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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Areál "Starého závodu" Zlaté Hory, Likvidace a rekultivace
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., (ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., 163/2006
Sb. a 186/2006 Sb.) o posuzování vlivů na životní prostředí a slouží jako základní podklad pro
zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a
zároveň respektuje "2. Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP pro
zpracování přílohy č. 3 Náležitosti oznámení", publikovaný ve Věstníku MŽP č. 2/2002.
Oznámení bylo zpracováno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o., Brno pod vedením ing. Stanislava
Postbiegla (osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1178/159/OPVŽP/97). Do pracovního programu
zhotovitele byla zakázka zařazena pod číslem C 396 - 06. Terénní šetření v dotčeném území
probíhalo v období září - listopad 2006.
Oznamovatelem záměru je firma DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka.
Záměrem oznamovatele je lesnická rekultivace pozemků areálu Starého závodu, který v minulosti
sloužil k zabezpečení těžby a úpravy polymetalických rud Zlatohorského revíru. Před rekultivací bude
provedeno odstranění zbylých povrchových objektů v areálu (stavby, sítě, základy) a provedení
nevelkých terénních úprav. Cílovým stavem je navrácení cca 5,4 ha plochy do pozemků určených k
plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL). Záměr je v tomto areálu konečnou etapou útlumu hornictví
ložiska Zlaté Hory.
K provedení záměru bude žádáno o finanční pomoc z fondů Evropské unie.
Výše uvedený záměr je "podlimitním" záměrem uvedeným v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
(I/1.1. - trvalé ... zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha). Je tedy zařazen jako II/10.15. záměr podle této přílohy, ale nedosahující limitních hodnot, jsou-li uvedeny..)
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v
jeho okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Pro širší veřejnost
doporučujeme jako první informaci o záměru shlédnout Část F oznámení, která obsahuje grafické
přílohy a přečíst si Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru.
Podrobnější informace jsou pak uvedeny v textu oznámení (viz obsah na předchozí stránce).
Základním podkladem pro zpracování oznámení byly průběžně předávané podklady z projekční
přípravy záměru předávané oznamovatelem (ing. M. Jedlička, Diamo s.p. o.z. Geam, Dolní Rožínka)
a připravovaného projektu rekultivace (ing. J. Hofmann, Šumperk). Dalším zdrojem informací byly
předběžné konzultace s pracovníky státní správy a samosprávy, od kterých byly také získány
podkladové materiály o území, které by mohlo být záměrem dotčeno. Další údaje byly získány během
vlastního průzkumu místa realizace a informací zveřejněných v síti internet a archívu zpracovatelů
oznámení.
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma
DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM
A.2. IČ zřizovatele
00002739
A.3. Sídlo (bydliště)
592 51 Dolní Rožínka
A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Pavel Koscielniak
tel.: 566593797
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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
Areál "Starého závodu" Zlaté Hory
Likvidace a rekultivace
Záměr je zařazen jako II/10.15. - záměr podle této přílohy, ale nedosahující limitních hodnot, jsou-li
uvedeny..)
Výše uvedený záměr nedosahuje limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. pod
bodem: I/1.1. - trvalé ... zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha).
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem oznamovatele je rekultivace pozemků zalesněním. Před vlastní rekultivaci bude provedeno
odstranění zbylých povrchových objektů (stavby, sítě, základy), které nebyly odstraněny v
předchozích etapách likvidace areálu a provedení terénních úprav areálu.
Dojde tak k změně funkce území na parcele č. 3171 o ploše 46 114 m 2, a menších parcelách uvnitř
této (stavební objekty) v prostoru celého areálu Starého závodu v Zlatých Horách (celkem cca 5,4
ha). Celá tato plocha bude předvedena na "lesní pozemek" tedy pozemek určený k plnění funkcí lesa
(PUPFL). Vlastní biologická rekultivace zalesněním bude provedena na zpevněných plochách a
plochách po odstranění objektů, tedy na ploše cca 3,0 ha (viz příloha č. F.I.4.), části areálu které jsou
přirozeně porostlé jednak lesními porosty a nálety, budou bez větších zásahů ponechány jako
součást budoucího lesního ekosystému.
Záměr je v tomto areálu konečnou etapou útlumu hornictví ložiska Zlaté Hory.
Pod územím areálu bude zachována stávající komunikace probíhající východně a na rekultivované
ploše bude realizována zpevněná příjezdová cesty k pamětnímu monumentu, který bude umístěn na
místě bývalé šachty (dnes zde stojící skipové věže).
Rozsah řešeného území je uveden v grafických přílohách v kapitole F.
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
NUTS II: Střední Morava
kraj:

Olomoucký CZ 071

okres: Jeseník
obec: Zlaté Hory v Jeseníkách
k.ú.:

Zlaté Hory v Jeseníkách 79 3191

dotčené parcely: 3171, 3172/1, 3172/2, 3172/3, 3172/4, 3172/5, 3172/6, 3172/7, 3172/8, 3173/1,
3176, 3178/8, 3178/7,
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr lze charakterizovat jako opětné zalesnění dnes nelesních pozemků.
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Před zalesněním bude nutno území připravit. Bude provedeno odstranění zbylých povrchových
objektů (stavby, sítě, základy, zpevněné plochy), provedení terénních úprav areálu a rozprostření
povrchové vrstvy, vhodné pro provedení biologické rekultivace. Následně bude provedeno zalesnění
ve dvou fázích.
Pro optimalizaci půdních a stanovištních podmínek se navrhuje na rekultivovaných plochách nejdříve
zalesnění (síje) přípravných dřevin. Vzhledem ke stanovištním poměrům a dynamice růstu těchto
dřevin se jako postačující doba trvání této fáze navrhuje interval 3 - 5 let. Druhou fází biologické
rekultivace bude zalesnění cílovými dřevinami a následná péče o tyto porosty do doby jejich zajištění
(tj. zejména ochrana mladých lesních porostů proti buřeni, zvěři a případná opakovaná sadba). Doba
trvání druhé fáze bude cca 5 let.
Cílem záměru je navrácení území do stavu podobnému původnímu (PUPFL) a převedení na Lesy
České republiky, s.p., LS Jeseník. Záměr je v tomto areálu konečnou etapou útlumu hornictví ložiska
Zlaté Hory.
Možnost kumulace s jinými záměry v dotčeném území nenastává.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Těžba a úprava rud barevných kovů byly v areálu "Starého závodu" byly zahájeny v roce 1966. Tehdy
byly společně s otvírkou dolu dokončeny povrchové těžební a úpravárenské technologie o kapacitě
260 kt těžených a zpracovávaných rud. V roce 1984 pak byla dokončena výstavba objektů „nového
závodu“ umožňující rozšíření těžby na 310 kt.
Přehodnocování přístupu státu k využívání ložisek rud na území ČR po listopadu 1989 vyústilo v
přijetí útlumového programu pro rudné hornictví usnesením vlády ČSFR č.440 ze dne 21.6.1990.
Útlumový program se vztahoval i na ložiska Zlaté Hory a byl také v roce 1990 zahájen. Těžba byla
vedena tak, aby byla ukončena v roce 1993.
Těžba monometalických ložisek byla ukončena k 30.6.1990, polymetalické ložisko Zlaté Hory Východ bylo ukončeno 30.6.1992 a poslední vůz rudy z ložiska Zlaté Hory - Západ byl vytěžen
17.12.1993.
S postupným útlumem těžby byly postupně zahajovány likvidační práce v podzemí i na povrchu
jednotlivých ložisek a důlních děl tak, aby po potřebnou dobu byly zachovány nezbytné funkce
zbytkového dolu.
Po dotěžení rudy pak mohly byly zahájeny likvidační práce i na úpravně těžené rudy v areálu Starého
závodu. Byla provedena demontáž těžního stroje, drtírny, technologických zařízení úpravny a
navazujících technologií. Byla provedena rekultivace odkaliště a bylo vyřešeno nakládání s důlními
vodami a průsakovými vodami odkaliště.
V roce 2003 bylo provedeno posouzení stavu povrchových objektů ložiska Zlaté Hory. S ohledem na
nutnost, či účelnost jejich dalšího využívání a s ohledem na jejich stav byly některé nabídnuty ve
veřejné obchodní nabídce k prodeji, jiné navrženy k demolici a následně byla demolice zahájena.
Vzhledem k tomu, že o využití objektů v areálu Starého závodu nevznikl žádný zájem, bylo
rozhodnuto, že areál bude kompletně likvidován a rekultivován.
Oznamovaným záměrem je konečné vyřešení území areálu Starého závodu rekultivací a zalesněním,
tedy tak, aby konečné řešení bylo z hlediska působení na životní prostřední maximálně přínosné.
Variantní rozsah rekultivace není uvažován, předpokládá se maximalizace rekultivovaných ploch.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stručný postup likvidace objektů
Cílem oznamovaného záměru je navrácení území do původního stavu (PUPFL), tedy do stavu před
zahájením výstavby objektů pro těžbu a úpravy polymetalických rud z ložisek Zlaté Hory.
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Záměr je v tomto areálu konečnou etapou útlumu hornictví ložiska Zlaté Hory.
V předchozích etapách likvidace povrchových objektů areálu byly provedeny demontáže
technologických zařízení (z významných např. těžní stroj, drtírna, technologie úpravny, kotelna,
trafostanice, kompresory, elektrozařízení). Byl proveden průzkum znečištění (Unigeo a.s., Zlaté Hory,
2004) vybraných objektů (sklad PHM a olejů, kompresorovna, autodílna, stanoviště transformátorů).
Povrchové objekty v severní části areálu (budova pomocných provozů a sklady, budova stolárny,
budova skladu řeziva, sklad investic, sklad olejů a PHM, částečně pak budova trafostanic a
kompresorovny a kotelny) byly odstraněny. Průzkumem zachycené znečištění v objektech bylo
sanováno, znečištěné betony a výkopky byly odvezeny na odpovídající skládku (Rapotín).
Oznamovaný záměr znamená dokončení likvidace povrchových objektů areálu (jejich stručný popis
viz dále). Z objektů budou odstraněny zbytky vybavení, výplně otvorů, oplechování apod. Objekty pak
budou demolovány klasickými způsoby, objekt skipové věže a drtírny pravděpodobně odstřelem.
Předpokládá se, že montované a zděné stavební objekty budou likvidovány postupným rozebíráním a
bouráním konstrukcí do úrovně podlahy. Následně budou vybourány všechny betonové konstrukce
podzemních objektů (jímky, energokanály aj.) podlahy, základové pásy, patky a další konstrukce
zasahující pod úroveň terénu. Na závěr bude proveden zásyp rýh a jam po vybouraných základech a
bude provedena celková úprava ploch.
U trubních řadů, které jsou vedeny podzemně, budou likvidována jejich zaústění a kontrolní šachty
budou odbourány pod úroveň stávajícího terénu. Zbývající trubní rozvody na povrchu budou postupně
vyřezány. Z vlastního potrubí bude odstraněna tepelná izolace a potrubí budou rozřezány na dopravní
délky. Odstraněná izolace bude ukládána do přistavených kontejnerů. Základové patky budou
odbourány pod úroveň stávajícího terénu nebo vytaženy mechanizací a prohlubně zasypány inertním
materiálem.
Vlastní přívody kabelových rozvodů nn, sdělovacích a slaboproudých rozvodů budou likvidovány
spolu s likvidací základů jednotlivých objektů. Osvětlovací stožáry budou vytrženy ze země, betonový
základ odřezán. Podzemní kabely nebudou samostatně vykopávány.
V prostorách objektů s potenciálním rizikem znečištění bude proveden doprůzkum znečištění a na
základě výsledků budou části sutí a výkopků aj. se znečištěním odtěžovány a shromažďovány
odděleně a následně v souladu s legislativními podm ínkami zlikvidovány.
Před zahájením vlastní demolice každého
technologického postupu bouracích prací.

