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ÚVOD
Oznámení o záměru stanovení dobývacího prostoru Mírová I a těžby na výhradním
ložisku kaolinů Mírová – Zátiší podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., je předkládáno v rozsahu přílohy č. 4 tohoto zákona.
Oznamovaný záměr spadá podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) odstavec
2.3 Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna
stávajícího.
Oznámení záměru je zpracováno v kooperaci se specialisty v příslušných oblastech
životního prostředí a ve spolupráci se zástupci oznamovatele.
Základní informace o ložisku kaolinu Mírová - Zátiší
Ložisko kaolinů Mírová – Zátiší se nachází v okrese Karlovy Vary, v Karlovarském
kraji, na katastrech obcí Mírová a Jenišov (příloha č. 1).
Pro ochranu výhradního ložisko kaolinu Mírová – Zátiší je stanoveno chráněné území
ložiska, stanovené rozhodnutím Městského národního výboru Karlovy Vary, odboru
územního plánování a architektury, č.j. ÚPA/643, 4624/84/Záz-328/3 ze dne
21.2.1985.
Plocha dobývacího prostoru Mírová I, která je uvedena v rozhodnutí o udělení
předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Mírová I,
který byl vydán Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 530/517/03-Ra-UL dne
15.3.2004 je 733 599 m2. Na základě skutečností uvedených v předkládaném
oznámení je plocha navrhovaného dobývacího prostoru zmenšena na 656 210 m2.
Po stanovení dobývacího prostoru Mírová I bude vypracován plán otvírky, přípravy a
dobývání a bude požádán příslušný báňský úřad o povolení hornické činnosti podle
tohoto plánu, který bude řešit těžbu kaolinu v dobývacím prostoru Mírová I.
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ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma

Sedlecký kaolin a.s.

2. Identifikační číslo

IČ : 63509911

3. Sídlo

Božičany čp. 167, 362 26 Božičany

4. Oprávněný zástupce společnosti

Ing. Vojtěch Zítko, předseda představenstva
Božičany čp. 167, 362 26 Božičany
Fax: 353 366 123
Tel: 353 366 122

10

DIČ : CZ63509911

Oznámení záměru pro řízení o stanovení dobývacího prostoru MÍROVÁ I

ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Stanovení dobývacího prostoru Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů
Mírová - Zátiší
2. Rozsah záměru
nová činnost
Dobývací prostor Mírová I je navržen v plošném rozsahu 656 210 m2 a vymezen
13 ti vrcholovými body ( viz. Dokladová část).
Navrhovaný dobývací prostor je situován jihovýchodně od obce Mírová. Na
následujícím obr. 1 je orientačně vymezeno chráněné ložiskové území Mírová –
Zátiší a navrhovaný dobývací prostor Mírová I.
Obr.1

Vysvětlivky:

DP Mírová I
CHLÚ Mírová-Zátiší

11

Oznámení záměru pro řízení o stanovení dobývacího prostoru MÍROVÁ I

3. Umístění záměru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Karlovarský
Karlovy Vary (3403/CZ0412)
Mírová ( kód ZÚJ 537934)
Mírová (IČUTJ 695556)

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru je plně v souladu s odst. 2.3 kategorie I (záměry vždy podléhající
posouzení) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Není nám znám žádný záměr, který by mohl být hodnocen jako kumulace záměru s
dobýváním ložiska kaolinu Mírová – Zátiší.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí
Společnost Sedlecký kaolin a.s. jako jediná těžební a zpracovatelská společnost
kaolinů na Karlovarsku zavedla do úpravárenského procesu ve zpracovatelském
závodě v Božičanech supravodivý elektromagnetický separátor. Zařazení nové
technologie do úpravárenského procesu umožňuje využívat i méně kvalitní
keramické kaoliny pro výrobu porcelánu, za současného nedostatku zásob
nejkvalitnějších keramických kaolinů. Proto má společnost Sedlecký kaolin a.s. zájem
o využití zásob méně kvalitních keramických a titaničitých kaolinů ložiska Mírová –
Zátiší, které lze touto technologií upravovat.
Umístění dobývacího prostoru Mírová I je dáno jednoznačně lokalizací ložiska
kaolinů Mírová - Zátiší, které je ověřeno geologickým průzkumem, výpočtem zásob
kaolinů, rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území a rozhodnutím o
udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Mírová I, vydaného Ministerstvem životního prostředí.
Umístění navrhovaného dobývacího prostoru Mírová I není tedy s ohledem na výše
uvedené skutečnosti předkládáno ve variantách. Pokud chceme použít termín
„variantní“, tak je použit při zpracování specializovaných studií, rozptylové a
akustické, kde variantou je míněna vždy jen těžba v určitém úseku ložiska a
variantností záměru pak postup těžby po jednotlivých úsecích ložiska.
Charakteristika ložiska
Ložisko kaolinu Mírová – Zátiší je výhradní ložisko, vedené pod číslem evid. č.
3157200. Ložisko je situováno v k.ú. Mírová a Jenišov, v okrese Karlovy Vary
v Karlovarském kraji. Je chráněno ložiskovým územím Mírová – Zátiší, č. 15720000.
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Zásoby suroviny na ložisku Mírová – Zátiší
Průzkum na ložisku probíhal od roku 1969 v několika etapách. Výsledky těchto etap
průzkumu jsou shrnuty v závěrečné zprávě předběžné etapy průzkumných prací
Zátiší (Mírová) , autor M. Raus et al.1983. Tato závěrečná zpráva s výpočtem zásob
kaolinu se stavem k 8.10.1981 byla schválena Usnesením KKZ č.j. 54-05/4-85 ze
dne 21.1.1985. Na ložisku kaolinu Mírová – Zátiší byly vyčísleny zásoby kaolinu
v celkovém množství 51 648 kt (příloha č. 2).

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Surovina bude těžena povrchovým lomem. S ohledem na poměrně jednoduché
úložné poměry bude hlavní dobývací metodou lávkování s předpokládanou
výrubností 80%. Báze lomu se bude měnit a bude postupovat od kóty 385 m n.m. do
kóty 360 m n.m.

Těžba na ložisku kaolinu Mírová – Zátiší bude dodržovat následující podmínky
•
•
•
•

veškerá skrývka bude umísťována v dobývacím prostoru
v průběhu otvírky (při záboru 5 ha) bude skryto ročně maximálně 350 tis. m3
skrývky
před zahájením vlastních skrývkových prací bude shrnuta vrstva ornice
s očekávanou průměrnou mocností 0,3 m. Ornice bude deponována vně lomu,
ale v dobývacím prostoru. Materiál bude později použit k biologické rekultivaci
plánovaná roční těžba kaolinů bude do 100 kt.

Záměrem investora je etapovitý postup těžby. Proto by měly být v ploše dobývacího
prostoru Mírová I realizovány tři na sebe navazující těžební postupy.
Dobývací prostor bude napojen mostem přes Chodovský potok na kolmou odbočku
na silnici II. třídy Chodov – Karlovy Vary. Část komunikace, která bude mimo plochu
DP, bude řešena na základě stavebního povolení.

Skrývka
Skrývka nadloží bude prováděna lžícovým rypadlem např. typu Catterpillar. Skrývka
bude probíhat kampaňovitě.
Surovina bude těžena lžícovými rypadly např. typu DH a CAT. Těžba bude probíhat
pouze v ranní směně. Odvoz kaolinu do úpravny bude realizován nákladními
automobily po účelové komunikaci uvnitř dobývacího prostoru, s nájezdem na
komunikaci II/222 do obce Mírová a odtud pak po silnici III. třídy Mírová – Jimlíkov a
dále po účelové komunikaci z ložiska Jimlíkov přímo do úpravny Božičany na
vzdálenost 4,5 km. K přepravě skrývky i suroviny v DP budou vybudovány účelové
komunikace v celkové délce 1,6 km. K úpravě povrchu cest, těžebních a skrývkových
lávek budou používány buldozery.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení činnosti: 2007 (zahájení skrývkových prací)
Termín ukončení činnosti: Vydobytí zásob ložiska, při předpokládané těžbě 100 000
tun suroviny ročně.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Územně samosprávné celky dotčené těžbou v dobývacím prostoru Mírová I
• Obec Mírová
Územně samosprávné celky dotčené dopravou suroviny do úpravenského závodu
Božičany
• Obec Mírová
• Obec Božičany
Vyšší územně samosprávný celek – Město Karlovy Vary
Karlovarský kraj

14
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II. ÚDAJE O VSTUPECH
1. Půda
Členění pozemků (příloha č. 4) a výměry v navrhovaném DP Mírová I podle
Informace o parcelách KN je přehledně zpracováno v níže uvedené tabulce 1.

Tabulka 1
Seznam dotčených pozemků v DP Mírová I (ložisko Mírová -Zátiší),k.ú. Mírová
Číslo
Parcely
Staré
(GP)

243/2
243/6
244
252/1
252/2
252/3
252/4
252/7
253/1
253/2
253/3
253/4
254/1
254/2
254/3
254/4

(243/2)
(243/6)
(244)
(252/1)
(252/205)
(252/3)
č. (243/6)
(252/204)
č.(252/1)
(253/2)
(253/3)
č.(243/6)
(254/1)
(254/2)
(254/3)
č.(252/1)
(254/204)
254/5 (254/5)
254/6 (254/6)
255/1 (255/1)
255/2 (255/2)
255/3 (255/3)
255/4 (255/4)
255/5 (255/5)
255/6 (255/201)
255/7 (255/7)
255/8 (255/8)
255/9 (255/9)
255/10 (255/10)
255/11 (255/11)
256
(256)
257
(257)

Výměra
celkem
m2

60.173
163.608
485
44.990
17.177
87
15.099
111
13.260
6.905
3.377
3.718
7.784
6.142
2.864
12.391
72
82
22.839
63.543
1.569
423
1.276
7.069
3.767
117
192
162
44
291
5.417

Výměra
v DP
m2

48.113
91.359
485
27.582
1.654
87
15.094
42
13.260
6.905
3.377
3.718
4.847
4.534
2.777
4.554
251
72
82
22.839
63.543
1.569
423
1.276
1.853
3.767
117
192
162
44
291
4.705

Pozn.

Druh pozemku

BPEJ

Část
Část
Celá
Část
Část
Celá
Část
Část
Celá
Celá
Celá
Celá
Část
Část
Část
Část
Část
Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Část
Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Část

orná půda
ttp
ostatní plocha
ttp
ostatní plocha
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
ttp
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha

55411
55211
55211, 55411
55411
55411
55211
55411
55411
55411
55411
55411
55411
55411
55411
55411
55411
55411
-
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259/1
259/2
261/1
261/2
261/3
261/4
261/5
261/6
261/7
266/1

1.674
2.793
364
258
336
2.276
107
115
91
165.397

266/2
266/4
266/6
266/8
266/9
266/10
266/11
266/12
266/13
266/17
266/22
266/23
275

(259/201)
(259/2)
(261/1)
(261/2)
(261/3)
(261/4)
(261/5)
(261/6)
(261/7)
(266/1)
(266/211)
(266/210)
(266/4)
(266/6)
(266/8)
(266/206)
(266/10)
(266/11)
(266/209)
(266/13)
(266/17)
(266/22)
(266/23)
(275)

Celkem

X

x

371
22.280
32.442
41.459
31.990
16.615
14.067
3.668
859
97.340
36
3.053
2.212

455
2.746
364
258
336
2.276
107
115
91
70.041
27.677
145
15.794
32.442
39.853
15.956
11.682
14.067
26
859
86.486
36
2.933
1.891

Část
Část
Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Část
Část
Část
Část
Celá
Část
Část
Část
Celá
Část
Celá
Část
Celá
Část
Část

ttp
vodní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
vodní plocha

656.210

X

x

55251
55411
55411
55411
55251
55251
55411
55411
55411
55411
55411
55411
55411
55411
55251
55251
55251
-

Poznámka: ttp – trvalé travní porosty
Součet souhlasí s plochou DP z nezaokrouhlených souřadnic.
V následující tabulce 2 uvádíme přehled typů BPEJ v navrhovaném DP Mírová I a
těmto typům odpovídající plochu orné půdy. Odděleně je uvedena plocha trvalých
travních porostů (ttp) a lesa. Součet nesouhlasí s plochou navrhovaného DP, protože
nezahrnuje vodní plochy a plochy ostatní.
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Tabulka 2

ZPF – BPEJ
orná půda
trvalé travní porosty

55411

55251

181 539 m2

187 173 m2

73 349 m2

455 m2

55211

105 192 m2

95 785 m2

PUPFL

Podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se
stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich
vedení a aktualizaci jsou v navrhovaném dobývacím prostoru vymezeny následující
půdně ekologické jednotky, které jsou charakterizovány klimatickým regionem, hlavní
půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, což
specifikuje hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku a má vliv na
zásady pro rekultivaci – BPEJ
• 55411
• 55251
• 55211
BPEJ 55411 – tato bonitovaná půdně ekologická jednotka je charakterizována
klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a
hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného
pozemku. Pro BPEJ 55411 existují následující charakteristiky
• kód klimatického regionu 5 (symbol regionu MT 2) znamená klimatický
region mírně teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 7-80 C a
průměrným ročním úhrnem srážek 550-650 mm
• hlavní půdní jednotka je charakterizována kódem, který reprezentuje půdní
formy příbuzných vlastností, které jsou určovány půdním typem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, apod. Kód hlavní půdní jednotky 54
prezentuje pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované
oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského
neogenu a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru, těžké až
velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi
• sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu
zemědělského pozemku a kód 1 znamená kód sklonitosti 2 (mírný sklon) a
kód expozice 0 (všesměrná expozice)
• charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy a kód 1 znamená slabě
skeletovitou, hlubokou až středně hlubokou půdu.
Pro BPEJ 55251 existují následující charakteristiky
• kód klimatického regionu 5 (symbol regionu MT 2) znamená klimatický
region mírně teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 7-80 C a
průměrným ročním úhrnem srážek 550-650 mm
17
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•

•

•

hlavní půdní jednotka je charakterizována kódem, který reprezentuje půdní
formy příbuzných vlastností, které jsou určovány půdním typem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, apod. Kód hlavní půdní jednotky 52
prezentuje pseudogleje modální, kambizemě oglejené na lehčích
sedimentech limnického tercieru, často s příměsí eolického materiálu,
zpravidla jen slabě skeletovité, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, se
sklonem k dočasnému převlhčení
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu
zemědělského pozemku a kód 5 znamená kód sklonitosti 3 (střední sklon)
a kód expozice 3 (severní, severozápadní až severovýchodní poloha
území proti světovým stranám)
charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy a kód 1 znamená slabě
skeletovitou, hlubokou až středně hlubokou půdu.

