURA 2000 oficiální stránky - www.natura2000.cz, http://stanoviste.natura2000.cz
www.biomonitoring.cz
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7 Terminologie a zkratky
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Celistvost - Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování
jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o
schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany
z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento pojem je také nutno
chápat v širokém smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích)
nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením
celistvosti tak může být i ochuzení druhové diverzity jednotlivých biotopů, přerušení
přirozených komunikačních kanálů, migračních cest nebo např. změny ekosystému
způsobené zanesením nových druhů.
Cíl ochrany - pro EVL: zajistit nezhoršování (popř. zlepšování) stavu jejich předmětů
ochrany (článek 2.2 směrnice 92/43/EHS, ustanovení § 45a odst. 1 ZOPK). Pro PO:
napomoci zajistit přežití druhů ptáků, které jsou předmětem ochrany jednotlivých PO, a
jejich reprodukci v areálu rozšíření (u druhů hnízdících) - článek 4 odst. 1 směrnice
79/409/EHS a § 45e odst. 2 ZOPK
ČGS – česká geologická služba
ČOV – čistírna odpadních vod
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
DST - distribuční transformační stanice
Dotčená lokalita – EVL nebo PO, jejíž předměty ochrany byly vyhodnoceny jako
potenciálně ovlivněné posuzovaným záměrem.
Dotčený předmět ochrany – typ evropského stanoviště, evropsky významný druh nebo druh
ptáka, který je předmětem ochrany dotčené lokality a na nějž by mohla mít realizace
záměru nebo koncepce vliv.
DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí
DP – dobývací prostor
Evropsky významné lokality (EVL; dle § 3 písm. o) a § 45a ZOPK) – lokality zařazené do
národního seznamu (nařízení vlády č. 132/2005 Sb., účinné od 15. 4. 2005). Německé
synonymum - FFH
FFH – viz EVL
CHLÚ - chráněné ložiskové území (CHLÚ)
IO – inženýrské objekty
Koncepce, záměr – podle § 45h odst. 1 ZOPK a § 3 písm. a), b) ZPV
k. ú. – katastrální území
LSVD - skupinová výsadba lesních dřevin
MěÚ – Městský úřad
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
NA – nákladní automobil
NS – plochy smíšené nezastavěného území
OOP – orgán ochrany přírody
Ovlivněný předmět ochrany – předmět ochrany EVL nebo PO, u kterého bylo prokázáno
ovlivnění hodnoceným záměrem nebo koncepcí.
PHM – pohonné hmoty
PO – Ptačí oblast
POPD - Plán otvírky, přípravy a dobývání
Předměty ochrany – druhy ptáků, pro něž je lokalita vymezena (PO) nebo typy evropských
stanovišť a evropsky významné druhy, pro které je lokalita zařazena do národního
seznamu (EVL). Jsou uvedeny pro každou lokalitu v jednotlivých nařízeních vlády pro
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každou ptačí oblast a v nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit.
Přípojky NN – přípojky nízkého napětí
Příslušný orgán ochrany přírody - pro účely posuzování vlivů záměrů a koncepcí se jím
rozumí orgán ochrany přírody (OOP), který k záměru či koncepci vydává stanovisko
podle § 45i odst. 1 ZOPK, tj. krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa
národního parku, újezdní úřad a Ministerstvo životního prostředí, v jehož územní
působnosti se nachází záměrem či koncepcí dotčená EVL nebo PO.
PS – plochy smíšené přírodní nezastavěného území
Ptačí oblasti (PO; dle § 45e ZOPK) – oblasti vymezené jednotlivými nařízeními vlády, též
SPA
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
Směrnice o stanovištích – směrnice Rady Evropských společenství 92/43/EHS, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Směrnice o ptácích – směrnice Rady č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků,
v platném znění.
SO – stavební objekty
SPA – viz PO
SPSR - souhrnný plán sanací a rekultivací
SRN – Spolková republika Německo
SÚ – stavební úřad
SVD – skupinová výsadba dřevin
TTP – trvalý travní porost
TZL – tuhé znečišťující látky
ÚP – územní plán
VGMS - vysokogradientní magnetická separace
VKH – Východní Krušné hory
VS – plochy smíšené výrobní
Významný negativní vliv – „negativní vliv“ dle § 45i odst. 9 ZOPK (tím je myšlen
„významný negativní vliv“, vyplývá z návaznosti na § 45i odst. 2 ZOPK - předmětem
posouzení jsou pouze ty záměry a koncepce, u kterých nelze vyloučit významný vliv).
Jedná se o významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo jejich
podstatnou část, významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu nebo významný negativní
vliv na celistvost lokality. Vyplývá z charakteru záměru či koncepce projektu a nelze jej
eliminovat. Primárně vylučuje realizaci záměru či schválení koncepce (resp. záměr je
možné realizovat či koncepci schválit pouze za podmínek stanovených v § 45i odst. 9, 10,
11 ZOPK ). Významnost vlivu musí být posuzována s přihlédnutím ke specifikům a
podmínkám prostředí na dané lokalitě, dotčené zamýšleným záměrem nebo koncepcí, a to
s ohledem na předměty ochrany dané lokality a její celistvost.
Zmírňující opatření – mohou být autorizovanou osobou navržena, pokud má
záměr/koncepce mírně negativní vliv (tj. nikoli významný), který lze těmito opatřeními
dále zeslabit. Musí být zapracována do stanoviska EIA/SEA a je povinností je realizovat.
Jiná opatření, která jsou navržena za účelem eliminace významných negativních vlivů, je
již třeba považovat za variantní řešení záměru/koncepce (viz např. § 7 odst. 5 ZPV).
ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ZPV – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
ZPF – zemědělský půdní fond
ZÚ – zájmové území
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8. Přílohy
8.1. Stanovisko příslušného OOP k hodnocenému záměru z hlediska možného ovlivnění
EVL/PO