objektu

zajistí dodavatel

prací

vypracování

Demoliční stavební suť bez znečištění bude shromažďována na ploše a na místě jednorázově
podrcena mobilním drtícím zařízením na vhodné zrnitostní frakce. Drť bude částečně využita na místě
pro zásypy podúrovňových prostor a přebytek bude dále využit k zásypům v jiných likvidovaných
areálech revíru. V rámci demolice objektů a podrcení zejm. betonů budou samostatně odděleny
ocelové výztuhy a další kovové části, které budou prodány k dalšímu zpracování jako železný šrot.
Ostatní složky z odstraňování staveb budou tříděny (sklo, izolace, kontaminované betony, aj.) a
ukládány na určená místa na zpevněné ploše před dnes již zlikvidovanými objekty v severní části
areálu. Následně budou likvidovány v souladu s legislativními požadavky jako odpad.
Následně budou odstraněny zpevněné plochy a bude zahájena příprava území k rekultivaci.
Vzhledem k možným poklesům výplně dříve zlikvidované jámy, bude m ísto jejího ústí oploceno (cca
16 x 16 m) a k jámě bude vedena zpevněná cesta, aby bylo možno dovézt případný dosyp. V místě
ústí šachty bude umístěn pamětní monument s vyznačenou historií místa.
Dále bude v areálu zachována stávající účelová komunikace, probíhající v těsném sousedství areálu.
Při vjezdu do areálu zůstane zachována zpevněná plocha bývalé kryté skládky uhlí. Ocelová
konstrukce (zastřešení) bylo již odstraněno. O likvidaci této plochy včetně krátké příjezdové
komunikace není rozhodnuto a není tedy součástí tohoto projektu.
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Stručný popis likvidovaných staveb
Rozmístění objektů areálu Starého závodu je uvedeno v kapitole F - grafická příloha č. F.I.4. V
předchozí etapě likvidace areálu byly objekty v severní části areálu demolovány. Níže uvádíme
stručné popisy objektů, které budou likvidovány v této konečné etapě.
Vrátnice
Nevelký objekt u vstupu do areálu. Zastavěná plocha 116 m 2. Nosná konstrukce železobetonový
skelet, ostatní konstrukce z cihelného zdiva.
Správní budova (v grafických přílohách také jako vrátnice)
Třípodlažní budova (rok 1974), sloužila jako administrativa, ordinace závodního lékaře, zastavěná
plocha 509 m 2. Nosná konstrukce ocelová typu KORD, obvodový plášť panely typu KORD. Dle
posledních informací bude budova demontována tak, aby mohly být jednotlivé panely odvezeny a
znovu využity na jiné lokalitě jiným subjektem. Z objektu budou na místě likvidovány pouze základy,
napojení na sítě ap.
Manipulační budova (v grafických přílohách také administrativní budova)
Trojpodlažní budova s nadstavbou, sloužila jako závodní kuchyně s jídelnou, archiv, laboratoře,
sociální zázemí, administrativa, lampovna. Původní objekt (1965) - zastavěná plocha 1036,33 m 2.
Nosná konstrukce - monolitický skelet, ostatní konstrukce z cihelného zdiva.
Nadstavba (1985) sloužila jako rehabilitační středisko. Nosná konstrukce ocelová typu KORD,
obvodový plášť panely typu KORD, objekt je částečně prosvětlen skleněnými tvárnicemi LUXFERY.
Budova trafostanic, rozvodny a budova kompresorovny
Objekty byly částečně demolovány v předchozí etapě, zbývá základová část (monolitický skelet,
zbytky cihelného zdiva a železobetonové základy. Vzhledem k možnému výskytu zaolejovaných
betonů byl proveden průzkum znečištění, znečištěné části byly odtěženy zvlášť a zneškodněny
uložením na odpovídající skládce odpadů (skládka Rapotín, případně Horní Benešov) .
Portály a rozvodny
Jedná se o venkovní objekty, zastavěná plocha 1625 m 2, stavebně se jedná o zpevněné a upravené
betonové či štěrkované plochy, betonové stožáry, sloupy a patky, ocelové příhradové konstrukce,
kabelové kanály. Prostor je v současnosti zarostlý náletovými dřevinami, které bude nutno při likvidací
chránit.
Kotelna
Technologie vč. venkovních ocelových objektů byla odstrojena. Nosná konstrukce stavby je převážně
železobetonová monolitická, Prefa vazníky, ostatní zdivo jsou cihly, cihelné bloky a prostý beton.
Zastavěná plocha včetně venkovních ploch je cca 640 m 2.
Drtírna,sila
Drtírna (byl zde umístěn drtič rudy, sila na skladování rudy, dopravní prostory) - zastavěná plocha 140
m 2, výška 30,65 m. Dolní část objektu je zapuštěna do svažitého terénu a tvoří ji dvě železobetonová
monolitická sila vždy kruhového půdorysu, mimo půdorys sil jsou vysazeny železobetonové
stabilizační stěny. Nosná konstrukce, sila a dopravní prostor rudy monolitický železobeton, ostatní
konstrukce z cihelného zdiva.
Skipová věž, šachetní budova, spojovací most,
Šachetní budova a skipová věž z roku 1965 (sloužila pro dopravu rudy a mužstva, byla zde umístěna
strojovna, aj.) - zastavěná plocha 180 m 2, maximální výška nad terénem 56,00 m (viz foto kapitola F).
Nosné konstrukce jsou ze železobetonových monolitů a skeletů, dozdívky z cihelného zdiva, ocelová
nadstavba spojovacího mostu. Uvnitř objektu nad ústím zasypané jámy je v současnosti umístěn
pamětní monument (viz foto kap. F), který bude po demolici objektu na stejné místo navrácen.
Demolice objektu věže bude řešena odstřelem.
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Spojovací most tvoří nadzemní propojení mezi manipulační budovou a těžní věží ve výšce 8,4 m nad
terénem, zastavěná plocha 93 m 2.
Jedná se o stavbu, která je dominantou celého areálu a vystupuje z lesních porostů při průjezdu po
komunikaci Zlaté Hory - Heřmanovice.
Hala flotační úpravny včetně přístaveb,
Objekt sloužil jako mlýnice rud (kulové a tyčové mlýny) a byl vybaven v posledním období činnosti
pulzační sazečkou Denver pro získávání zlatého koncentrátu, flotačními celami Mechanobr, sloužící
k výrobě rudného koncentrátu a oddělení hlušiny a zařízeními pro následnou výrobu koncentrátu
(zahušťovače, vakuový filtr) aj. Dále se zde provádělo skladování flotačních chemikálií (zejména
kaliummetylxantogenát - KEX, pěnič pineoil, vápno - vápenné mléko k úpravě pH) a kusového
materiálu (např. tyče a koule do mlýnů) aj. V současnosti je hala prázdná s minimálními zbytky prachu
koncentrátů a hlušiny na podlahách.
Původní objekt je z roku 1965, nosná konstrukce převážně železobeton monolitický, ostatní z
cihelného zdiva. Přístavba (1971) - nosná konstrukce železobetonový skelet, cihelné zdivo, obvodový
plášť cihelné zdivo. Přístavba (1972) zastavěná plocha - nosná konstrukce ocelová, obvodový plášť
panely HARD. Celková zastavěná plocha je 2 785 m 2. Část objektu zasahuje pod úroveň terénu.
Před zahájením vlastních bouracích prací bude provedeno zevrubné vyčištění celého objektu od
zbytků produktů dřívější výroby, aby tak bylo minimalizováno případné smísení těchto látek se
stavební sutí z následné demolice. Takto vzniklý odpad bude předán k zabezpečené likvidaci
oprávněné osobě. Zděné části objektu budou bourány postupným rozebíráním. Případná
kontaminovaná stavební suť (části podlahy a přípodlažních zdí) bude po vybourání odvezena k
uložení na zabezpečenou skládku.
Vodojemy
Vodojemy leží západně od areálu v lese poblíž obslužné komunikace. Vodojem provozní vody je
zemní, pod úroveň terénu zapuštěný objekt o obestavěném prostor 865 m 3. Konstrukce převážně
železobetonová monolitická. Blízko ležící vodojem pitné vody je zemní vodojem o obestavěném
prostoru 241 m 3. Objekt je překryt zeminou.
Zpevněné plochy
Zpevněné plochy jsou v převážné míře opatřeny živičným povrchem, tloušťka této vrstvy činí 300 mm.
Část zpevněných ploch je provedena ze silničních panelů tloušťky 150 mm uložených do
štěrkopískového lože.
V areálu je celkem cca 8900 m 2 zpevněných ploch, z toho 7700 m 2 je tvořeno živičným povrchem.
Plochy budou z převážné části odstraněny, bude zachován příjezd k bývalé šachtě, aby bylo možné
dosypávat zásyp šachty v případě jeho sedání. Přístupová cesta zůstane zachována i do budoucnosti
jako komunikace k monumentu, který bude umístěn v místě šachty.
Komunikace
Vnitrozávodové komunikace v rozsahu patrném ze situace jsou opatřeny živičným povrchem, tloušťka
živičné vrstvy je 300 mm. V úseku délky 250 m jsou podél komunikace umístěna ocelová silniční
svodidla do kotevních ocelových sloupů.
Odstraněna bude část komunikací souvisejících s areálem, stávající komunikace probíhající kolem
areálu bude zachována.
Jímka
Jedná se o objekt biologické čistírny odpadních vod typu štěrbinová nádrž. Železobetonová
konstrukce objektu se z převážné části nachází pod úrovní terénu. Jímka je zaplněna tekutým
odpadem, který v jejím sedimentačním a vyhnívacím prostoru zůstal po odstávce z provozu. Objem
obestavěného prostoru je 89,6 m 3. Před zahájením vlastních bouracích prací bude provedeno
vyčerpání obsahu jímky a jeho nezávadná likvidace. Následně se provede demontáž ocelových částí
objektu (zábradlí, poklopy, česle, armatury apod.), zdivo objektu bude odbouráno, betonové dno
jímky bude rozrušeno tak, aby byl zajištěn odtok srážkových vod do vsaku. Následně bude do takto
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upraveného prostoru jímky veškeré vybourané zdivo po předchozím rozdrcení a separování kovových
částí uloženo a zhutněno.
Oplocení
Je tvořeno převážně pletivem nataženým mezi ocelovými sloupky, demontáž bude pravděpodobně
provedena až v době předání areálu konečnému uživateli.
Biologická rekultivace území
Po ukončení demoličních prací a zavezení jímek, energokanálů, podpovrchových prostor budou
provedeny nevelké terénní úpravy. Morfologie (členění areálu na terasy) zůstane zachována.
V rámci celého areálu se vyjma ploch s nutností technické a biologické rekultivace nachází části
porostlé nárosty dřevin, které bude možné bez větších zásahů ponechat jako součást budoucího
lesního ekosystému a to z důvodů ekonomických i biologických. Jedná se především o části na
strmějších svazích (průměrný sklon cca 20-35°) vzniklých při původních terénních úpravách při
výstavbě areálu a dále o plošně rozsáhlejší část při západní hranici zájmového území na přirozeném
svahu o sklonu cca 14°. Celkový rozsah těchto ploch, jež je možné lesnicky využít bez nutnosti
předchozí rekultivace, činí cca 2,4 ha.
Jedná se převážně o nárosty dřevin z přirozené obnovy vzniklé z osiva dřevin v lokalitě přítomných
populací, jsou to porosty schopné nyní i do budoucna zajistit potřebné funkce lesa - v tomto případě
zejména funkci půdoochrannou. V rámci rekultivace celého areálu se tyto segmenty mohou stát
výchozím prvkem pro formování budoucího stabilního lesního ekosystému, podpoří jednoznačně
biodiverzitu celé lokality a budou se významně podílet na dalším šíření místních druhů flóry a fauny
na zbývající rekultivované plochy. Mimo to se dá očekávat spontánní samovolné šíření většiny
přítomných dřevin na rekultivovaných plochách, což může příznivě ovlivnit již první fázi biologické
rekultivace - zalesnění přípravnými dřevinami.
U těchto porostů se předpokládají přiměřené výchovné zásahy (prořezávka) a případné dolesnění
vybraných částí, kterým se zvýší jejich stabilita a kvalita. Prořezaná biomasa zůstane ponechána v
místě. Předpokládá se doba ošetřování 5 let.
Kompletní lesnická rekultivace bude probíhat na plochách dnes převážně zpevněných, či
zastavěných (cca 3,0 ha). Po odstranění objektů a zpevnění bude na plochu rozprostřena biologicky
rekultivovatelná vrstva (např. podsítné a výklizy z kamenolomu Heřmanovice, případně i kamenolomu
Ondřejovice, výkopky a skrývka ornice ze staveb z širšího okolí). Na většině plochy se předpokládá
navezení cca 30 cm ornice, pouze v místech s větší vrstvou zásypu (zejm. prostor bývalé flotační
úpravny) se předpokládá vrstva cca 50 cm. Kvalita dovážené zeminy bude kontrolována a to jednak z
hlediska vhodnosti pro biologickou rekultivaci (např. obsah podílu humusových složek, pH, živiny) a
dále z hlediska možné kontaminace. Nevhodná zemina nebude navážena.
Pro optimalizaci půdních a stanovištních podmínek se navrhuje na rekultivovaných plochách nejdříve
zalesnění (síje) přípravných dřevin. Vzhledem k stanovištním poměrům a dynamice růstu těchto
dřevin se jako postačující období této fáze navrhuje interval 3 - 5 let. Použití přípravných dřevin bude
mít kromě zlepšení půdního prostředí pro cílové dřeviny i jiné pozitiva. Za toto období dojde mj.
ustálení navezených vrstev přirozené sukcesi bylinného patra i náletu dřevin a keřů z okolních
porostů. Při nezdaru části zalesnění cílovými dřevinami bude možné ponechat mezernaté části s
nárosty pomocných dřevin a tyto nadále využít při výchově lesních porostů. Z důvodu zvýšení
biodiverzity ekosystému se předpokládá ponechání části přípravných dřevin do mýtního věku resp. do
doby jejich fyziologického rozpadu. Před výsadbou cílových dřevin bude proveden výřez části
přípravných dřevin. Vyřezaná biomasa bude nakrácena na sekce max. 2 m a umístěna na ploše tak
aby nebránila výsadbě cílových dřevin. Optimální je varianta s použitím štěpky z tohoto materiálu.
Poslední fází biologické rekultivace bude zalesnění cílovými dřevinami a následná péče o tyto porosty
do doby jejich zajištění (tj. zejména ochrana mladých lesních porostů proti buřeni, zvěři a případná
opakovaná sadba. Předpokládaná doba zajištění kultur ve smyslu § 2. odst. 6 vyhl. č. 139/2004 Sb. je
5 let od jejich zalesnění.
Výsadba na rekultivovaných plochách bude chráněna proti zvěři oplocenkami.
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Detailní popis způsobu likvidace a rekultivace bude součástí vypracovávané projektové dokumentace.
Rekultivované území bude předáno Lesům ČR.
Počet pracovníků zajišťujících záměr
Z obdobných činností lze odhadnout počet pracovníků na 5 - 10 podle etapy prací.
Předpokládá se práce v jedné směně ve všední dny.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:

2007

Dokončení:

2017

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Obec:
Město Zlaté Hory
Náměstí Svobody 80
793 76 Zlaté Hory
B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Povolení odstranění stavby a terénních úprav (§ 128 zákona č. 183/2006 Sb.).
Město Zlaté Hory, Odbor stavební úřad, nám. Svobody 80, 79376 Zlaté Hory
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
Půda

V konečné fázi se předpokládá provedení lesnicko technické rekultivace zpevněných
ploch a převedení celého území cca 5,4 ha na pozemky určené k plnění funkce les a
(PUPFL).
Součástí záměru je lik vidace stávajíc ích nepot řebných objektů a ploch, pro které není
vy užití. Objekty leží na pozemc ích, které nejsou ZPF či P UPFL. Realizace bude
prováděna na těchto plochách, tedy záměr nemá nároky na další zábor půdního fondu.

Voda

Realizac e bude mít jen relativně malé nároky na spotřebu vody.
Spotřebovávána bude voda pro osobní potřebu zaměstnanc ů (pití, hygiena, sociální
zařízení) a jako technologická pro snižování prašnosti při demoličních pracích.
Je možné užití vody i při zatravňování a výsadbě sazenic dřevin. Orientačně lze pro
vý počet potřeby použít údaj z přílohy č. 12 vy hlášky 428/01 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu údržba zeleně
3
2
3
(4 m /100 m za rok). Při cca 3 ha zalesněných ploch by byla spot řeba cca 1200 m /rok.
Skutečné nároky na vodu budou nižší a budou se postupně snižovat. Skutečná
spotřeba závis í i na klimatických podmínkách v tom kterém roce.
Bude využito místníc h zdrojů. Jedná se o relativně krátkodobé odběry, které s
postupem prací zaniknou.

Surovinové zdroje

Záměr nemá zásadní nároky na surovinové zdroje.
Pro konečnou úpravu povrchu terénu bude v maximální možné míře využito materiálů
místních (zejména vhodné frakce stavební drtě).
Na základě podrobnějšího projektu bude pak vyč íslena potřeba externích surovin
(skrý vky, výkopky, aj.), které bude možno použít jako vrchní vrst vu vhodnou na
3
biologickou rekultivaci. Potřebu těchto materiálů lze odhadnout na cca 11000 m .
Další "surovinou" budou sazenice dřevin. Počty se budou pohybovat v řádu tisíců,
upřesněné množství vy plyne z prováděc ích projektů lesnicko technické rekultivace.
Záměr bude do jisté míry zdrojem surovin. P ůjde zejména o drť stavební sut ě, kterou
bude možné využ ít pro technickou úpravu v areálu a dalšíc h lik vidovaných hornických
objektů ložiska a kovové konstrukce, plechy aj. části, které budou zhodnoceny
prodejem.
3

Předpokládá se zisk cca 185 t železného šrotu a cca 14 000 m drceného stavebního
3
recyklátu (volně sypaný), z toho bude cca 7800 m využito na místě.