Pro BPEJ 55211 existují následující charakteristiky
• kód klimatického regionu 5 (symbol regionu MT 2) znamená klimatický
region mírně teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 7-80 C a
průměrným ročním úhrnem srážek 550-650 mm
• hlavní půdní jednotka je charakterizována kódem, který reprezentuje půdní
formy příbuzných vlastností, které jsou určovány půdním typem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, apod. Kód hlavní půdní jednotky 52
prezentuje pseudogleje modální, kambizemě oglejené na lehčích
sedimentech limnického tercieru, často s příměsí eolického materiálu,
zpravidla jen slabě skeletovité, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, se
sklonem k dočasnému převlhčení
• sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu
zemědělského pozemku a kód 1 znamená kód sklonitosti 2 (mírný sklon) a
kód expozice 0 (všesměrná expozice)
• charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy a kód 1 znamená slabě
skeletovitou, hlubokou až středně hlubokou půdu.
V navrhovaném DP Mírová I jsou půdy, které jsou podle Metodického pokynu
odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/10067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
podle zákona ČNR č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné
znění zákona č. 334/1992), zařazeny s ohledem na stanovené kódy BPEJ 55411,
55251 a 55211 do IV. třídy ochrany zemědělské půdy.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
Stanovení DP v oblasti zemědělského půdního fondu event. v oblasti pozemků
určených k plnění funkce lesa bude vázáno na dočasné odnětí půdy a navrácení po
rekultivaci zpět do PUPFL a ZPF v souladu se souhrnným plánem sanace a
rekultivace.
18
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2. Voda
Těžba kaolinů na ložisku bude probíhat podle osvědčené těžební technologie
těžařské firmy. Vlastní těžba suroviny nebude znamenat odběr vody. Pro technologii,
používanou při skrývkových a i při těžebních pracích není technologická voda
potřebná.
Obsluha těžebních mechanizmů a nákladních vozidel bude mít v navrhovaném
dobývacím prostoru vlastní sociální zařízení (buňka), kde spotřeba pitné vody bude
projektována pro cca 5 osob a zařízení bude napojeno na bezodtokou jímku, která
bude vyvážena do smluvně zajištěné čistírny odpadních vod. Voda bude dovážena
v cisternách. Toto sociální zařízení bude vybudováno u vjezdu do lomu.
Odhad spotřeby pitné vody pro 5 osob při spotřebě á 80 l/den x 5 osob činí
0,4 m3/den, celkem tedy 40 m3 /100 dnů.
Pro případné skrápění komunikací v období sucha bude využívána voda užitková,
zpočátku dovážená v cisternách. Později bude tato spotřeba vody řešena využitím
důlních vod, které se budou kumulovat v těžebním prostoru, resp. v retenční nádrži
uvnitř lomu.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Pro vybavení lomu bude využita mobilní buňka jako sociální zařízení a šatna, event.
jako kancelář při sjezdu do lomu.
Vlastní provoz těžebních mechanizmů a nákladních vozidel bude znamenat spotřebu
nafty, motorových olejů, olejů hydraulických a převodových. Dále budou potřebné
pneumatiky, vysokotlaké hadice k hydraulice apod. Potřebné materiály nebudou
v ploše lomu skladovány, pro servis budou využívány služby smluvně sjednaných
dodávek cizích organizací.
Pro provoz čerpací stanice, rozvod nízkého napětí a osvětlení lomu bude potřebný
energetický zdroj.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (příloha č. 3)
Obecně budou ve všech etapách výstavby lomu používány těžební mechanizmy pro
provádění skrývkových a těžebních prací. Na nákladní auta budou materiály nakládat
rypadla. Pro dopravu skrývky a suroviny budou používány nákladní automobily.
Těžebními pracemi v dobývacím prostoru Mírová I dojde ke zvýšení nároků na
dopravní infrastrukturu. Narůst dopravy se projeví zčásti na stávajících veřejných
komunikacích, ale hlavně na nově budovaných účelových lomových komunikacích ve
stanoveném dobývacím prostoru. Nárůst dopravy bude poplatný objemu nákladních
vozidel, kde v současné době jsou těžební organizací používány velkoobjemové
nákladní automobily, které mohou transportovat až 20 tun suroviny.
Podle podkladů pro těžební studii DP Mírová I, bude nutné vybudovat most přes
Chodovský potok a kolmou odbočku ze silnice II. třídy Chodov – Karlovy Vary do
dobývacího prostoru, resp. lomu. Most a část účelové komunikace v délce 260 m
bude mimo dobývací prostor a proto bude podléhat samostatnému stavebnímu
řízení.
Dopravou jak na účelových komunikacích v lomu, tak na veřejných komunikacích se
zabývají rozptylová i hluková studie.
Pro provoz čerpací stanice, rozvod nízkého napětí a osvětlení lomu bude zřízena
přípojka elektrické energie.
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
1. Ovzduší
Výstupem oznamovaného záměru ve smyslu vlivu na ovzduší se zabývá rozptylová
studie, kde tento vliv je řešen jako posouzení příspěvků k imisní zátěži související se
stanovením DP Mírová I a těžbou kaolinu na ložisku Mírová – Zátiší.
Výpočet znečištění byl proveden pro následující látky
Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10 – volba této znečišťující látky
souvisí s emisemi z plošných a liniových zdrojů, které souvisejí s vlastním záměrem
těžby v posuzované lokalitě.
NOx, NO2 a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z plošných
a liniových zdrojů souvisejících s dopravou jak ve stávajícím, tak ve výhledovém
stavu. Plošný zdroj potom představují nákladní automobily v prostoru těžebny.
Depozice prašného spadu – depozičním limitem se rozumí maximální přípustné
množství látek znečišťujících ovzduší usazené nebo vstřebané na jednotce plochy
zemského povrchu.
Vyhodnocení výsledků formou stanovení příspěvků k imisní zátěži PM10, příspěvků k
imisní zátěži NO2 a příspěvků k imisní zátěži benzenu je předkládáno v materiálu
„Stanovení dobývacího prostoru Mírová I. Rozptylová studie“ autora RNDr. Tomáše
Bajera, Csc., která je součástí oznámení.
Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve
vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná a nelze předpokládat překračování
platných imisních limitů. Jakýkoliv vývoj po roce 2005 z hlediska příspěvků k imisní
zátěži při zadaných vstupech nemůže být horší příspěvků, prezentovaných
v předkládaném materiálu, protože lze očekávat i příznivější vývoj emisních faktorů,
které byly ve vztahu k vyhodnocení vlivu dopravy zohledněny v předložených
výpočtech.

2. Odpadní vody a vody důlní
Obsluha těžebních mechanizmů a nákladních vozidel bude mít v navrhovaném
dobývacím prostoru vlastní sociální zařízení (mobilní buňka), kde spotřeba pitné
vody bude projektována pro cca 5 osob a zařízení bude napojeno na bezodtokou
jímku, která bude vyvážena do smluvně zajištěné čistírny odpadních vod. Voda bude
dovážena v cisternách. Toto sociální zařízení bude vybudováno u vjezdu do lomu.
Proto budou v lomu vznikat odpadní vody, tedy vody splaškové v projektované
kubatuře 40 m3 /100 dnů.
V lomu budou dále vznikat vody důlní (srážkové vody, které přitečou do prostoru
lomu, event. vody podzemní, které jsou podle vodního zákona vodami důlnímu). Tyto
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vody budou shromažďovány v retenční nádrži na dně lomu. Budou využívány ke
zkrápění komunikací v sušších obdobích a v období zvýšené infiltrace a přebytku
vody v retenční nádrži budou tyto vody odčerpávány do okolní vodoteče.
Vzhledem k nízké propustnosti suroviny i většiny skrývkových hornin lze očekávat
větší přítoky jen v případě zastižení křemenných žil. Protože se jedná o nízké
statické zásoby podzemní vody, nehrozí větší průvaly. Převážnou část důlní vody
budou proto tvořit jen srážky spadlé do prostoru lomu. K omezení přítoků povrchové
vody do lomu budou v jeho předpolí vybudovány záchytné příkopy. K jímání důlní
vody bude vyhloubena v nejnižším místě lomu jímka, která se bude posunovat
v závislosti na postupu lomu. Z této jímky bude voda čerpána do odkalovací jímky u
vjezdu do lomu. Pro případné přítoky silně agresivní síranové vody z uhelné sloje,
které lze očekávat při postupu těžby směrem k jižnímu a severnímu okraji lomu a
zejména v jz. části dobývacího prostoru, bude v blízkosti odkalovací jímky
vyhloubena další jímka sloužící k případné neutralizaci kyselých důlních vod. Takto
upravenou vodu bude pak možné vypouštět příkopem do Chodovského potoka.
Podmínky pro vypouštění důlních vod do vodotečí budou předmětem vodoprávního
řízení, které bude součástí řízení o povolení hornické činnosti.
Výpočet přítoků vody do předpokládané těžebny s určitým předpokládaným
poloměrem a hloubkou byl proveden metodou „velké studny“.
Pro výpočet přítoků do budoucí otvírky jsme jako reprezentativní hodnotu kf po
zohlednění výsledků z předchozích etap průzkumných prací použily hodnotu 4.10-7
m.s-1, čemuž odpovídá hodnota koeficientu průtočnosti (transmisivity) cca T = 1.10-5
m2.s-1.
Výpočet byl proveden s následujícími vstupními hodnotami a podle následujícího početního vztahu:
Přítok do otvírky – metoda velké studny (Homola V, Klír S., 1975)
2,73 . T . s
Q = -------------------------log R - log r
•

r - poloměr těžebny (m) – cca 191 m (předpokládaná plocha cca 11,5 ha)

•

R - dosah ovlivnění lze přibližně určit podle Sichardtova vzorce R=3000.s√
√kf , kde s je
(snížení hladiny – 25 m) a kf (koeficient filtrace - 4.10-7 m.s-1). V takovém případě je R –
238 m (započten poloměr težebny).

•

T - koeficient transmisivity (m2.s-1) – 1.10-5 m2.s-1

•

s - snížení ustálené hladiny podzemní vody (m) – 25 m

Předpokládaný přítok do otvírky na základě výše uvedených vstupních údajů vychází
na cca Q = 7,1 l.s-1.
Kromě přítoků podzemních vod, jejichž velikost pro lom o ploše 11,5 ha byla
zpracována v předchozím výpočtu, bude část vod hromadících se ve dně těžebny tvořit
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voda srážkového původu spadlá na plochu otvírky, nebo do jejího těsného okolí.
Z rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází průměrný celkový specifický odtok ze
zájmového prostoru cca 6,53 l.s-1.km-2. Zanedbáme-li zcela infiltraci do horninového
prostředí pak bude celá uvedená hodnota odpovídat povrchovému odtoku. V takovém
případě dojde k navýšení předpokládaných přítoků do otvírky při rozsahu těžebny
11,5 ha o cca 0,75 l.s-1.
Nejvíce rizikové pro těžbu jsou přívalové deště, kdy se průměrná hodnota srážek
spadlých na sledovanou plochu za určitý čas může zmnohonásobit. Pro orientaci
uvádíme přítok do lomu o ploše 11,5 ha.
V tabulce není uvažován drenážní účinek těžebny. Ve výpočtu jsou uvažovány
srážkové intenzity podle Haeusera (DUB O.,1975).

Přítoky z přívalových dešťů
Trvání deště (min)

5

10

20

30

60

100

Specifická
vydatnost (l.s.ha-1)

900

637

432

338

228

152

Přítoky do otvírky o
ploše 11,5 ha (m3)

3105

4395

5962

6997

9439

10488

Jak je patrno z hodnot uvedených v tabulce, jsou z pohledu zmáhání přítoků pro
povrchovou těžbu přívalové deště nebezpečnější, než přítoky podzemní vody vzniklé
zahloubením těžebny pod hladinu podzemní vody v součtu s průměrnými srážkami
spadlými na plochu otvírky.
Při těžbě v lomu nebudou vznikat žádné odpadní technologické vody.

3. Odpady
Vlastní těžbou v DP Mírová I nebudou vznikat odpady ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpady ale budou vznikat při činnostech, souvisejících s těžbou, event. při
činnostech, na kterých bude těžba závislá, tzn. při údržbě mechanizmů a vozového
parku. Činnosti, při kterých budou vznikat odpady (opravy nákladních automobilů,
event. opravy těžebních mechanizmů) budou prováděny mimo lom v opravářských
provozech smluvních organizací. V rámci těchto smluvních vztahů bude zajištěno i
nakládání se vzniklými odpady.
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Pro informaci uvádíme odpady, které mohou při údržbě těžebních mechanizmů a
nákladních automobilů vznikat , mimo vlastní lom, přičemž likvidace těchto odpadů
bude řešena smluvními organizacemi, včetně způsobu jejich zneškodnění
•
•
•
•
•
•

130205 nechlorované - motorové a mazací oleje (likvidace- odvoz do
specializovaného zařízení)
150202 papírové filtry a textil nasycený olejem (likvidace- spalovna)
160601 olověné akumulátory (likvidace - odvoz do specializovaného zařízení)
170411 odpad kabelů (likvidace ve specializovaném zařízení)
160103 pneumatiky (likvidace – spalovna)
130502 kaly z odlučovačů oleje (likvidace – spalovna)

4. Ostatní
Mezi ostatními výstupy
elektromagnetické záření.

oznamovaného

záměru

uvádíme

hluk,

vibrace

a

Hluk
Pro posouzení hluku, jako jednoho z výstupů oznamovaného záměru stanovení
dobývacího prostoru Mírová I a následné těžby byla vypracována akustická studie
(M. Liberko et.al., 2004), která posuzuje vliv těžby a dopravy v ploše dobývacího
prostoru na akustickou situaci zájmového území.
Cílem studie je zjištění výhledové akustické situace v zájmovém území
• za běžného provozu těžebních prací v lomu,
• během zakládání a výstavby lomu
a porovnání vypočtených hodnot s platnou legislativou.
Nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí jsou dány Nařízením vlády
č. 88/2004 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. V případě nesouladu
vypočtených hodnot s požadavky zmíněných legislativních materiálů jsou ve studii
navržena ochranná opatření.
Pro ohodnocení vlivu záměru na akustickou situaci bylo definováno zájmové území,
ve kterém lze uskutečněním investičního záměru pravděpodobně očekávat změnu
akustické situace ve vztahu k obytné či jiné chráněné zástavbě. V případě realizace
lomu pro těžbu kaolinů je možná změna akustické situace u okolní obytné zástavby,
a to především vlivem technologických procesů uvnitř lomu, ať již během jeho
zakládání, anebo v průběhu samotné těžby. Jinou potenciální příčinou změny
akustické situace by mohl být nárůst dopravních intenzit na komunikacích, jež by
využívala dopravní obsluha lomu k transportu vytěžené suroviny do
zpracovatelského závodu.
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V prostoru vyhrazeném pro otvírku nejprve proběhne výstavba protihlukových valů
(vnější výsypky v DP) a ostatní stavební činnosti, které připraví vybrané území k
samotnému procesu těžby v rámci zahájení hornické činnosti. V protihlukových
valech budou uloženy skrývkové hmoty. Výška valu bude 10 m, šířka základny
46 m, šířka valu v koruně 4 m, závěrný svah pod úhlem 250. Valy budou začleněny
do krajiny ozeleněním, event. výsadbou keřů. Skrývkové hmoty z protihlukových valů
budou v závěru těžby uloženy do lomu (vnitřní výsypky v DP).
Po vytěžení zdrojů kaolinu v daném prostoru se výstavba a následná těžba bude
posunovat po vymezeném dobývacím prostoru.
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Výpočet a posouzení akustické situace v zájmovém území
Výpočet a posouzení hluku ze stavební činnosti
Výpočtové body byly pro všechny varianty záborů lomu zvoleny před fasádou obytné
zástavby v sídlech následovně:
•

Na Cechu

•

Mírová

•

Zátiší

bod 1
bod 2
bod 3
bod 4
bod 5
bod 6

Situace s vyznačením výpočtových bodů

Výpočtové body byly zvoleny na takové chráněné zástavbě, která je provozem lomu
potenciálně nejvíce ohrožena. Hodnoty uvedené tučně v následujících tabulkách jsou
na hranici požadovaného hygienického limitu nebo jej přesahují.
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Hodnoty hluku ze stavební činnosti během všech fází výstavby
Výpočtový bod č.:
fáze otvírky

1
2
3
4
5
6

36,2
34,3
27,3
35,1
55,5
35,5

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB]
fáze 1. postupu
fáze 2. postupu

32,9
31,0
26,0
26,9
38,1
49,2

38,0
36,0
28,3
41,4
50,0
29,3

fáze 3. postupu

52,7
46,6
35,0
29,0
27,2
34,8

Hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti nebudou v průběhu výstavby
posuzovaného důlního díla překračovat hygienické limity ve venkovním prostředí
zájmového území. Validita výsledků je však dána předpokladem, že nejmenší
vzdálenost hranice lomu od jakékoliv chráněné zástavby bude stanovena na 100
metrů a čistá doba emitování hluku ze stavebních strojů nepřesáhne 9 hodin.