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem odbor životního prostředí a
zemědělství

GET s.r.o.
Perucká 11a
120 00 Praha 2
Datum: JID:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

25. 2. 2015
23930/2015/KUUK
815/ZPZ/2015/N-2187 Ing.
Jarmila Jandová / 130
jandova.j@kr-ustecky.cz

Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Separační linka pískové suroviny
Cínovec“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a
místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti
společnosti GET s.r.o., Perucká 11a, 120 00 Praha 2 ze dne 23.01.2015, toto stanovisko:
Nelze vyloučit, že záměr „Separační linka pískové suroviny Cínovec“ samostatně či
ve spojení s jinými bude mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Odůvodnění:
Záměr spočívá ve výstavbě a dočasném provozu separační linky pískové suroviny v
dobývacím prostoru Cínovec I. Cílem technologie je pomocí dvoustupňové magnetické
separace oddělit koncentrát lithných slíd a křemenný písek. Kaly se zrnem menším než 0,063
mm budou odváženy k dalšímu zpracování mimo areál úpravny, písek o velikosti zrn nad 1
mm, který není vhodný pro separaci, může být využit na budoucí rekultivaci prostoru.
Celková plocha dobývacího prostoru Cínovec I je cca 8,6 ha, z toho zastavěná a zpevněná
plocha areálu separační linky činí cca 0,55 ha. Mimo dobývací prostor bude umístěna deponie
pískového produktu s rozlohou cca 0,16 ha. Navrhovaná maximální roční kapacita separační
linky je cca 120 tis. tun, při této kapacitě se předpokládá provoz separační linky po dobu 5 – 6
let. Záměr je umístěn v katastrálním území Cínovec, na pozemcích p.č. 384/2 a 384/3.
Záměr je umístěn v těsném sousedství ptačí oblasti Východní Krušné hory (CZ0421005), jeho
část (deponie písku) do ní přímo zasahuje. Předmětem ochrany ptačí oblasti je tetřívek obecný
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(Tetrao tetrix). Podle studie „Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti
ve vztahu k výskytu tetřívka obecného“, pořízené Ministerstvem životního prostředí (Prof.
RNDr. Vladimír Bejček a kol. 2007), zájmové území z jižní strany sousedí se zónou B, tj. s
územím s příležitostným výskytem druhu, v němž jsou v rámci managementu ptačí oblasti
doporučena opatření k zajištění vhodného biotopu a podpoře trvalého výskytu druhu, na
východní straně se nachází z hlediska ochrany nejvýznamnější zóna A, tj. území s
prokázaným výskytem tetřívka obecného.
Realizací záměru může dojít ke zvýšení dopravního zatížení, hlučnosti a prašnosti. Jedinci
tetřívka obecného by mohli být vyrušováni, lokalita by pro ně mohla přestat být atraktivní,
přičemž není zaručeno, že by v okolí nalezli další vhodné stanoviště.
Vzhledem k umístění záměru v území navazujícím na ptačí oblast, prokázaný výskyt tetřívka
v blízkém okolí lokality a s ohledem na charakter záměru nelze vyloučit jeho významný vliv
na předmět ochrany ptačí oblasti a záměr je nutno dále posoudit v souladu s § 45h zákona.
Tel.: +420 475 657 111

Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz

E-mail: urad@kr-ustecky.cz
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V širším okolí záměru se dále ve vzdálenosti cca 400 m nachází evropsky významná lokalita
Východní Krušnohoří (CZ0424127) s předmětem ochrany evropská suchá vřesoviště, druhově
bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech, vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského stupně, horské sečené louky,
chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny asociace Luzulo-Fagetum,
bučiny asociace AsperuloFagetum, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích,
rašelinný les, smíšené jasanovoolšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy a acidofilní
smrčiny. Dále ve vzdálenosti cca 1,5 km je evropsky významná lokalita Rašeliniště U jezera –
Cínovecké rašeliniště (CZ0420053) s předmětem ochrany aktivní vrchoviště, rašelinný les a
acidofilní smrčiny. Pro uvedené evropsky významné lokality představuje reálnou hrozbu
zejména změna vodního režimu, nevhodné obhospodařování luk a nevhodné lesní
hospodaření. S ohledem na charakter záměru nelze předpokládat, že by k těmto negativním
jevům docházelo.
Identifikační údaje:
Název akce: Separační linka pískové suroviny
Cínovec k.ú.: Cínovec, Ústecký kraj
Investor:
Cínovecká deponie a.s., Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1
Žadatel:
GET s.r.o., Perucká 11a, 120 00 Praha 2
Podklady pro posouzení: žádost o vydání stanoviska, oznámení záměru

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního
prostředí
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8.2 Doklad zpracovatele o autorizaci k provádění
ní posouzení podle § 45i ZOPK
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8.2 Fotopřílohy (autor V. Bejček)
Foto 1: Rozvolněné porosty borovice kleče na jižním okraji ZÚ

Foto 2: Otevřené plochy se skupinami borovice kleče v centrální části ZÚ
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Foto 3: Otevřené plochy s porostem borovice kleče a řídkým náletem břízy v severní části ZÚ

Foto 4: Na několika místech v jižní části ZÚ jsou patrné známky divoké těžby
písků
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Foto 5: Mokřad na východní straně ZÚ od jihu

Foto 6: Mokřad na východní straně ZÚ od severu
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