Energetické zdroje

Budou spot řebovávány pohonné hmoty (naft a) pro stavební techniku použitou při
likvidaci objektů, provádění terénních úprav, dovoz zemin, provoz mobilního drtiče. Pro
údržbu výsadeb (obž ínání) bude využ íváno benzínových motorových prostředků.
Spotřeby pohonných hmot budou běžné, pohonné hmoty budou zajišťovány externě.

Nároky na
dopravní
infrastrukturu

Při lik vidačníc h prac ích záměru bude vy užívána stávající k omunik ační síť. Téměř
veškeré materiály z likvidace budou použity na místě či v sousedním areálu. Přesun
většiny hmot bude prováděn bez pot řeby vjezdu na komunikaci III/445.
3
Odváženy po komunikacích budou pouz e odpady cca 1500 m (kontaminované
sutě/ výkopky, izolace aj.) a železný šrot k odprodeji (cca 185 t).
3

Dovezeno bude cca 11 000 m materiálu pro biologickou rekultivaci.
Za předpokladu, že veškeré přepravní práce budou provedeny v jednom kalendářním
roce, v pracovní dny, v jedné směně (fond pracovní doby 200 dnů) a při průměrném
nákladu 15 t, vy volá záměr v průměru cca 9 příjezdů a odjezdů nákladních automobilů
denně.
Objem těcht o přepravovaných materiálů nepředstavuje žádné nároky na rekonstrukci
stávajících komunikac í a nepředstavuje ani významné z výšení provoz u na veřejných
komunikacíc h.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V současnosti nejsou v areálu žádné bodové zdroje znečišťování ovzduší v provozu. Jako bodový
dočasný zdroj znečištění ovzduší lze uvést recyklační linku na drcení stavebního odpadu. Tento zdroj
lze specifikovat emisním faktorem 0,7 kg TZL/1 t zpracovaného materiálu. Při předpokládaném
průměrném výkonu recyklačního zařízení 50 tun drtě/hod bude toto zařízení v chodu celkem cca 70
dní (550 hodin) a může produkovat cca 35 kg TZL za hodinu.
Jedná se teoretické, maximální množství. Pro skutečné množství emisí je rozhodující charakter tuhé
znečišťující látky, tedy granulometrie a specifická hmotnost vznikajícího „prachu“. V případě
zpracovávání zvlhčené stavební sutě, krytování/zaplachtování prašných míst lze očekávat reálné
emise řádově nižší, než emise teoretické (vypočtené na základě emisních faktorů).
Liniové zdroje - automobilová doprava
Za liniové zdroje lze považovat nákladní dopravu (průměrně cca 9 příjezdů a odjezdů těžkých
nákladních vozidel denně). Dopravu pracovníků osobními auty lze odhadnout na cca 10 příjezdů a
odjezdů denně. Za těchto předpokladů bude množství emisí vyvolané dopravou následující:
tab.: Em ise z vyvolané autodopravy

tuhé látky
g/km.den
10,2

SO2
g/km.den
0,4

NOx
g/km.den
330,6

CO
g/km.den
116,0

org. látky
g/km.den
37,8

pozn.: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.

Plošné zdroje
Období provádění likvidace stavebních objektů lze hodnotit jako plošný zdroj znečišťování ovzduší,
který může být zdrojem sekundární prašnosti. Za plošný zdroj lze považovat i pohyby nákladních aut
a jiných prostředků po sanovaných plochách.
Emise tohoto zdroje bude závislá na klimatických podm ínkách v době prováděných bouracích prací a
na technologické kázni (snižování prašnosti postřikem ap.). S postupující rekultivací bude tento zdroj
postupně zanikat.
B.III.2. Odpadní vody
V areálu vznikat nebudou.
Sociální potřeby pracovníků budou prováděny ve stávající areálu "Nového závodu" a tam budou i
vznikat splaškové vody.
Množství srážkových vod, které jsou dnes odváděné ze zpevněných ploch areálu a střech objektů,
budou s postupující likvidací a rekultivací areálu ubývat až k nule. Pro odvod vod z areálu během
realizace záměru bude využito stávajícího příkopu podél zpevněné komunikace v dolní části areálu.
Vzhledem k stanovištním, svahovým a klimatickým poměrům stanoviště není žádoucí odvádět vodu z
areálu melioračními příkopy či jinak a zvyšovat tak nebezpečí přísušků.
Předpokládá se přirozené zasakování v rekultivovaném terénu.
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B.III.3. Odpady
Zahlazování negativních vlivů následků těžby a úpravy rud v praxi znamená uplatňování a
respektování zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., horního zákona č. 61/1988 Sb. a dalších. Způsob
nakládání s materiály vzniklými při provádění demoličních, demontážních, likvidačních a
rekultivačních pracích je založeno na jejich přesné specifikaci.
Podle § 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. je dobývání výhradních ložisek, úprava a zušlechťování
nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, zajišťování a likvidace důlních děl hornickou
činností. Lze tedy usoudit, že hornickou činnost netvoří pouze vlastní technologie těžby a úpravy
rudy, ale i práce, které s touto činností souvisejí, mimo jiné i demolice a demontáž již nevyužitelných
objektů a zařízení. Materiály, které při hornické činnosti vznikají nebo s ní souvisí, mohou být
definovány jako produkty hornické činnosti, pokud s nimi není nakládáno na zařízeních určených pro
nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech.
Materiály vznikající při likvidaci a rekultivaci areálu tak lze rozdělit na:
-

neznečištěné materiály z likvidovaných objektů a zařízení, které budou využity při rekultivaci,
zde zejm. nekontaminovaná stavební suť a výkopky, tyto materiály lze považovat jako produkt
hornické činnosti, tedy je níže neuvádíme v tabulce kategorizace odpadů,

-

materiály kontaminované a jiné materiály nevhodné pro rekultivační práce. Tyto materiály lze
považovat za odpady, které budou zneškodňovány prostřednictvím oprávněné osoby ve
smyslu zákona o odpadech č.186/2001 Sb. v platném znění. S těmito odpady nebude
nakládáno v areálu, ale budou odvezeny oprávněnou osobou na odpovídající zařízení. Jedná
se o např. železný šrot, izolace, sklo, kontaminované materiály,

-

materiály vzniklé při vlastní prováděné likvidaci a rekultivaci areálu, mimo vlastních materiálů z
demolic a odstraňování kontaminace. Jedná se o položky odpovídající komunálnímu odpadu,
obaly sazenic ap., tyto materiály je nutno je považovat za odpady.

Následně uvádíme předběžnou kategorizaci odpadů (pokud se nejedná o produkty hornické činnosti
využitelné při další hornické činnosti) z likvidace a rekultivace areálu zatříděné dle přílohy č.1
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
15
15 01
15 01 01
15 01 02
17
17 01 06

Kategorie odpadu

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD Y (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST
N

17 02 01

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
Dřevo

17 02 02
17 02 03

Sklo
Plasty

O
O

17 03 01
17 03 02
17 04 01

Asfalt s obsahem dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Měď, bronz, mosaz

N
O
O

17 04 02
17 04 05

Hliník
Železo a ocel

O
O

17 04 10
17 04 11

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
Kabely neuvedené pod 17 04 10

N
O

17 05 03
17 06 04

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

N
O
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Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
20
KOMUN ÁLNÍ ODPADY
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad
20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

vypracoval:

Kategorie odpadu
O
O

Demoliční stavební suť bez znečištění bude shromažďována na ploše a na místě jednorázově
podrcena mobilním drtícím zařízením na vhodné zrnitostní frakce. Drť bude částečně využita na místě
pro povrchové úpravy (zejm. zásypy) a dále k zásypům v jiných likvidovaných objektech revíru.
Podsítné by mohlo být využito jako jedna ze surovin biologicky rekultivovatelné vrstvy.
V rámci demolice objektů a podrcení armovaných betonů budou samostatně odděleny ocelové
výztuhy, profily a další části, které budou prodány k dalšímu zpracování jako železný šrot.
Ostatní složky z odstraňování staveb budou tříděny (sklo, izolace, kontaminované betony, dřevo, aj.)
a ukládány na určená místa na zpevněné ploše před dnes již zlikvidovanými objekty v severní části
areálu. Následně budou likvidovány v souladu s legislativními požadavky jako odpad.
Organický odpad z údržby zalesňovaných ploch bude využit na místě jako mulč k rekultivační
výsadbě dřevin.
Z hlediska výkopových zemin se předpokládá nulová bilance.
B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Při dodržování bezpečnostních předpisů není předpoklad zvýšené rizikovosti likvidace a rekultivace
areálu. V předchozích etapách likvidace již byly odstraněny objekty s kontaminací ropnými látkami,
tedy zaniká i riziko možného znečištění půd po provedení terénních úprav a rekultivace.
Riziko havárií motorové techniky spojené s úniky kapalin do životního prostředí je nevelké, dopady
jsou snadno odstranitelné.
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ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
K snazšímu pochopení vazeb v území odkazujeme na kapitolu F kde jsou uvedeny grafické přílohy s
vazbou na polohu záměru.
Dosavadní užívání území
Využití území dotčeného záměrem se váže zejména na novodobou historii těžby rud v zlatohorském
rudním revíru. Ta začala 19.10. 1952, kdy byl zahájen geologický průzkum povrchovým vrtem u
Modré štoly. Nejdříve se ověřovalo ložisko v prostoru Modré štoly, ZH - východ a ložisko ZH - západ
(štola Mír a štola Hackelberg) - dříve oblast Starohoří. Průzkum pokračoval hloubením jam a ražbou
překopů a chodeb. Vrtným průzkumem z povrchu bylo také objeveno ložisko ZH - jih. Protože okraje
ložiska nevycházely na povrch, nebylo postiženo starou hornickou činností.
Průzkum se rozšířil i na ložisko ZH - Hornické skály. Obě tato ložiska jsou tvořena pouze rudami
mědi. Výstavba závodu RD Zlaté Hory (RD Jeseník, s. p.) byla ukončena v roce 1966 (areál Starého
závodu) a v témže roce se začalo s těžbou ložiska ZH - jih. Po jeho vytěžení se přešlo na ložisko ZH Hornické skály.
Toto ložisko však zůstalo nedotěženo z důvodu nízké kovnatosti rudy a těžební činnost se v roce
1989 přenesla na polymetalické rudy (Cu, Zn, Pb, a Ag) ložiska ZH - východ. K němu se vzápětí
přidala v roce 1990 i těžba Cu, Zn a Au rud z ložiska ZH západ.
Po vyhlášení útlumového programu v rudném hornictví vládou ČR z roku 1990 se hornická činnost
začala omezovat. Vlivem nových ekonomických poměrů bylo nutné opustit ložisko ZH - východ a těžit
rudy se zlatem na ložisku ZH - západ. Toto období trvalo do konce roku 1993 a za tuto dobu bylo
vytěženo více jak 1200 kg zlata.
Poslední vůz zlatohorské rudy byl slavnostně vytěžen 17.12.1993.
Na území Starého závodu byly provozovány objekty zabezpečující těžbu a úpravu rud barevných
kovů z ložisek z Zlatohorské rudní oblasti od roku 1966. Areál byl umístěn do prostoru lesních půd,
okolní pozemky jsou zalesněné pod správou Lesů ČR (viz grafické přílohy v kapitole F).
V původně svažitém terénu byly realizovány dvě terasy, na horní byly vystavěny administrativní a
obslužné objekty včetně skipové věže a drtírny, na dolní zejména flotační úpravna těžených rud.
Hlušina byla odváděna na odkaliště, které je umístěno dále k severu a bylo již v předchozích etapách
útlumu sanováno a rekultivováno.
Záměr - Areál "Starého závodu" Zlaté Hory, Likvidace a rekultivace - lze charakterizovat jako snahu o
navrácení funkce pozemků areálu "Starého závodu" do původního stavu. Cílovým stavem biologické
a technické rekultivace areálu je převedení území do stavu kdy začne fungovat soběstačný lesní
ekosystém a rekultivované území bude převedeno zpět do pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Dle předběžných dohod budou rekultivované pozemky po provedení všech fází rekultivace, zalesnění
a zajištění (dle vyhl. č. 139/2004 Sb.) lesních kultur převedeny na Lesy České republiky, s.p., LS
Jeseník. Předpokladem tohoto kroku je dodržení ustanovení zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) a
souvisejících legislativních norem.
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Ochrana přírody
Níže uvádíme v tabulce základní charakteristiky území z hlediska ochrany přírody.
způsob ochrany

název, nejbližší vzdálenost od hranice záměru

CHKO

CHKO Jeseníky, nejbližší okraj leží cca 2,2 km ZJZ od okraje areálu

Natura 2000

Ptačí oblast Jeseníky, (CZ0711017) nejbližší okraj leží cca 2,2 km ZJZ
od okraje areálu
Evropsky významné lokality (EVL), nejblíže leží:
EVL Štola Marie Pomocná (CZ0713742)
chráněna jako přírodní památka

leží cca 1,6 km SSZ - je

Zlaté Hory - Černé jezero (CZ0713397), leží cca 2,6 km SZ - je
chráněna jako přírodní památka
Heřmanovice (CZ0813445) leží cca 2,6 km ZJZ a je chráněna v rámci
CHKO Jeseníky
Národní přírodní památka

V širším okolí není vymezena

Přírodní památka

Štola Marie Pomocná, leží cca 1,6 km (viz NATURA 2000)
Černé jezero, leží cca 3 km SZ

ÚSES

Nejbližší prvek regionálního ÚSES je regionální biokoridor č. 912
Biskupská kupa-Zámecký vrch, probíhající ve směru Z-V cca 1,6 km
severně od areálu. Lokální ÚSES v blízkém okolí není vymezen.

Přírodní park

V širším okolí není vymezen.

Významný krajinný prvek

Lesy (VKP ze zákona), sousedí s areálem.

Zátěže
Níže uvádíme v tabulce základní charakteristiky území z hlediska zátěží.
Zalidnění

Areál leží mimo lidská sídliště, od severního okraje souvislé zástavby
Zlatých Hor je vzdálen cca 4 km.

Staré ekologické zátěže

V areálu byl proveden průzkum znečištění na obsahy ropných látek
(NEL), chlorovaných uhlovodíků (ClU), aromatických uhlovodíků
(benzen, toluen, xylen - BTEX) a polyaromatických uhlovodíků (PAU).
Byly zjištěny zvýšené koncentrace NEL v místě podzemní nádrže PHM,
ostatní kontaminanty byly pod mezí detekovatelnosti analytické metody,
popř. jejich obsah byly zvýšeny lokálně, většinou v povrchových vrstvách
podlah budov (do hloubky 3 cm). Kontaminované materiály byly v
předchozí etapě vytěženy a uloženy na odpovídající skládku odpadů
(skládka S-NO Rapotín, provozovatel SITA Moravia).

extrémní poměry v
dotčeném území

Nejsou.

Ostatní
Níže uvádíme v tabulce další relevantní charakteristiky území.
Historický a kulturní
význam území

Existence objektů areálu, zejména díky z dálky viditelné skipové věži, je
jedním z dokladů nedávné hornické činnosti v revíru Zlatých Hor (pozn.:
název města souvisí s hornickou činností).
V blízkosti areálu zůstává zachováno důlní dílo (2.patro ložiska ZH-Jih),

FileName: C396-06 OZN-Zlaté Hory rekult-final.doc
SaveDate: 06.03.2007

Zakázka/Dokument: C396-06/Z01
Vydání: 01

Strana: 15 z 32

Areál "Starého závodu" Zlaté Hory, Likvidace a rekultivace
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

vypracoval:

ve kterém byla v roce 1995 zahájena speleoterapeutická léčba dětí, jenž
trpí alergickými a astmatickými onemocněními.
V širším okolí jsou vyhlášeny jako kulturní památky pozůstatky hornické
činnosti (nejblíže rozsáhlá propadlina novodobé dobývky Žebračka).
Archeologický význam
území

Nízký význam, původní povrch na ploše areálu je antropogenně
pozměněn předchozími terénními úpravami. Pravděpodobnost nálezu
archeologické památky je minimální, ale nelze jej vyloučit.

Chráněná oblast přirozené CHOPAV Jeseníky, nejbližší hranice leží cca 2,2 km ZJZ (jako hranice
akumulace vod (CHOPAV) CHKO).
Chráněné ložiskové území Areál leží v CHLÚ Zlatohorský rudní revír VÚP/998/328/1/77 ze dne
(CHLÚ)
11.7.1977.
Dobývací prostor (DP)

Severní část areálu leží v dobývacím prostoru s ukončenou těžbou
polymetalických rud Pb, Zn, Cu, Au, Zlaté Hory - východ (identifikační
číslo 50045), stávající rozsah je dán rozhodnutím OBÚ č.j. DP 5519/96 465 - 08.

Poddolované území

Celý areál včetně okolí leží v poddolovaném území.

Zálomová oblast

Areál Starého závodu leží mimo zálomovou oblast, která je vymezena
cca 50 m severně od hranice areálu.

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.II.1. Ovzduší a klima
Klimatické faktory
Širší okolí oznamovaného záměru se nachází poblíž rozhraní mezi podhorským a horským klimatem.
Území leží v klimatické oblasti chladné CH 7, která je charakterizována krátkým až velmi krátkým,
mírně chladným a vlhkým létem, s dlouhým přechodným obdobím, mírně chladným jarem a mírným
podzimem, dlouhou, mírnou, mírně vlhkou zimou a s dlouhou sněhovou pokrývkou.
Klimatické charakteristiky jsou sledovány v okolí areálu na měrné stanici Zlaté Hory (416 m n.m.) a na
měrné stanici Heřmanovice (625 m n.m.).
Podrobnější údaje neuvádíme vzhledem k tomu, že se nepředpokládá významné ovlivnění klimatu
realizací záměru.
Kvalita ovzduší
Území města Zlaté Hory nepatří (dle Nařízení vlády č. 60/2004 a dle sdělení č. 38 MŽP ČR
uveřejněném ve Věstníku částka 12 z prosince 2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO).
Nejbližšími stanicemi imisního monitoringu měřícími koncentrace oxidu dusičitého (NO2) jsou stanice
ČHMÚ č. 1080 Jeseník a č.1192 Světlá Hora. Hodnoty NO2 naměřené na těchto stanicích v roce
2005 jsou uvedeny v následující tabulce:
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Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u oxidu dusičitého nebylo na uvedené stanici zaznamenáno
překročení imisních limitů, dosahované hodnoty jsou relativně nízké. S ohledem na absenci
významných zdrojů znečišťování ovzduší očekáváme v prostoru Zlatých Hor koncentrace spíše nižší.
Nejbližší stanicí imisního monitoringu měřící koncentrace tuhých znečišťujících látek je stanice ČHMÚ
č. 1080 Jeseník. Hodnoty PM1 0 naměřené na této stanici v roce 2005 jsou uvedeny v následující
tabulce:

Naměřená průměrná roční koncentrace PM10 dosahuje hodnoty těsně pod 50 % imisního limitu
(LVr=40 µg.m -3), v případě maximálních denních koncentrací byly naměřeny hodnoty nad úrovní
imisního limitu (LV24 h=50 µg.m -3) avšak pouze v 10 případech za rok, tedy s podlimitní četností
(LV=35 případů za rok).
C.II.2. Voda povrchová a podzemní
Povrchové vody
Zájmové území náleží hydrograficky do hlavního povodí řeky Odra 2-00-00 a jeho dílčího povodí 204-02 (Osoblaha). Při detailnějším členění je areál Starého závodu umístěn v drobném povodí toku
číslo hydrologického pořadí 2-04-02-0210 (Zlatý potok nad soutokem s Černým potokem). Zlatý potok
je od východního okraje areálu vzdálen cca 400 m.
Část zachycených srážkových vod z areálu je odváděno do občasného bezejmenného levostranného
přítoku Zlatého potoka.
Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.
Území leží mimo zátopovou oblast, je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a
nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
Území neleží v žádném CHOPAV ani v PHO vodního zdroje.
Podzemní vody
Posuzované území náleží z pohledu regionální hydrogeologické rajonizace k rajónu č. 643
Krystalinikum Východních Sudet, leží však v těsné blízkosti rajónu č. 661 - Kulm Nízkého Jeseníku.
Hydrogeologické poměry rajónu č. 643 jsou charakterizovány příznivějšími podmínkami v zóně
zvětrání a v pásmu podpovrchového rozpojení hornin. Vzhledem k relativně nízké propustnosti hornin
je převládající složkou odvodnění povrchový odtok, zatímco podzemní odtok zajišťuje minimální
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průtoky v suchých obdobích. Z vodohospodářského hlediska je možno rajon považovat za deficitní,
zásobování pitnou vodou je v převážné většině zajištěno obecními vodovody.
Podzemní voda nebyla geologickými pracemi v areálu Starého závodu zastižena. Předpokládá se její
souvislý výskyt řádově jednotky až první desítky metrů pod terénem. Nelze však vyloučit lokální
podpovrchové zvodnění v kvartérních sedimentech.
C.II.3. Půda
Území není součástí zemědělského půdního fondu, ani není situováno na pozemcích určených k
plnění funkcí lesa. Při rekultivaci území budou navezeny půdy dnes neznámého typu. Jejich vlastnosti
budou sledovány, případně budou doupraveny pro potřeby lesnické rekultivace. Předpokládá se
využití vhodných materiálů z blízkého okolí.
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Posuzované území je z regionálně geomorfologického hlediska součástí provincie Česká vysočina,
Sudetské soustavy, podsoustavy Východní Sudety, celku Zlatohorská vrchovina, podcelku Rejvízská
hornatina.
Z regionálně geologického hlediska náleží oblast k slabě metamorfovanému komplexu
vulkanosedimentárních devonských hornin vrbenských vrstev Silesika. Petrograficky jsou zastoupeny
převážně fylity, kvarcity, svory s vložkami kvarcitu a zelených břidlic. Nadložní horniny přímo v území
jsou reprezentovány výběžkem karbonských drob, tvořící nejzápadnější výběžek kulmských drob
andělskohorského souvrství. Kvartérní pokryv je tvořen kamenitými až hlinitokamenitými sedimenty.
Nejsvrchnější profil je tvořen antropogenními navážkami.
Podle registru Geofondu nejsou zde dokumentována místa s aktivními nebo potenciálními svahovými
deformacemi.
Přírodní zdroje
V širším okolí areálu jsou historicky známá ložiska vyhrazených nerostů, které jsou součástí
zlatohorského rudního revíru. Hornické práce na ložiscích probíhaly přerušovaně již od počátku
středověku. Ložiska jsou tvořena monometalickými a polymetalickými rudami se zlatem.
V místě areálu a v jeho nejbližším okolí bylo vymezeno ložisko Zlaté Hory - východ. Toto rudní ložisko
bylo v minulosti geologicky prozkoumáno a přímo v areálu těženo (těžní jáma byla založena
10.8.1966, zlikvidována 13.7.2001). Po změně přístupu státu k domácím surovinám bylo ložisko
přehodnoceno a do nebilančních zásob bylo převedeno 9402 kt polymetalických rud o obsahu 0,47%
Cu, 0,58% Pb, 1,82 % Zn, 14,93 g/t Ag a 0,21 g/t Au.
Dobývací prostor ložiska Zlaté Hory - východ byl společný i pro další blízká ložiska, po ukončení
těžby v revíru bylo provedeno několik změn, podstatné bylo výrazné zmenšení z cca 272,5 ha na
0,14 ha a převedení na organizaci DIAMO, s.p. o.z. Dolní Rožínka.
Stará ekologická zátěž
Z charakteru historicky prováděné činnosti na pozemcích bylo možno predikovat existenci ekologické
zátěže. Vzhledem k tomuto předpokladu byla průzkumem v několika fázích ověřována kvalita
nesaturované zóny na pozemcích a přítomnost potenciální kontaminace v podlahách a stavebních
konstrukcích stávajících budov (UNIGEO 2004). Odebrané vzorky byly analyzovány na obsahy
ropných látek (NEL), chlorovaných uhlovodíků (ClU), aromatických uhlovodíků (benzen, toluen, xylen
- BTEX) a polyaromatických uhlovodíků (PAU).
Laboratorní analýzy vykázaly zvýšené koncentrace ropných látek v m ístě podzemní nádrže PHM, tyto
hodnoty však výjimečně přesahovaly hodnoty kritéria C Metodického pokynu MŽP pro posuzování
starých ekologických zátěží (8/1996, aktualizace 12/2005). Zvýšené koncentrace ropných látek byly
zjištěny v navážkách, rostlý terén nebyl kontaminací zasažen. Obsahy ostatních kontaminantů byly
pod mezí detekovatelnosti analytické metody, popř. jejich obsah byl zvýšen pouze lokálně, většinou v
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povrchových vrstvách podlah budov, a to řádově v jednotkách cm (1 - 3 cm). Pro celý areál byl
zpracován plán demolic s přesnou lokalizací kontaminovaného materiálu, či zemin (v podzákladí
nádrže PHM), vyčíslení kubatur a podmínek, za kterých bude kontaminovaný materiál likvidován. Tyto
řízené demolice byly provedeny, kontaminovaný materiál byl vytěžen, odvezen a uložen na
odpovídající skládku odpadů (skládka Rapotín).
C.II.5. Krajina, biogeografie, fauna, flóra, ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území v Jesenickém
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion zahrnuje členité hornatiny na
krystalických břidlicích pestrého složení. Zastoupeny jsou vegetační stupně od 4. bukového po 8.
subalpínský. Potenciální vegetace je tvořena květnatými a acidofilními horskými bučinami, ve vyšších
polohách přirozenými smrčinami, alpínskými společenstvy a vrchovišti. Netypická část je tvořena
nižšími, okrajovými horskými skupinami, které již nemají vegetaci přirozených smrčin a pouze malé
ostrovy acidofilních bučin. Lesy dnes tvoří převážně smrkové kultury se zbytky horských bučin,
suťových lesů i přežívajících klimaxových smrčin.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast
nachází ve fytogeografické oblasti oreofytikum, obvod České oreofytikum, fytogeografickém okrese
Hrubý Jeseník.
Flora
Širší území bylo trvale celou historickou dobou až do současnosti zalesněno. Lesy původně tvořily
část pomezního hvozdu mezi Moravou a Slezskem, který byl v nejstarší době prakticky neobydlen.
Hlavními dřevinami v té době byly jedle, smrk a buk, méně jasan, javor, olše. Do stavů lesů zasáhla
hlavně hornická činnost prováděná v okolí Zlatých Hor. Záchranu lesů způsobil až úpadek hornictví, k
němuž došlo v polovině 17. stol. a také rozdělení Slezska v r. 1742, kdy odpadly bohaté zemědělské
kraje, jež byly doposud značným odběratelem dřeva ze zlatohorských a biskupských lesů.
Od roku cca 1926 byl při umělém zalesňování protěžován smrk na úkor ostatních dřevin, díky čemuž
se jeho podíl ve dřevinné skladbě posuzovaného území značně zvýšil, zatímco u jedle a buku poklesl.
Okolí areálu je proto obklopeno převážně smrkovými lesními porosty.
Z hlediska budoucího využití uvádíme podrobněji charakteristiku území z hlediska lesního
hospodářství.
Stanovištní poměry jsou posuzovány z pohledu záměru budoucího začlenění rekultivovaného území
do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Přihlíží se k charakteristikám stávajících okolních lesních
porostů a specifikům rekultivovaného areálu. Nadmořská výška rekultivovaného areálu je v rozpětí
od 610 do 650 m n.m., expozice východní.
Zájmovém území patří do přírodní lesní oblasti č. 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku – severní část.
Zastoupení lesních vegetačních stupňů (dále LVS) dle okolních lesních porostů, nadmořské výšky a
typologických charakteristik lze provést následně: 5. LVS - jedlobukový (100%).
Dle typologického systému ÚHÚL (údaje z Oblastního plánu rozvoje lesů - 2005) jsou okolní porosty
typovány jako soubor lesních typů (SLT) 5S – svěží jedlová bučina; lesní typ (LT): 5S1.
V rámci zájmového území (budoucích lesních pozemků) lze očekávat následující přibližný podíl
hlavních SLT a LT:
Předpoklad zastoupení souborů lesních typů (SLT) :

Soubor lesních typů

Plocha lesních pozemků (ha)

%

5S – svěží jedlová bučina
5V - vlhká jedlová bučina

5,00
0,4

94
6

Celkem

5,4

100
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Předpoklad zastoupení lesních typů (LT) :