Výpočet a posouzení hluku z těžební činnosti
K výpočtu hluku během těžební činnosti byly využity stejné výpočtové body jako v
předchozí kapitole.
Hodnoty hluku z těžební činnosti během všech fází výstavby
Výpočtový bod č.:
fáze otvírky

1
2
3
4
5
6

18,1
17,0
2,3
19,1
33,8
23,9

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB]
fáze 1. postupu
fáze 2. postupu

23,2
22,4
2,8
21,4
32,7
28,1

17,6
16,9
5,7
29,3
31,0
24,7

fáze 3. postupu

31,2
27,7
27,5
22,3
20,6
20,3

Hladiny akustického tlaku způsobené těžební činností nebudou v průběhu provozu
posuzovaného důlního díla překračovat hygienické limity ve venkovním prostředí
zájmového území.
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Výpočet a posouzení dopravně - akustické situace v zájmovém území
Výpočet hluku z dopravy byl proveden pro odvozovou trasu do úpravenského závodu
Božičany.
O prvním úseku (účelová komunikace vyúsťující z lomu) je v současnosti známo
pouze to, že se severně od dobývacího prostoru připojí na nově zbudované
křižovatce k silnici II. třídy č. 222. Její nejmenší akusticky bezpečnou vzdálenost od
chráněné zástavby, tak aby byla respektována platná legislativa, lze stanovit na
základě přepočtu hodnoty zdrojové funkce, což je hodnota ekvivalentní hladiny
akustického tlaku ve vzdálenosti 7,5 metru od osy komunikace.

V okolí odvozové trasy je situováno šest obytných domů, a to v okolí křižovatky
silnice č. 222 a silnice Mírová - Jimlíkov. Před fasádami tří z nich byly zvoleny
výpočtové body tak, aby mohla být posouzena místa s největší pravděpodobností
hlukového zatížení. Hodnoty uvedené tučně jsou na hranici požadovaného
hygienického limitu, nebo jej přesahují.

Hodnoty hluku v daných výpočtových bodech
Výpočtový bod
č.:

LAeq [dB]
Současný stav

1
2
3

69,3
70,3
54,2

Výhledový
stav A
69,5
70,6
54,3

Výhledový
stav B
69,7
70,8
56,0

Ve výpočtových bodech č. 1 a 2, před fasádou rodinných domů, je již v současnosti
hygienický limit překračován. V roce 2006 dojde přirozeným nárůstem intenzit
dopravy na posuzovaných komunikacích k nárůstu hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v těchto bodech až o 0,3 dB. Nárůstem intenzit dopravy, který bude
způsoben obslužnou dopravou lomu dojde k následnému přírůstku hladin
akustického tlaku tamtéž o 0,2 dB.
K tomu uvádíme, že jakýkoli nárůst či pokles ekvivalentní hladiny akustického tlaku
do 2 dB není měřením objektivně prokazatelný. Nárůst hladiny akustického tlaku o
0,2 dB se tedy měřením neprokáže, byť z fyzikálních důvodů k němu dojde.
Ve výpočtovém bodě č. 3 je v současném stavu vypočtená hodnota pod úrovní
hygienického limitu a ani v jednom z posuzovaných výhledových stavů se tato
skutečnost nezmění.

28

Oznámení záměru pro řízení o stanovení dobývacího prostoru MÍROVÁ I

Závěr
Za předpokladu, že budou dodržena navrhovaná organizační a ochranná opatření,
neovlivní hornická činnost v dobývacím prostoru Mírová I na ložisku Mírová – Zátiší
akustickou situaci ve venkovním prostoru zájmového území. Tato opatření jsou
shrnuta v následujících bodech:
• dodržení minimální vzdálenosti stavebních, resp. těžebních strojů od chráněné
zástavby 100 m
• dodržení nejdelší možné doby nasazení strojů v období výstavby důlního díla
• dodržení navržených terénních poměrů při těžbě, tzn. přítomnost 10 metrových
ochranných valů a zahloubení těžebních strojů minimálně 3 metry pod úroveň
terénu
• použití technologií, které splňují požadavky na nejvýše přípustné hodnoty emisí
hluku podle legislativních požadavků Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., ve znění
Nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
Výsledky z akustické studie vyhovují hygienickým limitům. Pokud těžební organizace
použije nákladní automobily vyšší nosnosti (max. 20 tun suroviny), schválené pro
provoz na veřejných komunikacích a tím sníží počet vozidel, akustická situace ve
venkovním prostoru zájmového území nebude dopravou suroviny ovlivněna.
Vibrace
Při práci těžebních mechanizmů sice vznikají vibrace, stejně jako při dopravě
nákladními automobily, nicméně jsou tak nízké, že organizacím nevzniká povinnost
podle § 30 a 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 254/2001 Sb. Hygienických
předpisů Ministerstva zdravotnictví ČSR, svazek 37/1997, provádět opatření k tomu,
aby nedocházelo k nepříznivému působení vibrací na člověka.

Elektromagnetické záření
Těžba v dobývacím prostoru Mírová I
elektromagnetického záření.

a navazující doprava nebudou zdrojem
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5. Doplňující údaje
Těžební aktivity v dobývacím prostoru budou zdrojem topografických změn
v předmětném území. Těžba způsobí významný úbytek hmot, který ale nebude
možné zcela nahradit hmotami skrývkovými. Vytěžený prostor proto nebude možné
zaplnit na úroveň původního terénu. Tato problematika bude řešena souhrnným
plánem sanace a rekultivace, který bude předložen jako součást materiálů pro řízení
o stanovení dobývacího prostoru. Souhrnný plán sanace a rekultivace bude
vycházet z návrhu principů biologické rekultivace DP Mírová I. Tento materiál je
součástí kapitoly IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Kompenzační
opatření.
Na lomu se neuvažuje s dalším využitím vytěženého prostoru. Je předpokládáno, že
celý prostor bude po vytěžení sanován a následně rekultivován.
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ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

Dotčeným územím pro řešení vlivů stanovení dobývacího prostoru Mírová I a
dobývání výhradního ložiska kaolinu Mírová – Zátiší je část katastrálního území
Mírová , kde se navrhuje stanovení dobývacího prostoru.
Územní systémy ekologické stability (příloha č. 5)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován jako vybraná soustava
ekologicky stabilnějších částí krajiny, která má v duchu trvale udržitelného rozvoje
společnosti zajistit prostor pro existenci biologických druhů a přirozených
ekosystémů. Důvodem je především všestranné pozitivní působení těchto činitelů na
okolní hospodářsky využívanou krajinu a tím posílení celkové ekologické stability
území. Návrh ÚSES pak spojuje ochranu vybraných zachovaných ekologicky
stabilních částí krajiny s jejich prostorovým doplněním o nové prvky tam, kde je to
z hlediska funkčnosti celého systému nezbytné nebo žádoucí.
Podle map „Územní systémy ekologické stability“ listy 11-21 a 11-23 v měřítku
1:50 000 Ministerstva pro místní rozvoj 1996 a Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního 1995, leží uvažovaná plocha dobývacího prostoru Mírová I mimo
všechny vymezené i navržené prvky územního systému ekologické stability. Pro
úplnost uvádíme, že ve vzdálenosti cca 2 km je k vymezení navrženo regionální
biocentrum 1158 Rybníky u Nové Role a cca 3 km jižně je vymezeno regionální
biocentrum 73 Svatošské skály. Stanovením dobývacího prostoru Mírová I a
činnostmi s tímto stanovením souvisejícími nebudou tyto prvky ovlivněny.

ÚPN VÚC Karlovarsko-sokolovská aglomerace. Krajina a ÚSES (příloha č. 13)
Podle výše citovaného materiálu (stav roku 2000) je uvnitř navrhovaného dobývacího
prostoru vymezena plocha, popsaná jako „ lesy ochranné – deklarované“. Jedná se
o lesní pozemky (viz. Tabulka 1 - Seznam dotčených pozemků v DP Mírová I),
chráněné ze zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto lesy budou
na základě výsledků biologického hodnocení lokality navrženy k ochraně projektem
ochranného pilíře (viz. kapitola IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí).
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Územní plán sídelního útvaru Mírová. Návrh systému ekologické stability
(příloha č. 15)
Součástí „Územního plánu sídelního útvaru Mírová“, který byl schválen obecním
zastupitelstvem v Mírové dne 18. ledna 1996 je návrh systému ekologické stability.
Podle tohoto návrhu je uvnitř navrhovaného dobývacího prostoru Mírová I a tedy i
uvnitř chráněného ložiskového území Mírová – Zátiší vymezeno biocentrum místního
významu. Problematika ochrany tohoto biocentra místního významu je navržena
k řešení projektem ochranného pilíře v navrženém dobývacím prostoru (viz. kapitola
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí).

Zvláště chráněná území
Přímo v ploše navrhovaného dobývacího prostoru nejsou evidována žádná zvláště
chráněná území (podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) –
národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky, přírodní rezervace ani přírodní památky .
Tento stav dokladuje mapa Chráněných území ČR v měřítku 1 : 100 000, list 11-2
Karlovy Vary, autor Státní úřad památkové péče a ochrany přírody 1986 a Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR 1996. Podle této mapy nezasahuje do zájmové plochy
ani žádný přírodní park (příloha č.6).

Údaje o jiných chráněných územích
Na výhradním ložisku kaolinu Mírová – Zátiší je stanoveno chráněné území ložiska,
stanovené rozhodnutím Městského národního výboru Karlovy Vary, odbor územního
plánování a architektury, č.j. ÚPA/643, 4624/84/Záz-328/3 ze dne 21.2.1985 v k.ú.
Mírová. Rozhodnutí obsahuje i rozsah omezení, tzn. podmínku, že ve vymezeném
území nebudou povolovány nákladné stavby investičního charakteru s dlouhodobou
životností, včetně inženýrských sítí a rozsáhlé terénní úpravy.

Významné krajinné prvky (VKP)
V hodnoceném území nebyly registrované žádné významné krajinné prvky. Ze
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je
zde významným krajinným prvkem les (podle přehledu pozemků v navrhovaném DP
Mírová I zaujímá vymezené části pozemků v k.ú. Mírová) a vodní plochy.

32

Oznámení záměru pro řízení o stanovení dobývacího prostoru MÍROVÁ I

Číslo
Parcely
staré
(GP)

255/1
(255/1)
255/2
(255/2)
255/3
(255/3)
255/4
(255/4)
255/5
(255/5)
255/6 (255/201)
255/7
(255/7)
255/8
(255/8)
255/9
(255/9)
255/10 (255/10)
255/11 (255/11)
259/2
(259/2)
275
(275)

Výměra
celkem
m2

Výměra
v DP
m2

Pozn.

Druh pozemku

22.839
63.543
1.569
423
1.276
7.069
3.767
117
192
162
44
2.793
2.212

22.839
63.543
1.569
423
1.276
1.853
3.767
117
192
162
44
2.746
1.891

Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Část
Celá
Celá
Celá
Celá
Celá
Část
Část

Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Vodní plocha
Vodní plocha

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmová lokalita nebyla z hlediska historického, kulturního ani archeologického
předmětem zájmu, přesto v souvislosti s návrhem stanovení dobývacího prostoru
bude o vyjádření k záměru požádán Ústav archeologické památkové péče, příslušný
dané oblasti.
Pak v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude
investorem oznámen archeologickému pracovišti v předstihu začátek skrývkových
prací na ložisku a uzavřena smlouva o archeologickém dozoru nad prováděnými
zemními pracemi.

Staré ekologické zátěže
Nebyly v zájmovém území lokalizovány.
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2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

STAVU

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

Klimatické poměry
Podnebí zájmové oblasti je charakterizováno podle E. Quitta (1971) mírně teplou
klimatickou oblastí MT4.
Klimatickou oblast MT4 charakterizuje krátké léto, které je mírné až mírně suché,
přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem a zima je
normálně dlouhá, mírně teplá a suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Srážkové údaje jsou pro danou oblast charakterizovány na základě údajů za období
1901 - 1950 pro srážkoměrnou stanici HMÚ Karlovy Vary (440 m n.m.). Průměrné
roční a měsíční úhrny srážek jsou dle údajů HMÚ (KOLEKTIV, 1961) pro tuto stanici
následující - viz tabulka č. 1 :
Tabulka č.1: Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1901 – 1950
stanice HMÚ Karlovy Vary
I.

II.

III.

IV.

50

43

32

47

V.
48

VI.

VII.

VIII

IX.

74

88

76

48

X.
47

XI.

XII.

rok

45

51

659

Klimatické údaje na základě hodnot ze stejné publikace za období 1901 - 1950 pro
danou oblast charakterizuje klimatická stanice HMÚ Karlovy Vary (385 m n.m.).
Průměrné roční a měsíční úhrny teplot udávají tabulky HMÚ (KOLEKTIV, 1961) pro
tuto stanici následující - viz tabulka č.2 :
Tabulka č.2: Průměrná teplota vzduchu(OC) za období 1901 – 1951
stanice Karlovy Vary
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII

IX.

X.

XI.

XII.

rok

-2,1 -1,1

2,4

6,9 12,2 15,2 16,9 15,9 12,3 7,3

2,4

-0,9

7,3

Z rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází průměrný celkový specifický odtok ze
zájmového prostoru cca 6,53 l.s-1.km-2. Z toho specifický podzemní odtok pro
sledovanou oblast lze odhadnout na cca 1,5 – 2,0 l.s-1.km-2.
Ve výpočtu pro určení celkového specifického odtoku jsme uvažovali následující
průměrné měsíční a roční hodnoty výparu pro nejbližší měřenou stanici HMÚ
Mariánské Lázně uváděné J. Tomlainem (1965) - viz tabulka č. 3 :
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Tabulka č.3: Průměrné hodnoty výparu (mm)
I.

II.

III.

IV.

0

5

20

49

V.
91

stanice Mariánské Lázně

VI.

VII.

VIII

IX.

84

75

62

44

X.
19

XI.

XII.

rok

3

1

453

V tabulce č. 4 jsou uvedeny maximální možné hodnoty infiltrace srážek do
horninového prostředí v průběhu roku, dané rozdílem hodnot v tabulkách č. 1 a 3.

Tabulka č.4: Maximální hodnoty infiltrace (mm)
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII

IX.

50

38

12

-2

-43

-10

13

14

4

X.
28

XI.

XII.

rok

42

50

206

Z porovnání měsíčních úhrnů srážek a výparu je zřejmé, že v měsících duben až
červen je výpar vyšší, nebo srovnatelný se srážkami. Znamená to, že v tomto období
prakticky nedochází k infiltraci srážkových vod do horninového prostředí.
Z hydrografického pohledu náleží širší zájmová oblast do povodí řeky Ohře. Přesněji
do dvou dílčích povodí jejího levostranného přítoku Chodovského potoka (1-13-01151 a 1-13-01-147). Rozvodnice těchto dílčích povodí prochází zájmovým územím ve
směru jz. – sv. Koryto Chodovského potoka tvoří lokální erozivní základnu zájmového
území na kótě cca 395 m n.m.
Další informací, která charakterizuje klimatické poměry zájmového území je větrná
růžice, kde odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru zpracovaný
ČHMÚ byl použit pro zpracování rozptylové studie. Základní parametry této růžice
jsou prezentovány v následující tabulce a grafu.
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Mírová
Grafická prezentace větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice
[m/s]

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

Součet

I.tř. v=1.7
II.tř. v=1.7
II.tř. v=5
III.tř. v=1.7
III.tř. v=5
III.tř. v=11
IV.tř. v=1.7
IV.tř. v=5
IV.tř. v=11
V.tř. v=1.7
V.tř. v=5

0,89
1,25
0,02
1,33
0,61
0
1,8
1,71
0,18
0,84
0,37

1,16
1,78
0,02
2,02
1,23
0
1,26
2,18
0,14
0,94
0,28

1,02
2,22
0,01
1,42
1,36
0
1,15
2,13
0,62
0,63
0,43

0,69
1,68
0
0,97
0,7
0
1,04
1,13
0,82
0,89
1,08

0,94
1,12
0
0,67
0,26
0
0,8
0,82
0,45
0,46
0,48

1,38
2,64
0,01
2,2
1,37
0
1,71
3,66
0,18
0,98
0,88

0,61
1,59
0,01
1,3
1,98
0,01
0,88
3,76
0,79
0,41
0,65

0,14
1,09
0,01
1,52
1,01
0,02
1,57
2,8
0,67
0,68
0,49

3,32
6,23
0
2,9
0
0
3
0
0
1,55
0

10,15
19,6
0,08
14,33
8,52
0,03
13,21
18,19
3,85
7,38
4,66

Sum (Graf)

9

11,01

10,99

9

6

15,01

11,99

10

17

100/100

Ostatní údaje
Datum: 23.11.2003 15:16:03
Růžice:
C:\Home\Bajer\Mirova\Symos\Mirova.txt
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Ovzduší
Stav ovzduší v zájmovém území je definován jako pozadí a jeho sledování umožňuje
monitorovací síť AIM v Karlovarském kraji se zaměřením na zájmové území.
Výsledky monitoringu hodnocených polutantů (NOx, NO2, benzen, frakce PM10) jsou
uvedeny ve studii „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I. Rozptylová studie“ autor
Bajer T. (2003).
Rozptylová studie zjišťuje výchozí stav imisní situace, což znamená příspěvky
k imisní zátěži
pro jednotlivé výše uvedené polutanty, resp. příspěvky
k aritmetickému průměru za 1 rok.
Závěrečně pak je v rozptylové studii konstatováno, že příspěvky k ročnímu
aritmetickému průměru frakce PM 10 se z dopravy bez realizace těžby pohybují ve
výpočtové síti do 0,21 ug.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,82 ug.m-3.
Stávající situace z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru v NO2
představuje koncentrace max. do 4,1 ug.m-3, k hodinovému aritmetickému průměru
do 29,06 ug.m -3 ve výpočtové síti a do 48,42 ug.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu se vždy pohybují řádově v desetinách až
tisícinách mikrogramu v m3, což při imisním limitu ročního aritmetického průměru 5
ug.m-3 neznamená velikostně ani významově negativní vliv.
Pro možnost hodnocení stávající situace je pak provedeno porovnání s imisními
limity z Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnoceným škodlivinám
dle NV č. 350/2002 Sb.
Uvedené vypočtené údaje, které charakterizují imisní situaci a její vývoj bez
provedeného těžebního záměru nepřekračují platné imisní limity.
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Geologické poměry ložiska a jeho širšího okolí (příloha č. 8,9)
Širší okolí ložiska Mírová – Zátiší je součástí sokolovské pánve. Podložím pánve jsou
v zájmovém území žuly karlovarského plutonu, jejichž povrchovou kaolinizací ložiska
kaolinů na Karlovarsku vznikla.
Dno sokolovské pánve je z větší části budováno souborem hornin karlovarského
masivu. Ložiska kaolinu potom představují jeho nejsvrchnější kaolinizované partie.
Karlovarský žulový masiv tvoří nehomogenní těleso složené z řady granitoidních
intruzí. Jsou v něm rozlišovány zpravidla dva hlavní intruzivní komplexy hornin starší, s granitoidy tzv. horského typu (normální), a mladší tzv. granitoidy
krušnohorského typu. Spolu s nimi existuje řada hornin přechodných typů a hornin
žilných doprovodů.
Ložiska kaolinů v širším okolí zájmového území vznikla povrchovou klimatickou
kaolinizací žul jako relikty původně rozsáhlé zvětralinové kůry. Kaolin karlovarských
ložisek se vyznačuje zachováním primární struktury matečných hornin, jde tedy o
typickou reziduální horninu.
Nadloží kaolinů je převážně tvořeno komplexem terciérních a kvartérních sedimentů.
Nejstarší terciérní sedimentaci představuje starosedelské souvrství tvořené převážně
písky, jílovitými písky až písčitými jíly, pískovci až křemenci, případně přeplaveným
tzv. sekundárním kaolinem, který se od reziduálních kaolinů odlišuje jak po stránce
geochemické, tak i petrografické.
Následuje sedimentace tzv. uhlonosného souvrství, které představuje slojové pásmo
Josef a vulkanogenní souvrství s hlavní hnědouhelnou slojí.
Slojové pásmo Josef je tvořeno uhlím, uhelnými jíly a jílovitými písky, které jsou
místy druhotně zpevněné do pískovců až křemenců.
Vulkanogenní souvrství představují tufitické jíly, tufy různé zrnitosti a stupně
rozložení, včetně hnědouhelných proplástků.
Hlavní hnědouhelná sloj je budována souborem uhelných sedimentů, které jsou
místně vyvinutý jako dvě samostatné sloje Anežka a Antonín. Obě sloje jsou pak
odděleny písčito - jílovitým souvrstvím. Ve východní části sokolovské pánve sloj
Anežka splývá se slojí Antonín. V dílčí otovické pánvi je hlavní sloj rozštěpena na
dvě až tři mocnější a další méně mocné uhelné polohy, oddělené vždy
několikametrovým meziložím. Pásmo hlavní sloje zde potom dosahuje mocnosti až
70 m.
Terciérní sedimentace pokračuje cyprisovým souvrstvím, které je budováno jíly až
jílovci typických barev a vlastností. Od sloje Antonín jsou sedimenty cyprisového
souvrství ostře odděleny, což svědčí o poměrně náhlé změně sedimentačních
podmínek. Ve spodní části souvrství se vyskytují většinou modrošedé kaolinitové jíly,
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místy slínité, téměř nevrstevnaté. V jejich nadloží jsou cyprisové břidlice, tence
lupenité, ohebné. Do cyprisového souvrství je řazeno i souvrství hrubozrnných,
značně jílovitých tzv. čankovských písků, které jsou vyvinuty pouze v sedlecko otovické oblasti u Čankova a Sadova.
Kvartérní sedimentaci představují písčité jíly, humózní hlíny, štěrkové a písčito -jílové
terasy, ornice a navážky.
Charakteristika ložiska Mírová – Zátiší
Matečná hornina
Matečnou horninou kaolinu na lokalitě Mírová – Zátiší je žula normální (horská), která
je reprezentována většinou hrubozrnnou, biotitickou žulou.
Převažujícími minerály jsou živce, s mírnou převahou plagioklasů (kyselý oligoklas)
nad draselnými živci, křemen a biotit.
Surovina
Ložisko reziduálního kaolinu v oblasti zkoumaného území je tvořeno v naprosté
převaze hrubozrnným kaolinem. Intenzita kaolinizace pozvolna klesá s hloubkou, což
se projevuje ubýváním obsahu kaolinové frakce a postupným přibýváním čerstvého
biotitu.
Hlavními nerostnými součástkami surového kaolinu jsou jílové minerály a křemen,
z ostatních minerálů je přítomen siderit, sekundární minerály titanu (leukoxen,
sagenit) a různé odmíšeniny minerálů železa a titanu vzniklé rozkladem biotitu.
V akcesorickém množství je přítomen chlorit, pyrit, zirkon, apatit, sericit, muskovit a
do různého stupně odbarvený biotit.
Z jílových minerálů zcela převládá kaolinit nad nižším obsahem jílového slídového
minerálu a nad nepatrným množstvím chloritu. Jílové minerály pseudomorfují
původní zrna a vyrostlice živců často jsou zbarveny slabě nažloutlým, jemně
rozptýleným železitým pigmentem.
Biotit je v naprosté převaze rozložený v jílové minerály a až ve střední a spodní části
kaolinizovaného profilu se objevuje slabě vybělený až čerstvý. Siderit vzniká jako
novotvořený minerál rozkladem biotitu, tvoří nepravidelně rezavá až nažloutlá oválná
zrna a paprsčitou až koncentricky uspořádanou strukturou nebo nepravidelné
smouhy a výplně drobných puklinek a trhlinek. Kromě sideritu jsou pro tento kaolin
charakteristické sekundární minerály titanu jako je leukoxen a sagenit, menší část
titanu je vázána v jemných amorfních fázích, které tvoří nepravidelné shluky
v kaolinizovaném profilu.
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Sedimentární pokryv
Ze starosedelského souvrství jsou v nadloží vyvinuty především sekundární kaoliny
(jíly), často technologicky vyhovující, s proměnlivým obsahem písčité příměsi. Od
reziduálních kaolinů se odlišují jak po stránce geochemické, tak i petrografické.
Dále byly zastiženy jíly, písky, pískovce až křemence tohoto souvrství. V pískovcích
byl nalezen pyrit, svědčící o redukčním prostředí, které výrazně ovlivňuje i kvalitu
kaolinu. Místy jsou zachovány zbytky slojového pásma Josef a vulkanogenního
sousvrtví.
Jakostní a technologická charakteristika suroviny
Karlovarská kaolinová ložiska jsou zdrojem nejkvalitnějšího kaolinu pro výrobu jemné
keramiky. Nejlepší kaolin Sedlec I.a je získáván plavením kaolinových surovin
z ložisek Osmosa, Jimlíkov, Mírová a Podlesí II v různých míchacích poměrech.
Směsí různých kaolinů před plavením se kompenzují a doplňují vlastnosti výchozích
typů kaolinů a dociluje se tak výsledných příznivých vlastností.
Vedle těchto druhů kaolinů jsou v karlovarské kaolinové oblasti i kaoliny s vyšším
obsahem titanu, případně i železa s bílou vypalovací barvou. Zájem o tyto kaoliny je
motivován jejich využitím bez úpravy v keramických hmotách pro užitkový porcelán,
elektroporcelán, při výrobě obkladaček i pálených ostřiv, ve hmotách sanitní
keramiky, apod. V posledních letech zájem o titaničité kaoliny vzrostl vzhledem
k možnosti úpravy na vysokointenzivním magnetickém separátoru.
Shrnutí
Ložisko Mírová-Zátiší je podle hlavního kvalitativního zastoupení představitelem
titaničitého karlovarského kaolinu. Charakteristický pro tyto kaoliny je vyšší obsah
TiO2 a obsah Al2O3 dosahuje hodnot jako u nejlepších karlovarských kaolinů.
Vzhledem k vysokému výplavu lze počítat s velkým výnosem užitkové kaolinové
frakce. Obsahy Fe2O3 obyčejně převyšují obsah TiO2, ale není to pravidlem. Bělosti
vyplavených kaolinů jsou jen občas vyšší, většinou jsou to kaoliny pro papírenské
využití méně kvalitní, to znamená s bělostí pod 74 %.
Hydrogeologické poměry ložiska a jeho širšího okolí
Podle hydrogeologické rajonizace ČR náleží zájmové území k hydrogeologickému
rajónu 212 - "Sokolovská pánev". Hlavním omezením pro budoucí těžbu je
z hydrogeologického pohledu situování zájmové lokality DP Mírová I na okraji
ochranného pásma 2.b stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy
Vary, v němž je povrchová těžba kaolinu zásadně povolena nad kótou 360 m n.m.
(příloha č. 9)
Strukturně geologická stavba území hraje primární úlohu i v tvorbě zvodnělých
systémů. Hodnocené ložisko leží zhruba při východním okraji sokolovské pánve. Ta
je v rámci geologicko-regionálního členění ČR součástí rozsáhlejšího systému
podkrušnohorských terciérních pánví.
V širším okolí zájmového území jsou vyvinuty dva základní hydrogeologické celky
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představované hydrogeologickým masívem a hydrogeologickou pánví, které spolu
vzájemně komunikují.
Z hydrogeologického hlediska je pro oběh podzemních vod nejvýznamnější tzv.
bazální obzor, který je tvořen dvěma zvodněmi, které spolu velmi úzce komunikují
prostřednictvím polohy primárních kaolinů. Tento bazální obzor je tvořen jednak
zvodní vázanou na granitoidy karlovarského masívu se zachovalou puklinovou
propustností, jednak na zvodeň vázanou na sedimenty starosedelského souvrství
vyznačující se v závislosti na svém charakteru jak puklinou, tak i průlinovou
propustností. Jak bylo uvedeno výše, vytvářejí oba tyto kolektory prakticky jednotnou
zvoděn prostřednictvím polohy primárních kaolinů, které se vyznačuje zachováním
primární struktury matečných granitoidních hornin a jejich puklinové sítě. Právě na
charakteru primárních kaolinů závisí do jaké míry je možné označit je jako horninu
kolektorskou, případně poloizolátor. Obecně lze konstatovat, že propustnost
granitoidů a s nimi úzce spojených primárních kaolinů je velmi proměnlivá díky
odlišné hustotě, kontinuitě a prostorovému rozšíření puklin. Zásadní význam má
zároveň hydrogeologický charakter tektonických linií, u kterých lze vysledovat jak
vzdouvací, tak i drenážní funkci. Hydrogeologický charakter tektonických linií pak
bývá často proměnlivý na relativně malých vzdálenostech. Význam pro
hydrogeologické hodnocení zvodně vázané na granitoidy a primární kaolin mají
zároveň četné křemenné žíly, které ve většině případů zlepšují kolektorské vlastnosti
horninového masívu. Bazální obzor je dotován v odkryté části hydrogeologického
masívu na jižním úbočí Krušných hor a je regionálně odvodňován řekou Ohří.
Slojové pásmo Josef nemá v zájmovém prostoru větší hydrogeologický význam, a to i
přesto, že v rámci budoucího lomu se nalézá uzemí ovlivněné historickou těžbou
hnědého uhlí, ke které docházelo na několika mělkých šachtách, se kterými se dnes
setkáváme v podobě zatopených propadů. Na omezeném prostoru se tak vlivem
uměle změněných hydrogeologických charakteristik vytvářejí složité hydrogeologické
poměry dané existencí zásob stařinových vod, které mohou lokálně negativně ovlivnit
budoucí povrchovou těžbu časově omezenými průvaly.
V širším okolí je slojové pásmo Josef vyvinuto na značné části území a je často
obtížně identifikovatelné vůči podložnímu souvrství starosedelskému.
Za izolátor regionálního významu je považováno vulkanogenní souvrství, které tvoří
artéský strop bazální zvodni. Toto souvrství je v převážné míře tvořeno silně jílovitými
horninami, které brání vzniku významnější zvodně vázané na toto souvrství. Přesto
existují v tomto souvrství dílčí zvodnělé obzory, které jsou však z pohledu vertikálního i
horizontálního omezené a mají pouze lokální význam. Pro budoucí těžbu v rámci DP
Mírová I nemá vulkanogenní souvrství větší význam, a to především z pohledu
plošného i hloubkového rozšíření. Ve významnějším zastoupení se s ním setkáváme
pouze při jižní hranici DP.
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Mladší terciérní sedimentace představovaná hnědouhelnými slojemi Anežka a
Antonín, stejně jako cyprisovým souvrstvím se v zájmové oblasti nevyskytuje.
Kvartérní sedimentace je z hydrogeologického pohledu zajímavá pouze v případě
fluviálních sedimentů Chodovského potoka. Zvodněné partie fluviálních sedimentů
však do prostoru DP Mírová I nezasahují.
Co se týče chemismu podzemních vod je v převážné míře reprezentován vodou
kalcium - bikarbonátového typu s nízkou celkovou mineralizací od cca 200 do
400 mg.l-1.
Z pohledu teplotních poměrů náleží zájmové území a jeho blízké okolí k území
s nízkým teplotním gradientem.
Obsahy CO2 rozpuštěného ve vodě jsou velmi nízké a dosahují hodnot do cca
100 mg.l-1.
Z hydrogeologického hlediska lze v celé zájmové oblasti DP Mírová I potvrdit
existenci jednotné zvodně vázané na granitoidy karlovarského masívu, primární
kaoliny a sedimenty starosedelského souvrství. Těžba v budoucím DP Mírová I bude
postupná a lze očekávat, že báze lomu se bude měnit a bude postupovat od kóty
385 m n.m. do kóty 360 m n.m.
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Hydraulické parametry zastiženého kolektoru, plynové projevy
Hydrogeologická problematika lokality byla řešena v rámci závěrečné zprávy „Zátiší
(Mírová)“ (Raus M.,1983). Ložisko kaolinu bylo v rámci této zprávy zkoumáno
prostřednictvím hydrogeologických vrtů HV-1, P-1 a P-2. V následující tabulce č. 5
uvádíme zjištěné hydraulické parametry těchto 3 hydrogeologických vrtů situovaných
v prostoru DP Mírová I.
Tabulka č. 5 : Shrnutí výsledků hydrodynamických zkoušek.