Soubor lesních typů
5S1 - svěží jedlová bučina – šťavelová

Plocha lesních pozemků (ha)
4,00

%
75

5S9 - svěží jedlová bučina - svahová
5V1 - vlhká jedlová bučina – netýkavko vá

1,00
0,4

19
6

Celkem

5,4

100

Podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích jsou všechny lesní pozemky v okolí zájmového území
zařazeny dle § 9 do kategorie lesů hospodářských. Budoucí pozemky určené k plnění funkcí lesa
vzniklé na rekultivovaném areálu budou rovněž navrženy v kategorii lesa hospodářského.
Vlastní areál je tvořen zejména zpevněnými plochami a objekty, část plochy před administrativními
budovami byla ozeleněna (trávník). Na svazích terasy a v okolí mimo zpevněné plochy a v různých
"zákoutích" se dnes nachází roztroušené nárosty dřevin z přirozené obnovy různého stáří. Jsou zde
jednak vzrostlé samostatné stromy, či skupiny dřevin, kterými začaly zarůstat nevyužívané plochy od
počátků výstavby areálu (zejména svahy teras) a pak mladé nálety (do cca 10 let), kterými začínají
zarůstat další příhodná místa po ukončení provozu areálu (zejména v okolí rozvodny). Převažují
měkké listnáče jako jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), topol osika (Populus tremula), bříza bílá (Betula
pendula, vrba jíva (Salix caprea), olše lepkavá (Alnus glutinosa), významně (průměrně cca 10%)
zastoupený je javor klen (Acer pseudoplatanus) i smrk ztepilý (Picea abies). V keřovém patře se
vyskytuje maliník a ostružiník.
Přirozené nárosty dřevin budou zachovány a jsou dále lesnicky využitelné.
Fauna
V území Starého závodu se budou vyskytovat běžné druhy živočichů vázané na okolní lesy a jejich
okraje a antropogenně pozměněná území. Vzhledem k relativně dlouhé době opuštění areálu je
možné, že některé z budov jsou využívány k hnízdění ptáků. Demolice objektů bude prováděna po
prověření zahnízdění, v případě prokázání zahnízdění bude provedena v mimohnízdním období.
C.II.6. Hmotný majetek a kulturní památky
V místě likvidovaného areálu se žádné kulturní památky nevyskytují.
V širším okolí pak byly ve vazbě na hornickou činnost v regionu Ministerstvem kultury ČR prohlášeny
za kulturní památky objekty č.3837 důl Žebračka - propadlina (je nejbližší a je vzdálen cca 500 m JZ),
č.3838 důl Karel, č.3844 důl Poštovní štola a č.3845 důl Sarkander a Barbora.
Bude zde v místě bývalé jámy umístěn pamětní monument, upom ínající na historii místa (viz F.I.V.).
Záměr sice znamená likvidaci objektů, tedy hmotného majetku, nicméně se jedná o majetek, který je
závislý na bývalé důlní činnosti a který ani v několika nabídkových kolech nenašel jiného uživatele.
Jedná se tedy o majetek s minimální hodnotou, který nelze jinak využít, než jako druhotnou surovinu
(recyklační drť, kovy).
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ČÁST D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU A ODHAD JEJICH
SLOŽITOSTI, VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy činností prováděných v areálu v průběhu demolic a terénních úprav na stávající imisní zátěž
zájmového území budou omezeny na emise tuhých látek emitovaných v důsledku demolic a drcení
stavební sutě, terénních prací a vyvolané automobilové dopravy.
Obecně lze charakterizovat působení emisí jako krátkodobé, hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku.
U emise prachu z demolic a drcení sutě nutno upozornit na fakt, že díky vysoké pádové rychlosti
částic se příznivým způsobem uplatňuje nízká výška zdroje. Vzhledem k tomu, že emise vzniká ve
výši jednotek metrů nad úrovní terénu, je výrazně omezen dosah zdroje a jeho působení. Nejvyšší
koncentrace spadu ve stopě je udávána ve vzdálenosti 7 - 10ti násobku výšky výduchu, tedy při 5 ti
metrovém zdroji do 50 m od zdroje. Toto území se nachází ve vlastním areálu Starého závodu,
případně na okraji blízkých lesních porostů.
Po ukončení rekultivace již nebude areál zdrojem emisí, v důsledku zalesnění dojde k vyloučení
větrné eroze nezpevněných ploch. Záměr se tedy projeví nevýznamně kladně.
Zalesnění dříve otevřených ploch se projeví v lokální změně mikroklimatických charakteristik v
prostoru vlastního areálu. S ohledem na konfiguraci terénu však nepředpokládáme, že by
oznamovaný záměr zásadním způsobem v budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované
sluneční radiací.
D.I.2. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru se změní odtokové poměry v daném území. Náhrada většiny zpevněných a
zastavěných ploch lesotechnickou rekultivací znamená výrazné snížení povrchového odtoku vod z
území, což je nepochybně pozitivní vliv.
Vlivy na kvalitu povrchové vody
Po realizaci záměru se razantně sníží odtok zachycených srážkových vod z území a to i při
přívalových deštích. Dojde tak k omezení vnosu splachu ze zpevněných ploch do povrchových vod.
Jedná se o nevýznamné zlepšení.
Na kvalitu povrchových vod by se mohly negativně projevit erozní jevy v období od zahájení úprav
terénu po konečné zpevnění povrchu nových ploch zelení. Omezení erozních jevů bude řešeno v
detailním projektu rekultivace.
Vlivy na podzemní vodu
Potenciální ovlivnění hydrogeologických charakteristik je pravděpodobné pouze v případě, kdy
dochází k významnému zásahu do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru
podzemní vody. Zde naopak je proces opačný. Základy stávajících stavebních objektů budou
postupně odstraňovány a vzniklé prostory zasypány. Výskyt souvislé hladiny podzemní vody v
dosahu stavebních prací je vyloučen.
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Z hlediska dotací podzemních vod vodami srážkovými bude docházet ke kladnému efektu díky zániku
zpevněných ploch a návratu přirozené dotace srážkových vod z území areálu do půdního a
horninového prostředí.
Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako nulový, vodní zdroje nebudou
ohroženy.
Odstranění bodového znečištění znamená výrazné snížení rizika případné kontaminace podzemních
vod bývalým provozem v areálu.
D.I.3. Vlivy na půdu
Cílem likvidace a rekultivace areálu Starého závodu je návrat území k původnímu určení - pozemky
určené k plnění funkce lesa na ploše cca 5,4 ha.
Jedná se o zásadní kladný vliv oznamovaného záměru.
Vzhledem k tomu, že se záměrem mění funkční význam ploch, bude třeba podat návrh na změnu
územního plánu obce.
D.I.4. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Základy likvidovaných objektů zasahují řádově cca 1 m pod úroveň stávajícího terénu a jsou
budovány v navážkách. V souvislosti s plánovanou demolicí byl na pozemcích proveden průzkum
kontaminace podlah, stavebních konstrukcí a zemin nesaturované zóny, s rozsahem stanovení NEL,
ClU, BTEX a PCB. Bylo zjištěno, že původní rostlý terén není ropnou kontaminací, ani organickými
látkami výrazně znečištěn a zbytková kontaminace po odstranění stávajících stavebních konstrukcí
nepředstavuje pro horninové prostředí riziko.
Vzhledem k tomu, že se jedná o antropogenně ovlivněné území, tak poškození a ztrátu geologických
či paleontologických památek nepředpokládáme.
K realizaci záměru (terénním úpravám) bude maximálně využito lokálních materiálů, záměr nebude
mít významné nároky na surovinové zdroje.
Zpracováním stavební drtě bude vyrobeno recyklované kamenivo, které bude využito k likvidačním
pracím v jiných částech revíru. Tím se nahradí primární suroviny. Lze hovořit o kladném vlivu.
D.I.5. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu a lokality NATURA 2000
Areál leží mimo chráněná území, dosah pozitivních vlivů rekultivace se tedy na tyto složky nijak
neprojeví.
Stávající zastavěné území se po realizaci záměru přiblíží přírodně blízkému. Z tohoto pohledu je
realizace záměru pozitivním faktorem s ohledem na místní faunu, floru a ekosystémy.
Negativní projev způsobený nutným smýcením menší části náletů bude plně vykompenzován
navrženou lesotechnickou rekultivací řešených ploch.
Celkově lze vliv na biotu jako pozitivní.
Toto je platné za předpokladu použití autochtonních druhů dřevin a provádění jednotlivých prací
záměru s ohledem na ochranu životního prostředí (chránění dřevin, které nebudou mýceny, před
poškozením, provádění demoličních prací mimo hnízdní období apod.).
D.I.6. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Areál je v současné době opuštěný, bez hlukově významných projevů, po realizaci záměru bude stav
v území obdobný, tedy oznamovaný záměr nemá na hlukovou situaci vliv.
Hlukově významnější je pouze období realizace, tedy provádění demoličních prací, drcení sutě a
následných terénních úprav. Bude se jednat o krátkodobé hlukové zatížení lokality, která se vzhledem
k vzdálenosti v hlukově chráněných prostorách vůbec neprojeví. Výjimkou může být pouze
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předpokládaný odstřel skipové věže a sousedící drtírny, což lze ale považovat za ojedinělou
akustickou událost.
Samotný vliv hluku z dopravního provozu při realizaci záměru bude vzhledem k krátkodobému
nevelkému nárůstu objemu dopravy (cca 20 průjezdů nákladních a cca 20 průjezdů osobních vozidel
denně) v porovnání se současným stavem na komunikaci II/445 (548 nákladních a 982 osobních
vozidel denně) nevýznamný a tedy se hlukově neprojeví.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické
nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
D.I.7. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nemá vliv na hmotný majetek a kulturní památky.
Likvidace skipové věže, která je připomínkou hornické minulosti regionu a může být považována za
určitou kulturní dominantu území, může být některými občany vnímána negativně.
D.I.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv záměru na dopravu je dán pouze navýšením dopravních intenzit v období likvidace objektů a
rekultivace území. Toto navýšení je díky nízkým intenzitám související dopravy (v úrovni cca 20
průjezdů nákladních a 20 průjezdů osobních vozidel denně) v porovnání se současným stavem na
komunikaci II/445 (548 nákladních a 982 osobních vozidel denně) prakticky zanedbatelné.
D.I.9. Vlivy na veřejné zdraví
Zdraví obyvatel by mohlo být teoreticky ovlivněno škodlivými faktory v souvislosti s prováděnými
likvidačními pracemi a navazující dopravou.
Negativní vlivy demoličních prací a drcení sutě se budou, při dodržování základních opatření
snižujících prašnost a hlučnost, projevovat v území vyhrazeném oplocením areálu. Vzhledem k
vzdálenosti prvních obytných budov od okraje areálu (cca 2 km) se vliv záměru na veřejné zdraví
projevit nemůže.
Vliv dopravy materiálů a zaměstnanců (v úrovni cca 10 nákladních a 20 osobních vozidel denně) je
nízký, z hlediska vlivu na veřejné zdraví nevýznamný.
Po sociálně ekonomické stránce oznamovaný záměr přináší krátkodobě práci pro cca 10 pracovníků,
což je přínos sice kladný, ale nevýznamný.
Všechny tyto vlivy budou působit pouze v průběhu likvidace areálu a jeho rekultivace, tedy se jedná o
vlivy přechodné a krátkodobé.
Vlastní realizace záměru nemá podstatný vliv na veřejné zdraví.