označení
vrtu

HV-1
I.deprese
II.deprese
III.deprese
P-1
I.deprese
II.deprese
P-2
I.deprese
II.deprese

čerpaná
vydatnost
(l.s-1)

hladina podz. vody
před zkouškou
(m od odm.bodu)

koef. filtrace
k
(čerp.zk.)
( m.s-1 )

koef. filtrace
k
(stoup.zk.)
(m.s-1)

8,3 .10-7
6,2 .10-7
6,0 .10-7

4,4 .10-7

7,4
0,09
0,2
0,3

2,6 .10-7

7,1
0,14
0,18

3,8 .10-7
3,4 .10-7

3,0 .10-7

1,4 .10-7
1,3 .10-7

1,7 .10-7
5,5 .10-7

7,2
0,03
0,04

Zpracováním výsledků hydrodynamických zkoušek byly získány údaje charakterizující
horninové prostředí v prostoru ložiska. Koeficienty filtrace se v uvedených vrtech
pohybují v průměru na hodnotě 4,0.10-7 m.s-1. Tato hodnota bude využita pro výpočet
přítoků do budoucí otvírky.
Podle výsledků hydrodynamických zkoušek jsou zastižené horniny J. Jetelem (1983)
klasifikovány třídou propustnosti VI jako slabě propustné.
Co se týče plynových projevů, nebyly na zájmové lokalitě v průběhu dříve
prováděných průzkumných prací zjištěny žádné plynové projevy. Jak již bylo
uvedeno výše byl v průběhu průzkumných prací sledován obsah volného CO2 na
jednotlivých hydrogeologických vrtech. Jeho obsahy ve vodě byly velmi nízké a
dosahovaly hodnot do cca 100 mg.l-1.

Kontaminace půd
Kontaminace půd nebyla sledována a není očekávána.
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Flóra a fauna (Melichar V.,2004: Biologické hodnocení lokality „DP Mírová I z
hlediska výskytu přírodních stanovišť, rostlin a živočichů)
V rámci biologického hodnocení plochy DP Mírová I byla popsána vegetace
přírodních stanovišť a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Lokalita
byla pro účely biologického hodnocení rozdělena na tři části (příloha č. 10):
1) lesní část ve středu území s pinkami po těžbě uhlí z minulosti (příloha č. 11)
2) vlhké louky v jižní a východní části území
3) trvalé travní porosty na bývalé orné půdě v severní a západní části území
Popis hodnocené lokality z hlediska vegetace
• Lesní část ve středu území s pinkami po těžbě uhlí z minulosti (1)
Tvoří jí rovinatá lesní enkláva nepravidelného tvaru přibližně ve středu území. Je v ní
nejvíce zastoupená olše lepkavá (Alnus glutinosa) s břízou bělokorou (Betula
pendula) a topolem osikou (Populus tremula). Na jihozápadním okraji je také skupina
vzrostlých vrb křehkých (Salix fragilis) a také silný dub letní (Quercus robur), který
tady patří k nejvýraznějším stromům vůbec. Do tohoto porostu je také „vloženo“
několik úzkých pruhů smrkové tyčoviny (Picea excelsa). Lze tu najít i menší porostní
skupinu mladých buků lesních (Fagus sylvatica) v prostoru mezi vnitřní a jihozápadní
částí této lokality. Zajímavostí je několik tůněk – pinek ve vnitřní části . Ty menší mají
zhruba kruhovitý tvar a dvě největší
jsou protáhlé s dosti členitými břehy
nepravidelného tvaru. Pinky jsou většinou takřka zcela zarostlé okřehkem menším
(Lemna minor). Pokud tomu tak není, je v nich bohatší druhová skladba rostlin. Vodní
poměry se vyznačují sezónním kolísáním hladiny podzemní i povrchové vody. Půda
je tu vlhká či s kolísavou vlhkostí, těžší, až jílovitá. Souhrnně řečeno je to kompaktní
sevřený porostní útvar s několika vodními tůněmi - pinkami, který je blízkému okolí
výraznou dominantou.
Za zvláštní pozornost stojí tyto druhy rostlin:
buk lesní (Fagus sylvatica) – porostní skupina mezi vnitřní a jihozápadní částí
bukvice lékařská (Betonica officinalis) – dvě malé skupiny v jihozápadní části
bublinatka jižní (Utricularia australis) - menší kruhová pinka mezi dvěma největšími
roztroušený výskyt
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) – menší skupina v jihozápadní okrajové části
poblíž malé vlhké pcháčové louky
lilek potměchuť (Solanum dulcamara) – malá skupina na jižním okraji v mělkém
vlhkém příkopu
rdest maličký (Potamogeton pusillus) – menší kruhová pinka mezi dvěma největšími,
roztroušený výskyt
violka bahenní ( Viola palustris) – břeh výše zmíněné menší kruhové pinky,
roztroušeně. V Červeném seznamu ohrožených druhů rostlin ČR je z uvedených
bublinatka jižní (Utricularia australis) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Žádný
z těchto druhů není zvláště chráněný.
• Vlhké louky v jižní a východní části území (2)
Jedná se o v minulosti nezoranou část lokality, využívanou jako louky. Louky leží na
rovině anebo na mírném severovýchodním, případně na severním sklonu.
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Jihozápadní část až zhruba k lesní enklávě má nejsušší charakter. Vyskytuje se tu
například kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), řebříček obecný (Achillea
milefolium), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) anebo violka psí (Viola canina).
Tato část lokality je také nejvíce ovlivněna výskytem ruderálních rostlin, jakou je
například mrkev obecná (Daucus carota), pcháč oset (Cirsium arvense), třtina
křovištní (Calamagrostis epigeios) či vratič obecný (Tanacetum vulgare). Na druhé
straně tu jsou z floristického hlediska nejzajímavější poměrně časté plošky bez
výskytu vysokolodyžných rostlin, čehož využívají rostliny nižšího vzrůstu, jejichž
šance na zdárný život na jiných místech této lokality jsou podstatně horší. K nim patří
jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), kozinec sladkolistý (Astragalus
glycyphyllos), máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) a máchelka srstnatá
(Leontodon hispidus).
Střední část lokality, která je již na úrovni lesní enklávy, je už vlhčí s patrně
oglejenou půdou. Stále zřetelněji ustupují ruderální druhy, takže louka v těchto
místech získává stále přirozenější charakter.
Severní část je pravidelně kosená, takže tu je podíl ruderální vegetace ještě nižší,
luční biotopy jsou zde vyvinuty v reprezentativní podobě. Jsou situovány zhruba
v prostoru mezi již zmíněnou lesní enklávou a výraznou liniovou stromovou formací
potočního luhu ve východním směru. Na lokalitě se nacházejí jen sporadicky
rozptýlené dřeviny mladšího věku a menšího vzrůstu. Především bříza bělokorá
(Betula pendula) a z keřů růže šípková (Rosa canina). Za zvláštní pozornost stojí již
zmíněný menší lužní porost severojižní orientace, kde se vyskytuje výrazně odlišná
vegetace zamokřených až přeplavených půd dosti velkého druhového bohatství.
Nejvýchodnější část lokality mezi tímto porostem a železniční tratí má podobu louky,
která je částečně intenzívně kosená, takže i tady je vegetace poměrně druhově
bohatá. Nejsevernější část louky je nejsvažitější. Severní sklon činí přibližně 25° a
dotýká se již v oblasti Zátiší nivy Chodovského potoka.
Zajímavější rostlinné taxony, které se na lokalitě vyskytují jsou:
bukvice lékařská (Betonica officinalis) – několik menších skupin roztroušených v jižní
a zejména ve střední části louky mezi lesní enklávou a liniovým lužním porostem
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) – lužní liniový porost menší populace
kručinka barvířská (Genista tinctoria) – poměrně často v jižní části louky na místech
s krátkostébelnou vegetací
lilek potměchuť (Solanum dulcamara) – lužní liniový porost, roztroušeně
pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa) – roztroušeně v liniovém lužním potočním
porostu ve východní části lokality
svízel severní (Galium boreale) – malá populace poblíž severního okraje lesní
enklávy
tužebník obecný (Filipendula vulgaris) – několik rostlin ve střední části louky
severovýchodně od lesní enklávy – poblíž západovýchodního vlhkého příkopu
válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) – výskyt byl zjištěn na třech místech;
v jižní části ve svahu poblíž železniční trati, ovšem na straně přivrácené k louce, na
okraji liniového potočního luhu, a poblíž severovýchodního cípu lesní enklávy. Ve
všech třech případech se jedná spíše o menší populace
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violka psí (Viola canina) – občas se vyskytuje v jižní části louky na místech
s krátkostébelnou vegetací a v severní části nad hranou svahu k Chodovskému
potoku
zblochan
vodní (Glyceria maxima) – roztroušeně ve vlhkém příkopu mezi
severovýchodním cípem lesní enklávy a liniovým potočním luhem ve východní části.
V Červeném seznamu ohrožených druhů rostlin ČR je kozlík dvoudomý (Valeriana
dioica), pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa) a svízel severní (Galium boreale).
•

Trvalé travní porosty na bývalé orné půdě v severní a západní části území
(3)
Jedná se o plošně nejrozsáhlejší část lokality. Převládá velice mírný severní sklon
(asi 5°) a částečně v západních výběžcích i sklon západní. Stručně řečeno lokalita se
nachází v západní a severní polovině sledovaného území. Zhruba v horní (jižní)
třetině, kde se ještě donedávna nacházelo také ovesné pole, má lokalita dokonce
spíše rovinatý charakter. Až na zmíněné, v současné době již sklizené ovesné pole,
je většina lokality prozatím ponechána svému vlastnímu vývoji jako trvalý travní
porost. Podle četných vyjetých traktorových kolejí však lze usuzovat, že i zde bylo
dříve pole. Naznačuje to i skladba vegetace, která je přece jen poněkud jiná než v
ostatních částech území. Lokalita je v podstatě prostá vzrostlé rozptýlené zeleně.
Výjimkou je pás mladých listnáčů tvořený břízou bělokorou (Betula pendula) a vrbou
jívou (Salix caprea), který vede západním směrem až k rybníku „Na Cechu“, ve
kterém je mimochodem množství bublinatky jižní (Utricularia australis) – již mimo
zájmové území. Kuriozitou je malá kruhová tůňka nacházející se přímo v bývalém
poli severně od polní cesty, která spojuje lesní enklávu s Mírovou. Vegetace této
lokality by se dala rozdělit zhruba do pěti skupin:
1) rostliny zde pěstované – patří sem oves setý (Avena sativa)
2) takzvané polní plevele, ke kterým patří například psineček veliký (Agrostis
gigantea), drchnička rolní (Anagallis arvensis), tetlucha kozí pysk (Aethusa
cynapium), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), truskavec obecný (Polygonum
arenastrum) či kakost dlanitosečný (Geranium dissectum)
3) rostliny pronikající na lokalitu z blízkého okolí – a to především z blízkých lučních
biotopů – ty reprezentuje například metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa),
pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), ostřice srstnatá (Carex hirta), pcháč
bahenní (Cirsium palustre), řebříček obecný (Achillea milefolium), zdravínek
nachový (Odontites rubra)
4) rostliny vysloveně rumištního (ruderálního) charakteru – zastupuje například
třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vratič
obecný (Tanacetum vulgare) anebo pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
5) malá skupina vodních rostlin související s malou tůňkou – je zastoupená rdestem
vzplývavým (Potamogeton natans) a okřehkem menším (Lemna minor).
S tím souvisí i výskyt méně častých rostlin na této lokalitě, mezi které patří dva
posledně jmenované druhy a kromě nich ještě také pcháč bělohlavý (Cirsium
eriophorum), který byl také zařazen do Červeného seznamu ohrožených rostlinných
druhů ČR. Ten se vyskytuje pouze v jednom exempláři v severozápadní části lokality.
Specifikace
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Cirsium eriophorum (pcháč bělohlavý) – druh není zvláště chráněný. Jedná se o
druh vyžadující pozornost (CIV) dle ČS. Je to vzácnější druh bazických lučních
stanovišť, částečně ruderální. V polní části byl zjištěn jen v jednom exempláři. Není
třeba žádat souhlas ani výjimku orgánu ochrany přírody.
Comarum palustre (zábělník bahenní) – druh není zvláště chráněný. Jedná se o
druh ohrožený (CIII) dle ČS. Je to vzácnější druh zrašeliněných okrajů vodních
nádrží a rašelinišť. Vyskytuje se v lesní části roztroušeně po březích vodních nádrží.
Není třeba žádat souhlas ani výjimku orgánu ochrany přírody.
Myosotis caespitosa (poměnka trsnatá) - druh není zvláště chráněný Jedná se o
druh ohrožený (CIII) dle ČS. Druh osidluje břehy potoků a mokřady. Vyskytuje se
roztroušeně v liniovém lužním porostu v luční části. Není třeba žádat souhlas ani
výjimku orgánu ochrany přírody.
Utricularia australis (bublinatka jižní) – druh není zvláště chráněný. Jedná se o
druh vyžadující pozornost (CIV) dle ČS. Je to naše nejčastější bublinatka, častá na
okrajích mezotrofních a oligotrofních vodních ploch. Vyskytuje se v pinkách v lesní
části, zjištěna byla zatím jen v jedné drobné. Není třeba žádat souhlas ani výjimku
orgánu ochrany přírody.
Valeriana dioica (kozlík dvoudomý) – druh není zvláště chráněný. Jedná se o druh
vyžadující pozornost (CIV) dle ČS. Je to vzácnější druh pcháčových a
bezkolencových luk. V lesní a luční části je řídce roztroušen. Není třeba žádat
souhlas ani výjimku orgánu ochrany přírody.

Bezobratlí
Celkem bylo při zběžném průzkumu determinováno 30 druhů bezobratlých. Jedná se
v podstatě o zjištění charakteristických a nejčastějších druhů, dokumentujících
podobu společenstev bezobratlých na lokalitě. V rámci výzkumu byl zjištěn jeden
zvláště chráněný druh.

Shrnutí
Bombus terrestris (čmelák zemní) – ohrožený druh, zvláště chráněný. Na lokalitě
se běžně vyskytuje. Hnízda nebyla zjištěna. K zásahu do biotopu je třeba výjimka
příslušného Krajského úřadu.
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Obojživelníci a plazi
Celkem bylo zjištěno 5 druhů obojživelníků a plazů. Z toho čtyři druhy jsou zvláště
chráněné. V seznamu jsou uvedeny tučně.
Obojživelníci (Amphibia):
Druh_cz
ropucha obecná
skokan zelený
skokan hnědý

Druh_lat

Výskyt_charakter
dosti hojně
dosti hojně
dosti hojně

Bufo bufo
Rana x esculenta
Rana temporaria

Pozn a Ohrožení

* kolem zvodnělé pinky
v jižní části lokality

**

Plazi (Reptilia):
Druh_cz

Druh_lat

Výskyt_charakter
ojediněle
ojediněle

ještěrka obecná Lacerta agilis
slepýš křehký
Anguis fragilis

Pozn a Ohrožení

** skalní výchoz v louce na
západ. okraji lokality

*

Ptáci
Celkem bylo zjištěno 45 druhů ptáků. Druhy, jenž na lokalitě hnízdí, jsou označeny
symbolem H. Byl zjištěno 7 zvláště chráněných druhů.
Shrnutí
Druh_cz
Bramborníček
hnědý
Chřástal polní
Krutihlav obecný
Křepelka polní
Ťuhýk obecný

Saxicola rubetra
Crex crex
Jynx torquilla

Včelojed lesní
Vlaštovka obecná

Výskyt_charakte
r

Druh_lat

Pozn

* hnízdění min 2 párů

Coturnix coturnix
Lanius collurio

H
H
H (?)
H
H

Pernis apivorus
Hirundo rustica

H
Z

hnízda
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Savci
Výskyt savců byl zjišťován na základě přímých pozorování a determinací pobytových
stop. Bylo zjištěno celkem 6 druhů savců, lze předpokládat výskyt dalších běžných
druhů lesních komplexů (jezevec lesní, kuna lesní, kuna skalní, veverka obecná).
Žádný nalezený druh není zvláště chráněný.
Druh_cz
Zajíc polní
Srnec obecný

Druh_lat
Lepus europaeus
Capreolus capreolus

Výskyt_charakter
ojediněle
ojediněle

Ježek západní (?)
Rejsek obecný
Hraboš polní
Myšice lesní

Erinaceus europaeus
Sorex araneus
Microtus arvalis
Apodemus sylvaticus

ojediněle
ojediněle
hojně
zřejmě hojná

Pozn
Pravidelně 3 ks
stopy na cestě
v remízu

Zařazení druhů dle ohrožení:
Druhy zvláště chráněné – uvedené v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se
provádí zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů jsou označeny : * - ohrožený druh, ** - silně ohrožený druh. Druhy vzácné,
ubývající či uvedené v seznamech ohrožených druhů jsou označeny „ ! „.
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Závěr:
Vegetace:
Z hlediska vegetace je cenná část Vlhké louky v jižní a východní části území (2),
která obsahuje reprezentativní typy lučních stanovišť, zejména bezkolencových a
pcháčových luk.
Cévnaté rostliny:
V území nerostou žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Roste zde 5 druhů
uváděných v kategoriích CIII a CIV Červeného seznamu a řada regionálně
zajímavých druhů.
Bezobratlí:
Druhová garnitura bezobratlých odpovídá typu vegetačního pokryvu. Byl zjištěn
jeden ohrožený zvláště chráněný druh.
Plazi a obojživelníci:
Byl zjištěn výskyt 5 druhů ohrožených a silně ohrožených zvláště chráněných.
Druhy se vyskytují zejména v části „Lesní část ve středu území s pinkami po těžbě
uhlí z minulosti (1)“ a v části „Trvalé travní porosty na bývalé orné půdě v severní a
západní části území“ (3).
Ptáci:
V území byl zjištěn výskyt poměrně bohatého druhového spektra ptáků. Byl zjištěn
hnízdní výskyt 6 druhů ohrožených a silně ohrožených zvláště chráněných. Jeden
ohrožený druh na lokalitě nehnízdí. Zjištěné druhy zvláště chráněných druhů
živočichů se s výjimkou včelojeda lesního vyskytují na více lokalitách v širším okolí
sledovaného území. Jeho doložený hnízdní výskyt je zvláště významný. Včelojed
lesní (Pernis apivorus) je potravním specialistou, jehož domovský okrsek
(teritorium) je mimořádně rozlehlý a zaujímá často několik desítek km2. V důsledku
toho je druhem s velmi nízkou hustotou výskytu v krajině. Nejbližší další, pravidelně
obsazované hnízdiště se nachází v okolí Ostrova nad Ohří, ve vzdálenosti více než
15 km od lokality. Zahájením těžby pravděpodobně dojde k zániku hnízdní lokality
tohoto druhu. V okolí ovšem existují alternativní možnosti hnízdění pro tento druh,
především v oblasti remízů směrem k Jimlíkovu. Zvláště chráněné druhy se
vyskytují především na lokalitách „Lesní část ve středu území s pinkami po těžbě
uhlí z minulosti (1)“ a „Vlhké louky v jižní a východní části území (2)“.
Savci:
V území nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného druhu savce.
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Ekosystémy
Ekosystémy, které charakterizují současný stav přírodního prostředí v ploše
navrhovaného dobývacího prostoru Mírová I
•
•
•

ekosystémy lesních společenstev
ekosystémy zemědělsky obhospodařovaných pozemků
ekosystémy kontaktních území

Zhodnocení současného stavu ekosystémů v dotčeném území a jejich zařazení do
stupňů ekologické stability bylo provedeno v souvislosti s biologickým hodnocením
lokality.

Hodnocení ekologické stability
Z hlediska kvality, rozmanitosti a reprezentativnosti biotopů je cenná lokalita 2
(vlhké louky v jižní a východní části území). Určitou hodnotu z hlediska výskytu
biotopů vykazuje lokalita 1 (lesní část ve středu území s pinkami po těžbě uhlí
z minulosti). Nejrozsáhlejší lokalita 3 ( trvalé travní porosty na bývalé orné půdě
v severní a západní části území) je téměř bez přírodních stanovišť a z hlediska
vegetace je tedy prakticky bezcenná.
význam pro ekologickou stabilitu
0 – bez významu
1 – velmi malý význam
2 – malý význam
3 – střední význam
4 – velký význam
5 – výjimečně velký význam
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3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Vycházíme z charakteristiky chebsko - sokolovského bioregionu. Osídlení je
prehistorické. Většina plochy bioregionu byla odlesněna, ve stávajících lesích
převažuje druhotná skladba dřevin (smrk, borovice). Dříve byly hojně zastoupeny
louky a pastviny.
Z hlediska krajiny a ekologické stability se jedná o území začleněné do krajiny
výrazně ovlivněné průmyslovou činností. Devastace území je pozůstatkem bývalé
těžby uhlí a dalších nerostů. Jsou zde charakteristické antropogenní útvary –
povrchové lomy, výsypky, odkaliště. Došlo nejen ke změnám reliéfu krajiny, ale i ke
značné destrukci půdního krytu a tím následně i k narušení vegetačních poměrů a
vegetačního krytu.
Oznamovaný záměr
musí přihlížet nejen k vlivu připravované těžby, ale i
k současnému stavu území. Činí tak formou vypracování souhrnného plánu sanace a
rekultivace, který bude součástí připravované aktivity a zvláště připraveným návrhem
principů biologické rekultivace zájmového území.
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ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. CHARAKTERISTIKA
PŘEDPOKLÁDANÝCH
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

VLIVŮ
ZÁMĚRU
NA
A HODNOCENÍ JEJICH

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
K potenciálním faktorům, které by mohly nepříznivě působit na obyvatelstvo patří
zejména
• znečišťování ovzduší – nejvýznačnějšími producenty prašných emisí v lomu
může být nakládání a doprava materiálu. Znečišťující látky jsou také
emitovány z dieslových motorů užívané mechanizace a nákladních aut. Za
suchého počasí může být významným příspěvkem i sekundární prašnost
• hluk – zdrojem hluku je nakládání skrývky a suroviny, činnost mechanizmů a
pojezdy nákladních aut
• tuhé odpady - vlastní těžbou v DP Mírová I nebudou vznikat odpady ve
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů. Odpady ale budou vznikat při činnostech, souvisejících s těžbou,
event. při činnostech, na kterých bude těžba závislá, tzn. při údržbě
mechanizmů a vozového parku. Činnosti, při kterých budou vznikat odpady
(opravy nákladních automobil, event. opravy těžebních mechanizmů ) budou
prováděny mimo lom u smluvně zajištěné organizace, která současně bude
likvidovat patřičným způsobem vzniklé odpady. Odpadní vody – splaškové
vody, které budou vznikat v sociálním zařízení lomu a budou kumulovány
v odpadní jímce, budou vyváženy smluvní organizací do ČOV
• riziko havárií - v provozu lomu nepřicházejí v úvahu havárie, které by se
dotkly zdraví obyvatelstva
• elektromagnetické záření – těžební činnost nebude zvyšovat v okolí lomu
úroveň ionizujícího záření ani záření elektromagnetického.
Vlivům na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů se věnuje studie
„Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“ autorka Ing. Jitka Růžičková z února 2005.
Zabývá se vlivy hluku a znečištění ovzduší a sociálně ekonomickými vlivy.
Závěr
Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové studie lze i přes všechny uvedené
nejistoty konstatovat, že riziko změny imisního zatížení lze považovat za
akceptovatelné a sledované látky nepředstavují pro sledovanou populaci významně
zvýšené zdravotní riziko.
Vyhodnocením výstupů akustické studie, při dodržení navržených a případných
dalších upřesňujících organizačních a ochranných opatřeních, by nemělo být
dobývací území spojeno s nárůstem hlukové zátěže a lze tedy konstatovat, že
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realizací záměru nedojde ke zvýšení zdravotního rizika obyvatel zájmového území.
Socioekonomické vlivy
Ze socioekonomického hlediska může převažovat v širším kontextu pozitivní vliv
realizace záměru z hlediska zaměstnanosti nejen při těžbě, ale hlavně při
zpracování kaolinu v navazujících průmyslových odvětvích.
2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší
Výpočet znečištění byl proveden pro následující látky:
Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10 – volba této znečišťující látky
souvisí s emisemi z plošných a liniových zdrojů, které souvisejí s vlastním
záměrem těžby v posuzované lokalitě.
NOx, NO2 a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z plošných
a liniových zdrojů souvisejících s dopravou jak ve stávajícím, tak ve výhledovém
stavu. Plošný zdroj potom představují nákladní automobily v prostoru těžebny.
Depozice prašného spadu – depozičním limitem se rozumí maximální přípustné
množství látek znečišťujících ovzduší usazené nebo vstřebané na jednotce plochy
zemského povrchu.
Vyhodnocení výsledků
Příspěvky k imisní zátěži PM10
Příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru frakce PM10 se z dopravy bez
realizace těžby pohybují ve výpočtové sítí do 0,21 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou
síť do 0,82 µg.m-3.
Příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru frakce PM10 se ve všech řešených
variantách v etapě skrývkových prací pohybují v setinách až desetinách µg.m-3 a
představují navýšení příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti
max. do 0,71 µg.m-3. Uvedené příspěvky jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve
vztahu k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru lze považovat za
akceptovatelné a nevýznamné. U výpočtových bodů mimo výpočtovou síť se
příspěvky skrývkových prací pohybují max. do 0,9 µg.m-3. Také tyto příspěvky jak
ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve vztahu k imisnímu limitu ročního
aritmetického průměru lze považovat za akceptovatelné a nevýznamné.
Příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru frakce PM10 se ve všech řešených
variantách v etapě těžby pohybují v setinách až desetinách µg.m-3 a představují
navýšení příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti max. do 0,5
µg.m-3. Uvedené příspěvky jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve vztahu
k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru lze považovat za akceptovatelné a
nevýznamné. U výpočtových bodů mimo výpočtovou síť se příspěvky skrývkových
prací ve všech řešených variantách pohybují max. do 0,61 µg.m-3. Také tyto
příspěvky jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve vztahu k imisnímu limitu
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ročního aritmetického průměru lze považovat za akceptovatelné a nevýznamné.
Příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru bez zohlednění těžby se
pohybují do 7,9 µg.m-3.
Samotné příspěvky při skrývkových pracích se pohybují do 28 µg.m-3, přičemž
skrývkové práce budou probíhat po etapách vždy po dobu několika týdnů.
Výsledné příspěvky celkové dopravy i se zohledněním těžby k 24 hodinovému
aritmetickému průměru PM10 se pohybují do 19 µg.m-3. Při zohlednění údajů o
pozadí lze predikovat, že při nejhorších rozptylových podmínkách se může 24
hodinový aritmetický průměr pohybovat na hranici imisního limitu.
Z hlediska výpočtu depozice prašného spadu jsou vypočteny hodnoty do 7,3 g.m-2
za měsíc, což jsou depozice pod stanoveným imisním limitem.
Příspěvky k imisní zátěži NO2
Stávající stav z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru v NO2
představuje koncentrace max. do 4,1 µg.m-3 , k hodinovému aritmetickému průměru
do 29,06 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 48,42 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Vyvolaná těžba a doprava související s těžbou se na příspěvcích k ročnímu
aritmetickému průměru podílí koncentracemi kolem 0,52 µg.m-3 ve výpočtové síti a
do 0,65 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť v podstatě ve všech řešených
variantách.
Výsledné příspěvky celkové dopravy na komunikačním systému i se zohledněním
těžby k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se pohybují kolem 1,53 µg.m-3 ve
výpočtové síti a kolem 4,74 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť ve všech řešených
variantách.
Uvedené výsledné příspěvky jsou akceptovatelné i při zohlednění pozadí
zájmového území (ve kterém je stávající doprava na komunikačním systému
zohledněna) i ve vztahu k imisnímu limitu pro roční aritmetický průměr NO2.
Z hlediska příspěvků posuzovaného záměru k imisní zátěži ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru lze tento příspěvek označit z hlediska velikosti za malý,
z hlediska významnosti vlivu za málo významný.
Příspěvky dopravy na komunikačním systému bez zohlednění těžby se v řešené
výpočtové síti
pohybují v řešených variantách ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru kolem 29,1µg.m-3 u bodů ve výpočtové síti a kolem 48,4
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Vyvolaná doprava související s těžbou a samotná těžba se na příspěvcích
k hodinovému aritmetickému průměru podílí koncentracemi kolem 20 µg.m-3 ve
výpočtové síti a kolem 25 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Výsledné příspěvky celkové dopravy na komunikačním systému i se zohledněním
těžby se pohybují ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru NO2 kolem 49
µg.m-3 u bodů ve výpočtové síti a kolem 71 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
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Pokud uvážíme, že měřené koncentrace na stanicích AIM zohledňují i veškeré
emise z dopravy tvořící významný podíl na imisní zátěži, potom i z tohoto pohledu
lze vyvodit, že by v zájmovém území nemělo docházet k překračování imisního
limitu pro hodinový aritmetický průměr NO2 i bez nutnosti zohlednění mezí tolerancí
stanovených do roku 2009.
Z hlediska uváděných příspěvků k imisní zátěži v úvodní tabulce považujeme za
vhodné upozornit, že maxima, která jsou dosahována z hlediska příspěvků
vlastního záměru v sobě zahrnují i provoz techniky ve vlastním DP, a proto se
projevují jinde než maxima související s dopravou na liniových komunikacích.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Příspěvky k imisní zátěži benzenu se ve všech řešených variantách pohybují
řádově v desetinách až tisícinách mikrogramu v m3, což při imisním limitu ročního
aritmetického průměru 5 µg.m-3 neznamená velikostně ani významově negativní
vliv.
Závěr:
Na základě provedených výpočtů v jednotlivých řešených variantách lze vyvodit
závěr, že realizace záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná a nelze
předpokládat překračování platných imisních limitů. Jakýkoliv vývoj po roce 2005
z hlediska příspěvků k imisní zátěži nemůže být horší příspěvků, prezentovaných
v předkládaném materiálu, protože lze očekávat i příznivější vývoj emisních faktorů,
které byly ve vztahu k vyhodnocení vlivu dopravy zohledněny v předložených
výpočtech.

Vlivy na klima
S ohledem na postup těžby, tak jak je principielně v těžební studii navrhován, s
ohledem na velikost plochy, kde bude těžba postupně probíhat a s ohledem na
následnou rekultivaci, neočekáváme ovlivnění mikroklimatických poměrů v okolí
ložiska.
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3.