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Jak vyplývá z předchozích textů, při realizaci záměru se rozsah vlivů činností projeví na jednotlivé
složky životního prostředí jen minimálně, z hlediska sledování dopadů je tento vliv víceméně
nesledovatelný, teoretický.
Po dokončení rekultivace dojde k postupnému navrácení území do přírodně blízké formy, což bude
spojeno s příznivými vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Významné je navrácení dnes
ostatních ploch zpět k lesnímu hospodaření, vlivy na ostatní složky životního prostředí budou kladné
a nevelké.
Rozsahem vlivů je záměr spojen s prostorem areálu Starého závodu.
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D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou díky rozměru a funkci záměru vyloučeny.

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem a
předpisů. Níže uvádíme konkrétní řešení, která budou realizována.
-

Při demolicích a drcení stavební sutě bude v případě nepříznivého počasí snižována prašnost
postřiky (kropením).

-

Drcení demoliční sutě bude zabezpečeno proti emisi prachu (např. použití mlžné clony,
zakrytování, skrápění).

-

Demoliční činnost bude omezena na denní období.

-

Před zahájením demolice objektů bude proveden průzkum možného zahnízdění ptáků, v
kladném případě bude demolice prováděna mimo hnízdní období.

-

Demolice objektů bude prováděna postupně s ohledem na možný výskyt lokálního znečištění.
Znečištěné části budou odstraněny zvlášť a odvezeny na příslušnou skládku odpadů.

-

Bude maximálně využito místních materiálů k provedení rekultivace, které se projeví mj. i
snížením dopravní zátěže.

-

Bude maximálně využito nadbytečné stavební drtě z areálu pro likvidaci (terénní úpravy,
zásypy) jiných rekultivovaných území dotčených hornickou činností (snížení dopravní zátěže,
úspora primárních surovin).

-

Výjezdy z areálu na veřejné komunikace a vyjíždějící vozidla budou udržována v čistotě.

-

Bude ponecháno část komunikací pro budoucí obslužnost území, nebude je tedy nutno v
budoucnu znovu budovat.

-

Bude dopracován projekt lesotechnické rekultivace rekultivovaných ploch, který bude vycházet
mj. z vyhlášky č. 139/04 Sb., kterou se mimo jiné stanoví podrobnosti o obnově lesních
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Projekt předpokládá minimalizaci kácení stávající zeleně, minimalizaci terénních prací, využití
autochtonních druhů dřevin, řeší odtokové poměry s ohledem na omezení eroze.

-

Všechny mechanizmy použité při likvidaci objektů a zařízení budou v dokonalém technickém
stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

-

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

-

Odstranění odpadů bude smluvně zajištěno u subjektů oprávněnými k této činnosti.

-

Dřeviny na okraji pozemků, které nebudou káceny, budou chráněny před mechanickým
poškozením.

-

Bude zajištěna údržba pozemků po rekultivaci, předpokládá se následná péče o vytvořené
dílo spočívající zejména o údržbu lesotechnické rekultivace po dobu cca 9-10 let před
předáním pozemků novému správci (majiteli).

-

Údržba pozemků bude zaměřena i na prevenci šíření ruderálních a invazních druhů rostlin.
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vypracoval:

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Oznámení záměru je zpracováno na základě stávajících znalostí území a na základě stávajícího
stavu přípravy záměru, tedy v souběhu přípravy projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že
nebyla známa některá detailní řešení, bylo pro vypracování oznámení uvažováno s pesimistickými
údaji.
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti,
které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. V dalším postupu projektové přípravy lze
očekávat zpřesnění v oznámení uvedených údajů. Nepředpokládáme však, že se bude jednat o
změny, které by negativní působení záměru zvyšovalo natolik, že by bylo nutné vypracovat nové
oznámení.

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr nebyl předložen ve více variantách.
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vypracoval:

ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Následují grafické přílohy:
F.I.1 - Širší vztahy - Kopie základní mapy s vyznačením umístění záměru (bezrozměrné).
F.I.2 - Ortofotomapa s areálem Starého závodu - bezrozměrné
F.I.3 - Mapový podklad s areálem Starého závodu - bezrozměrné
F.I.4 - Areál Starého závodu - rozsah likvidace a rekultivace (bezrozměrné)
F.I.5 - Fotodokumentace

F.I.1 - Širší vztahy - kopie základní mapy s vyznačením umístění záměru (bezrozměrné).
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F.I.2 - Ortofotomapa s areálem Starého závodu - bezrozměrné

F.I.3 - Mapový podklad s areálem Starého závodu - bezrozměrné
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F.I.4 - Areál Starého závodu - rozsah likvidace a rekultivace (bezrozměrné)
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F.I.5 - Fotodokumentace

Pamětní monument, nyní je umístěn nad zasypanou těžní jámou ve skipové věži

Pohled přes objekt flotační úpravny na drtírnu a skipovou věž

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou.
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Město Zlaté Hory a jeho širší okolí je starým rudním revírem, s dokladovanou těžbou od historických
dob až do blízké minulosti.
Období novodobé těžby rud v zlatohorském rudním revíru lze datovat od 19.10. 1952, kdy byl zahájen
geologický průzkum povrchovým vrtem u Modré štoly. Na základě výsledků průzkumu byla zahájena
výstavba závodu Rudné doly Zlaté Hory (areál Starého závodu). S ukončením výstavby v roce 1966
se začalo s těžbou ložiska ZH - jih. S rozvojem těžby v revíru na dalších ložiscích souvisela výstavba
dalších povrchových i podpovrchových děl. Ukončení novodobé těžby je vázáno ke společenským
změnám po roce 1989. V roce 1990 byl vládou ČR vyhlášen útlumový programu v rudném hornictví a
hornická činnost se začala na celém území ČR omezovat.
Jednotlivá ložiska zlatohorského revíru byla postupně opouštěna, posledním těženým ložiskem bylo
ZH - západ, zaměřené na těžbu rudy se zlatem. Toto období trvalo do konce roku 1993 a za tuto
dobu bylo vytěženo více jak 1200 kg zlata. Poslední vůz zlatohorské rudy byl vytěžen 17.12.1993.
Následně byla zahájena likvidace jednotlivých podzemních i povrchových objektů zlatohorského
rudního revíru, včetně likvidace zátěží.
Jednou z posledních etap je připravovaný projekt lesnické rekultivace areálu Starého závodu. Dojde
tak k změně funkce území v prostoru celého areálu Starého závodu v Zlatých Horách (celkem cca 5,4
ha). Celá tato plocha bude předvedena na "lesní pozemek" tedy pozemek určený k plnění funkcí lesa
(PUPFL). Tento záměr je předmětem tohoto dokumentu - Oznámení záměru.
Zalesnění areálu je podlimitním záměrem uvedeným v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (I/1.1. trvalé ... zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha), je tedy zařazen jako II/10.15. - záměr podle
této přílohy, ale nedosahující limitních hodnot, jsou-li uvedeny..) a tedy musí být zpracováno
oznámení záměru jak je požadováno zákonem č. 100/2001 Sb., (ve znění zákonů č. 93/2004 Sb. a
163/2006 Sb.) o posuzování vlivů na životní prostředí.
Současně je výsledek procesu dle zákona č.100/01 Sb. nezbytnou přílohou, která bude přikládána k
žádosti o finanční pomoc z fondů Evropské unie.
Před vlastní rekultivaci areálu bude provedeno odstranění zbylých povrchových objektů (stavby vč.
základů, zpevněné plochy aj.). Stávající morfologie terénu zůstane v podstatném zachována. Vlastní
biologická rekultivace zalesněním bude provedena na území dnešních zpevněných ploch po
odstranění objektů, tedy na ploše cca 3,0 ha (viz příloha č. F.I.4.). Části areálu, které jsou přirozeně
porostlé lesními porosty a nálety, budou bez větších zásahů ponechány jako součást budoucího
lesního ekosystému.
Na plochu bude rozprostřena biologicky rekultivovatelná vrstva a plochy budou osázeny (případně
osety) přípravnými dřevinami a následně dřevinami cílovými. Celkově se předpokládá údržba výsadby
v areálu po dobu 9 - 10 let. Následovat bude dle posledních dohod předání území Lesům ČR.
Oznamovaná činnost se může jen projevit na životní prostředí a veřejné zdraví výrazným kladným
efektem díky návratu území k původní přírodně bližší funkci. Likvidace a rekultivace areálu se
negativně projeví krátkodobě prašností a hlukem, jejichž vliv se bude výrazněji projevovat v území
omezené oplocením areálu.
Navrhované technické řešení záměru při standardním postupu prací zajišťuje plnění požadavků
ochrany životního prostředí a obyvatelé nebudou při realizaci vystaveni žádným nadměrným vlivům.
KONEC TEXTU OZNÁMENÍ
Za kolektiv autorů

ing. Stanislav Postbiegl
INVESTprojekt NNC, s.r.o. Brno
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ČÁST H - PŘÍLOHY
H.I. Vyjádření příslušného stavebního úřadu

FileName: C396-06 OZN-Zlaté Hory rekult-final.doc
SaveDate: 06.03.2007

Zakázka/Dokument: C396-06/Z01
Vydání: 01

Strana: 31 z 32

Areál "Starého závodu" Zlaté Hory, Likvidace a rekultivace
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

vypracoval:

H.II. Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle §45i odst.1 zákona č.114/1992
Sb. ve znění zákona č.218/2004 Sb.
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