Vlivy na hlukovou
charakteristiky

situaci

a

event.

další

fyzikální

a

biologické

Pro posouzení hluku, jako jednoho z výstupů oznamovaného záměru stanovení
dobývacího prostoru Mírová I a následné těžby byla vypracována akustická studie
(M. Liberko et.al., 2004), která posuzuje vliv těžby a dopravy v ploše nového
dobývacího prostoru na akustickou situaci zájmového území.
Výpočet a posouzení hluku ze stavební činnosti
Hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti nebudou v průběhu výstavby
posuzovaného důlního díla překračovat hygienické limity ve venkovním prostředí
zájmového území. Validita výsledků je však dána předpokladem, že nejmenší
vzdálenost hranice lomu od jakékoliv chráněné zástavby bude stanovena na 100
metrů a čistá doba emitování hluku ze stavebních strojů nepřesáhne 9 hodin.
Výpočet a posouzení hluku z těžební činnosti
Hladiny akustického tlaku způsobené těžební činností nebudou v průběhu provozu
posuzovaného důlního díla překračovat hygienické limity ve venkovním prostředí
zájmového území.
Výpočet a posouzení dopravně - akustické situace v zájmovém území
Výpočet hluku z dopravy byl proveden pro odvozovou trasu do úpravenského
závodu Božičany.
Výpočtem bylo zjištěno, že hygienický limit pro denní dobu dle platné legislativy
nebude překročen ve vzdálenosti 10,0 a více metrů od osy účelové komunikace.
Shrnutí
Z hlukové studie vyplývá, že činnosti spojené s provozem a výstavbou lomu Mírová
- Zátiší neovlivní akustickou situaci ve venkovním prostoru zájmového území za
předpokladu, že budou dodržena všechna uvažovaná organizační a ochranná
opatření. Tato opatření jsou shrnuta v následujících bodech:
• dodržení minimální vzdálenosti stavebních, resp. těžebních strojů od chráněné
zástavby 100 m
• dodržení nejdelší možné doby nasazení strojů v období výstavby důlního díla
• dodržení navržených terénních poměrů při těžbě, tzn. přítomnost 10 metrových
ochranných valů a zahloubení těžebních strojů minimálně 3 metry pod úroveň
terénu
• použití technologií, které splňují požadavky na nejvýše přípustné hodnoty emisí
hluku podle legislativních požadavků Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., ve znění
Nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
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4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Přítoky do otvírky a odvodňování ložiska
Přítoky do případné budoucí otvírky budou tvořeny jak podzemními vodami, tak
především srážkovými vodami spadlými na plochu otvírky a její blízké okolí. Při
otvírce lomu v daném horninovém prostředí nedojde pravděpodobně k výraznějším
hydrogeologickým problémům s výjimkou možnosti rozbřídání.
Těžba bude prováděna při maximálním rozsahu na ploše cca 11,5 ha při nutnosti
vyvolat depresní kotlinu v zastižené zvodni se snížením v průměru cca 25 m pro
předpokládanou bázi lomu na kótě 385 m n.m. V této situaci se báze lomu dostane
cca 10 m pod místní erozivní základnu území, kterou tvoří koryto Chodovského
potoka na úrovni cca 395 m n.m. I přes zahlubování lomu pod úroveň Chodovského
potoka nehrozí výraznější nárůst přítoků do budoucího lomu. Důvodem je jednak
vzdálenost okraje lomu od vodoteče a především izolátorové vlastnosti reziduálních
kaolinů, které budou bránit průsaku vod z vodoteče do prostoru lomu.
Podle výpočtu přítoků do otvírky (detailně uveden v kapitole III. Údaje o výstupech)
bude předpokládaný přítok do otvírky cca Q = 7,1 l.s-1.
Kromě přítoků podzemních vod bude část vod hromadících se ve dně těžebny tvořit
voda srážkového původu spadlá na plochu otvírky, nebo do jejího těsného okolí. Z
rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází průměrný celkový specifický odtok ze
zájmového prostoru cca 6,53 l.s-1.km-2. Zanedbáme-li zcela infiltraci do horninového
prostředí pak bude celá uvedené hodnota odpovídat povrchovému odtoku. V takovém
případě dojde k navýšení předpokládaných přítoků do otvírky při rozsahu těžebny
11,5 ha o cca 0,75 l.s-1.
Nejvíce rizikové pro těžbu jsou přívalové deště, kdy se průměrná hodnota srážek
spadlých na sledovanou plochu za určitý čas může zmnohonásobit. Pro orientaci
uvádíme vypočtený přítok do lomu o ploše 11,5 ha , který bude činit při trvání deště
max. 100 min a jeho specifické vydatnosti 152 l.s.ha-1 max. 10488m3 (bez vlivu
drenážního účinku těžebny).
Jak je patrno z hodnot uvedených v tabulce, jsou z pohledu zmáhání přítoků pro
povrchovou těžbu přívalové deště nebezpečnější, než přítoky podzemní vody vzniklé
zahloubením těžebny pod hladinu podzemní vody v součtu s průměrnými srážkami
spadlými na plochu otvírky.
Závěr
Zahájení těžební činnosti v rámci DP Mírová I nezpůsobí negativní ovlivnění vodního
režimu v okolí.
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5. Vlivy na půdu
Obecně v souvislosti s těžbou dochází k degradaci půd. Obnova půdního krytu je
závislá na způsobu následné rekultivace. Původní půdní kryt ale po těžbě nelze
uměle v plném rozsahu vytvořit (s ohledem na délku přirozených půdotvorných
procesů nelze uvažovat o obnově půd v původní podobě přirozeným vývojem).
Součástí materiálů pro žádost o stanovení dobývacího prostoru bude souhrnný plán
sanace a rekultivace, který následně při zpracování plánu otvírky, přípravy a
dobývání bude detailizován do projektu rekultivace.
Na lomu se neuvažuje s dalším využitím vytěženého prostoru. Je předpokládáno,
že celý prostor bude po vytěžení sanován a následně rekultivován.
Technická rekultivace
Technická rekultivace bude řešit závěrné svahy těžebny a bude vycházet z potřeby
vytvarování závěrných svahů do jednotných a pro okolní krajinu přirozených sklonů
tak, aby po ukončení technické rekultivace co nejlépe korespondovaly s okolním
terénem.
Biologická rekultivace
Biologické rekultivace bude řešena podle návrhu principů biologické rekultivace,
který je součástí kompenzačních opatření a je detailně předkládán v rámci kapitoly
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Těžba v navrhovaném dobývacím prostoru Mírová I bude orientována na zásoby
kaolinu. Těžební činností dojde k likvidaci původního horninového prostředí.
Velkoplošně prováděná povrchová těžba s sebou nese určité změny odtokových
poměrů v území a přináší také zábory lesní a zemědělské půdy, včetně likvidace
porostu. Tyto vlivy a vzniklé změny lze ale charakterizovat jako změny dočasné,
řešené jednak provozem a technologií zásahu, ale hlavně řešené rekultivací.
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7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Lokalitu „DP Mírová I“
následujícím způsobem

lze z hlediska biologického hodnocení charakterizovat

Vegetace
Z hlediska vegetace je cenná část 2. lokality “ Vlhké louky v jižní a východní části
území“, která obsahuje reprezentativní typy lučních stanovišť, zejména
bezkolencových a pcháčových luk. Na základě návrhu principů biologické
rekultivace bude ovlivnění této části lokality limitováno dočasným ponecháním části
dobývacího prostoru vlastní těžbou nevyužitého jako tzv. ochranný pilíř
s biologickou funkcí (viz. Kapitola IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí).
Bezobratlí
Druhová garnitura bezobratlých odpovídá typu vegetačního pokryvu. Byl zjištěn
jeden ohrožený zvláště chráněný druh (čmelák zemní).
Plazi a obojživelníci
Byl zjištěn výskyt 5 druhů ohrožených a silně ohrožených zvláště chráněných.
Druhy se vyskytují zejména v části 1. „Lesní část ve středu území s pinkami po
těžbě uhlí z minulosti“ a pak i v části 3. „Trvalé travní porosty na bývalé orné půdě
v severní a západní části území“.
Ptáci
V území byl zjištěn výskyt poměrně bohatého druhového spektra ptáků. Byl zjištěn
hnízdní výskyt 6 druhů ohrožených a silně ohrožených zvláště chráněných. Jeden
ohrožený druh na lokalitě nehnízdí. Zjištěné druhy zvláště chráněných druhů
živočichů se s výjimkou včelojeda lesního vyskytují na více lokalitách v širším okolí
sledovaného území. Jeho doložený hnízdní výskyt je zvláště významný. Včelojed
lesní (Pernis apivorus) je potravním specialistou, jehož domovský okrsek
(teritorium) je mimořádně rozlehlý a zaujímá často několik desítek km2. V důsledku
toho je druhem s velmi nízkou hustotou výskytu v krajině. Nejbližší další, pravidelně
obsazované hnízdiště se nachází v okolí Ostrova nad Ohří, ve vzdálenosti více než
15 km od lokality. Zahájením těžby nerostu pravděpodobně dojde k zániku hnízdní
lokality tohoto druhu. V okolí ovšem existují alternativní možnosti hnízdění pro tento
druh, především v oblasti remízů směrem k Jimlíkovu. Zvláště chráněné druhy se
vyskytují především na lokalitách 1. Lesní část ve středu území s pinkami po těžbě
kaolinu z minulosti a 2. Vlhké louky v jižní a východní části území.
K zásahu do biotopu je třeba výjimka orgánu ochrany přírody. Pro ochranu
uvedených zvláště chráněných druhů je vypracován návrh principů biologické
rekultivace (viz. kapitola IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí).
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Savci
V území nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného druhu savce.
Závěr
Detailní biologické hodnocení lokality DP Mírová I přineslo základní informaci o
vegetaci přírodních stanovišť a výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
v ploše navrhovaného dobývacího prostoru Mírová I. Opatření, která vyplývají
z výsledků biologického hodnocení, jsou uvedena v návrhu principů biologické
rekultivace (viz. Kapitola IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Kompenzační
opatření).
Ekosystémy
K ochraně a náhradě ekosystémů, jejichž současný stav byl zhodnocen v rámci
biologického posuzování navrhované plochy DP Mírová I je připraven návrh
principů biologické rekultivace, který bude rozpracován v souhrnném plánu sanace
a rekultivace, který bude součástí návrhu na stanovení DP (viz. Kapitola
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí. Kompenzační opatření).

8. Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinu se mohou projevovat trvalým resp. dlouhodobým přemísťováním
velkého objemu zemin a surovin a z toho plynoucími změnami v reliéfu krajiny.
Touto problematikou se bude zabývat souhrnný plán sanace a rekultivace, který
bude založen na principech návrhu biologické rekultivace (Kapitola
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí. Kompenzační opatření).

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Nejsou předpokládány
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II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
K orientačnímu hodnocení
závažnosti vlivu stanovení dobývacího prostoru
Mírová I a těžby v něm na životní prostředí využíváme screening test – hodnocení
obecnou maticí interakcí pro katalog složek životního prostředí a katalog
předpokládaných činností spojených se záměrem . K vyhodnocení míry závažnosti
potenciálního vlivu používáme stupnici : velmi negativní/-3 – negativní/-2 – málo
negativní/-1 – žádný/0 – málo pozitivní/+1 – pozitivní/+2 – velmi pozitivní/+3. Pro
jednotlivé předpokládané vlivy uvádíme v následující tabulce odhad jejich
významnosti a odhad rizika ireversibility (nevratnosti procesu).
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Předpokládané vlivy záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I“ na
životní prostředí - odhad významnosti vlivu a rizika ireverzibility
Hodnocené vlivy
Vlivy na zdraví obyvatel
Zdravotní rizika z hlediska imisního zatížení
Zdravotní rizika z hlediska hluku
Sociální a ekonomické důsledky
Narušení faktorů pohody
Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce
vlivy na ovzduší a klima
Množství emisí a jejich vliv na ovzduší
vlivy na vodu
vliv na charakter odvodnění oblasti
Změny hydrologických charakteristik
vliv na jakost vody
vliv na půdu, území a geologické podmínky
vliv na způsob a rozsah užívání půdy
Znečištění půdy
Změna místní topografie, vliv na stabilitu
a erozi půdy
vliv na horninové prostředí a nerostné
zdroje
vliv na chráněné části přírody
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
vliv na flóru a faunu
vlivy na ekosystémy
Územní systém ekologické stability
krajiny
Významné krajinné prvky a krajinný ráz
Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce
vliv na budovy, architektonické a archeologické
památky
vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy
poškození a ztráty geologických a
paleontologických památek
Vlivy na strukturu a funkci využití území
vliv na dopravu
vliv navazujících souvisejících staveb a činností
rozvoj navazující infrastruktury
vliv na estetické kvality území
vliv na rekreační využití krajiny
Ostatní vlivy
biologické vlivy
vliv hluku a záření
jiné ekologické vlivy
Velkoplošné vlivy v krajině
vhodnost
lokalizace
z hlediska
ekologické
únosnosti území
současný a potenciální výsledný stav ekologické
zátěže území
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Stupeň významnosti
vlivu

Riziko
ireverzibility

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

-3
0
-2

-1
0
-1

-3

-3

-2
0
-1

-1
0
-1

0

0

-1

-1

0

0

0
0

0
0

0
0
0
-2
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1

0

0

0
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Přeshraniční vlivy
Nejsou předpokládány
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III.

CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH

PŘI

MOŽNÝCH

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Vznik havarijních stavů nelze předem nikdy vyloučit. Proto pro všechny používané
nebezpečné látky v prostoru lomu, kterými jsou pro provozované těžební
mechanizmy a nákladní automobily pohonné hmoty a mazací látky, musí být
k dispozici bezpečnostní listy dle vyhlášky MPO č.27/1999 Sb.
Při nakládání s chemickými látkami a přípravky budou splněny veškeré povinnosti
vyplývající ze zákona č. 157/1998 Sb., a souvisejících předpisů.
Pro práce v lomu musí být vypracován Havarijní plán.
Bezpečnost a ochranu zdraví, základní opatření proti možnému nebezpečí atd.
bude podrobně řešit plán otvírky, přípravy a dobývání ložiska kaolinu v novém
lomu.
Pouze okrajově je nutno zmínit případné okruhy možných provozních havárií
mimořádných událostí, které mohou v DP vzniknout.
Jedná se o:
- Dopravní nehoda - omezení vzniku dopravní nehody je zajištěno rozmístěním
dopravního značení při vjezdu do DP resp. lomu. Na příjezdové a přístupové cesty
vjezdu budou navíc umístěny výstražné tabulky zákazu vstupu nepovolaných osob.
Provoz vozidel bude upraven dopravním řádem.
V rámci zajištění bezpečné těžební činnosti na lomu byly vytipovány tyto provozní
havárie a případné mimořádné události.
- Požár na pracovišti - může být zapříčiněn vznícením používané těžební nebo
dopravní techniky. Pro zabezpečení likvidace požáru na pracovišti je veškerá
dopravní i těžební technika vybavena hasicími přístroji.
- Únik ropných produktů - v tomto případě hrozí nebezpečí vzniku ekologické
havárie. Z tohoto důvodu je nutno eliminovat veškeré zdroje možného znečištění.
V případě úniku je nutno zamezit průsaku ropných látek do okolní půdy. K zajištění
lokalizace úniku ropných látek musí být pracoviště vybaveny vhodnými sorbenty.
- Sesuv v lomu nebo na výsypce - svahy těžebních řezů, jednotlivé stupně
výsypky a veškeré pracovní plošiny musí být tvarovány tak, aby se na jejich
povrchu nevytvářely bezodtokové retence. Tím se zamezí vzniku reálného
nebezpečí podmáčení řezů nebo stupňů výsypky.
V případě vzniku sesuvu a jeho sanaci bude postupováno podle platných
bezpečnostních předpisů a to vždy s ohledem na rozsah vzniklých škod.
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IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Postup těžby na ložisku Mírová - Zátiší a transport suroviny bude zohledněn
v plánu otvírky, přípravy a dobývání, v technologických postupech a havarijním
plánu. Těmito materiály budou pokryty i potenciální problematické úseky
navrženého procesu. Stejně tak bude POPD řešit bezpečnost a ochranu zdraví.
Pro ochranu povrchových vod bude postupováno v souladu s podmínkami
vodoprávního orgánu.
Pro minimalizace vlivů na krajinu bude připraven souhrnný plán sanací a rekultivací.
Obecně lze konstatovat, že z hlediska minimalizace nebo eliminace negativních
účinků na okolní prostředí je nutné v souvislosti s těžbou provádět minimálně
následující technická opatření

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

do provozního řádu těžebny
zahrnout opatření pro omezení sekundární
prašnosti podél a na přepravních trasách, tzn. skrápění komunikací uvnitř lomu
obecně v závislosti na klimatických poměrech
dodržovat technologické postupy ze strany těžební organizace tak, aby bylo
zajištěno, že hluk ani prach z lomu nebudou obtěžovat okolí lomu
kontrolovat vozidla z hlediska plynných emisí ve smyslu dokladů o technickém
stavu
pro zajištění ochrany půd i vod v lomu minimalizovat případnou kontaminaci
vlivem úkapů ropných látek a mazadel z těžebních mechanizmů a dopravních
prostředků. Toto je odvislé od kontroly technického stavu mechanizmů a vozidel
včetně zabezpečení stání těžebních mechanizmů proti úkapům přenosnými
vanami pod stroji (netěsnost palivových soustav, převodovek, hydrauliky atd.)
při úniku ropných látek z těžebních mechanizmů nebo přepravních vozidel
neprodleně odtěžit kontaminovanou zeminu
zajistit vhodný prostor pro skladování výše uvedeného nebezpečného odpadu,
včetně zajištění likvidace oprávněnou firmou
nakládat s odpady v souladu s požadavky platné legislativy (zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znění)
kontrolovat technický stav mechanizmů z hlediska hluku
sledovat jakost důlních vod v sedimentační nádrži, před jejich odváděním
odvodňovacím systémem do vodoteče podle podmínek stanovených
vodoprávním orgánem
pro předcházení haváriím vypracovat havarijní plán a zapracovat do POPD
všechna potřebná preventivní opatření pro bezpečný provoz lomu a ochranu
životního prostředí
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•
•
•
•

•
•

•
•
•

provádět skrývku v době aktivity živočichů. Zcela nejvhodnější dobou je počátek
jara nebo konec léta. Postupná skrývka umožní vysídlení na jiné přirozené
lokality
v případě zásahu do biotopu ohrožených druhů živočichů žádat výjimku
z ochrany
dodržet minimální vzdálenosti stavebních resp. těžebních strojů od chráněné
zástavby 100 m
používat technologie splňující požadavky Nařízení vlády č.9/2002 Sb., ve znění
Nařízení vlády č. 342/2003 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 9/2002 Sb.,
aby nedošlo nikde v zájmovém území k překročení limitu nejvýše přípustné
hodnoty hluku LAeq = 50 dB
dodržovat dobu nasazení strojů v období výstavby důlního díla
dodržovat navržené terénní poměry při těžbě, tzn. přítomnost ochranných valů
(10 m) a zahloubení těžebních strojů minimálně 3 metry pod úroveň terénu.
Pokud by nebylo možné realizovat ochranné valy, je třeba zajistit jinou vhodnou
protihlukovou ochranu v částech sídla Na Cechu a sídla Mírová – zvážit
individuální protihlukovou ochranu
provést monitoring hluku v posuzovaném území před zahájením realizace
záměru a v průběhu stavebních a těžebních prací
vypracovat souhrnný plán sanace a rekultivace po dohodě s příslušným
orgánem státní správy tak, aby navrhovaná rekultivace podpořila záměr ochrany
přírody
do souhrnného plánu sanace a rekultivace zapracovat principy biologické
rekultivace, v souladu s návrhem principů biologické rekultivace DP Mírová I.

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ

•
•

rekultivace vytěženého prostoru s návazností na lokální systém ekologické
stability
navrhované kompenzační opatření směřovat k vhodné rekultivaci postupně
uzavírané lomové jámy, s přihlédnutím k výsledkům biologického hodnocení a
s využitím návrhu principů biologické rekultivace
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PROJEKT OCHRANNÉHO PILÍŘE S BIOLOGICKOU FUNKCÍ

1.Východiska
V rámci biologického hodnocení lokality DP Mírová I byla na části předmětného
území zjištěna cenná přírodní stanoviště s řadou zvláště chráněných druhů
živočichů. Všechny druhy lze rozdělit podle stanovištních nároků a míst nálezu do
těchto skupin:
1)

2)

Nelesní stanoviště s postupnou sukcesí dřevin, mírně zanedbané a
podmáčené plochy, občas kosené: čmelák zemní (Bombus terrestris),
ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis),
slepýš křehký (Anguis fragilis), bramborníček hnědý (Saxicola
rubetra), chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix
coturnix), ťuhýk obecný (Lanius collurio). Tato stanoviště odpovídají
lokalitě č. 2 v biologickém hodnocení.
Fragment lesních společenstev smíšeného charakteru s vodními
plochami (pinkami): skokan zelený (Rana x esculenta), ropucha
obecná (Bufo bufo), krutihlav obecný (Jynx torquilla), včelojed lesní
(Pernis apivorus). Tato stanoviště odpovídají lokalitě č.1 v biologickém
hodnocení.

Pro zachování existence těchto zvláště chráněných druhů na lokalitě navrhujeme
dočasné ponechání části dobývacího prostoru vlastní těžbou nevyužitého jako tzv.
ochranný pilíř s biologickou funkcí. Tento pilíř by měl splňovat následující kritéria:
•

Pilíř by měl mít co nejvíce kompaktní tvar (zeleně – navržený pilíř, červeně –
zájmové území mimo pilíř)
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•

Pilíř musí obsahovat hlavní výskyty přírodních stanovišť v míře zajišťující
existencí předmětných zvláště chráněných druhů živočichů (světle zelená –
nelesní stanoviště, tmavě zelená – lesní stanoviště, červená – méně cenné
agrocenózy)

•

Vymezení pilíře musí respektovat základní hydrologickou síť umožňující
setrvalou existenci mokřadních biotopů (zeleně – navržený pilíř, červeně –
zájmové území mimo pilíř, modře – hydrologická síť pilíře)
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•

Je vhodné provést vnitřní členění pilíře na plochy postupně nahraditelné
rekultivovanými plochami (světle zeleně – možná postupná těžba, tmavě zelená
– vůbec neprovádět těžbu, červeně – zájmové území mimo pilíř)

Způsob provedení
Ochranný pilíř bude ponechán bez jakýchkoliv těžebních zásahů do té doby, než za
přírodní stanoviště jež obsahuje bude pomocí biologicky citlivé rekultivace
vybudována náhrada na plochách s ukončenou těžbou. Druhy tak budou mít
možnost spontánního transferu. U některých druhů (obojživelníci a plazi) bude asi
třeba realizovat záchranný transfer z oblasti pilíře do oblasti náhradních stanovišť.
Vlastní realizaci a způsob provedení transferu bude nutné zvážit až v tomto
okamžiku.
Do doby těžby musí být na ploše ochranného pilíře zajištěno základní
obhospodařování. Jedná se zejména o údržbu lesních porostů (prořezávky) a
kosení mokřadních luk.
Pilíř je navržen tak, aby nedošlo k výraznému narušení vodního režimu přírodních
stanovišť těžbou v těsném okolí. Není žádoucí s vodním režimem pilíře jakkoliv
manipulovat. Lokálně lze po zahájení těžby v těsné blízkosti pilíře očekávat lokální
přísušek smrku.
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BIOLOGICKÁ NÁHRADA ZA ODTĚŽENÉ PLOCHY
Rozdělení
náhrady

zájmového

území

do

ploch

podle

typu

biologické

Pro potřeby návrhů biologické rekultivace bylo území rozděleno do ploch, které
vycházejí z biologického hodnocení. Plochy respektují nejen hranice mezi typy
stanovišť, ale též další abiotické faktory (sklon a orientace svahů, intenzita
zamokření).

Jedná se o následující lokality:
1 – mírně podmáčené louky na svažité části nivy levostranného přítoku
Chodovského potoka
2 – málo kvalitní ruderalizované louky, takřka agrocenózy
3 – niva a svahy z drobné vodoteče s lokálními mokřady a suššími partiemi
4 – drobná vodní plocha
5 – rozsáhlé agrocenózy
6 – ruderalizovaný lužní porost v nivě levostranného přítoku Chodovského potoka
7 – podmáčené až vysychavé louky s lokálními mokřady
8 – silně podmáčené louky až mokřady
9 – podmáčený až vysychavý luční porost
10 – podmáčený lužní les vzniklý převážně spontánní sukcesí
11 – podmáčený až vysychavý luční porost
12 – silně ruderalizované louky, takřka agrocenózy
13 – smíšený lesní porost
14 – vodní plochy v historických pinkách
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Zemědělské agrocenózy
Plochy č.2,5,12 nemají v současnosti vysokou biologickou hodnotu. Význam tohoto
území pro ekologickou stabilitu byl hodnocen jako nízký. Z hlediska zvláště
chráněných druhů živočichů má tato plocha význam jen jako biotop s omezenou
potravní nabídkou. Jako náhrada za tuto plochu po odtěžení nebude navrženo
území s vyšší biologickou hodnotou, postačí pouze standardní zemědělská
rekultivace.
Náhrada za nelesní plochy
Nelesní plochy č.3,4,7,11 obsahují jak podmáčená, tak výsušná stanoviště
s lokálními mokřady. Jejich biologická hodnota je vysoká, jsou stanovištěm řady
zvláště chráněných druhů živočichů. Jejich funkčnost je podmíněna jak
mozaikovitostí, tak občasnou extenzivní údržbou, blokující sukcesi dřevin.
Plnohodnotnou náhradu po budoucí těžbě lze vytvořit jen obtížně. Navrhujeme
řešení v podobě biologicky citlivé rekultivace pomocí spontánní sukcese rostlinstva,
částečně blokované sukcese dřevin a vytvoření drobných mokřadů – tůní.
Parametry:
- bude vybrána lokalita s ukončenou těžbou na svazích těžebny o stejné
velikosti jako předmětné plochy
- plocha nebude přímo navazovat na osídlení, od osídlených místy by měla být
vzdálena alespoň 200 m
- plocha bude mít jižní a jihozápadní orientaci svahu
- sklon svahu by měl být střídavý, tj. kaskádovitý, svah by měl být pouze
stabilizován proti sesuvům
- tvar plochy bude kompaktní
- na ploše bude na vhodných místech zbudováno množství tůní jako náhrada
za zrušené tůně a mokřady, celkový počet by měl být kolem 8-10 v případě
rozměrů cca 10 x 7 m, nebo 6 v případě rozměrů cca 20 x 15. Vhodnější jsou
větší tůně, výběr lze provést až podle podoby konfigurace terénu po těžbě.
- umístění plochy a vybudování tůní musí být provedeno ještě před těžbou
nahrazované části ochranného pilíře
Provedení:
- v roce ukončení těžby budou na ploše zbudovány tůně na přirozeně
podmáčených plochách, bude zbudováno 8-10 tůní o velikosti cca 12 x 7 m
nebo 6 tůní o velikosti 20 x 12 m. Tůně budou zbudovány prostým vyhrnutím
- poté bude ponechána plocha bez zásahů
- v desátém roce od zahájení rekultivace a pak každých deset let bude
provedeno odstranění náletových dřevin z lokality. Ponechány mohou být
pouze jednotlivě roztroušené semenáčky klimaxových dřevin jako jsou např.
duby. Odstraňování dřevin bude prováděno až do ukončení rekultivace
celého dobývacího prostoru.
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Náhrada za lesní plochy
Součástí ochranného pilíře je smíšený zastíněný lesní porost vzniklý spontánní
sukcesí dřevin a dosadbou hospodářských dřevin. Dnes má přechodný charakter
mezi vlhkým a suchým typem acidofilní doubravy. Významný je především klidový
charakter, který umožňuje využívání lesíka jako útočiště pro řadu zvláště
chráněných druhů ptáků. Jako náhradu za lesní porost navrhujeme provést
lesnickou rekultivaci s dodržením biologických principů.
Parametry:
- bude vybrána plocha s ukončenou těžbou v klidové lokalitě co nejvíce
vzdálená od osídlení
- umístění plochy a zahájení rekultivace musí být provedeno ještě před těžbou
nahrazované části ochranného pilíře
- plocha bude mít kompaktní tvar
- sklon a orientace svahů i míra podmáčení může být libovolná
- prvotní druhové ložení by mělo respektovat iniciální stadia lesní sukcese
typické pro řešené území, lze maximálně využít spontánní sukcese
- cílové druhové složení musí respektovat potencionální vegetaci chudých
acidofilních vlhkých a suchých doubrav
Provedení:
- po ukončení těžby bude vybraná plocha ponechána 10 let bez zásahu nebo
zde bude provedena síje břízy, cílové druhové složení po prvních deseti
letech je 60 % bříza bělokorá, 20 % vrba jíva + topol osika, 20% dub letní i
zimní, příměs olše lepkavá + borovice lesní + jeřáb ptačí
- po deseti letech bude provedena dosadby dubu do podúrovně a v případě
potřeby prořezávka náletových dřevin, bude prováděno pravidelné ožínání
sazenic a semenáčků dubu, cílové druhové složení po dvaceti letech je 40 %
dub letní i zimní, 40 % bříza bělokorá, 15 % vrba jíva + topol osika + jeřáb
ptačí, 5% borovice lesní, příměs olše lepkavá
- po dvaceti letech bude provedena výchova porostu ve prospěch dubu
s ponecháním 30 % akcesorických dřevin, v případě potřeby bude
provedena dosadba dubu
- v případě zpomalení sukcesních procesů lze provést korekci postupů o jedno
desetiletí

Náhrada za vodní plochy
Na lokalitě č. 14 se vyskytuje soustava vodních ploch v historických pinkách o ploše
cca 1,5 ha. Jedná se o poměrně hluboké vodní plochy jenž jsou významným
útočištěm obojživelníků. Negativním faktorem v současnosti je značné zastínění
těchto ploch, pozitivním faktorem je nulová zarybněnost. Jako náhradu za tyto vodní
plochy navrhujeme vybudování vodní plochy odpovídající velikosti na dně budoucí
těžebny po ukončení těžby. V případě rozdělení DP do více těžeben, lze akceptovat
dvě vodní plochy, jenž společným rozsahem odpovídají nahrazovanému biotopu.
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Protože asi nebude možné toto opatření provést ještě před těžbou ochranného
pilíře, lze jako dočasné stanoviště pro obojživelníky využít tůně zbudované jako
náhrada za nelesní plochy. Nelze si však představit destrukci tohoto stanoviště bez
možnosti přesídlit obojživelníky na jiné blízké stanoviště.
Parametry:
- bude vybrána přirozeně zavodněná lokalita na dně těžebny o ploše cca
1,5 ha, nebo dvě takové plochy o ploše nejméně 0,8 ha
- hloubka vodních ploch bude v nejhlubším místě nejméně 3 m, v průměru
bude minimálně kolem 1 m
- vodní plochy lze využívat ke koupání, nikoliv však k rybolovu. Nízká rybí
obsádka, která nádrž osídlí spontánně není na závadu.
- 2/3 břehu mohou mít libovolný charakter, alespoň 1/3 břehu by měla být
pozvolná s možností vývinu litorálu
- břeh vodní plochy nebude osázen dřevinami

Plochy navržené k ponechání
Okrajové, ale biologicky dosti významné plochy tvořící nivu a vlastní prameniště
levostranného přítoku Chodovského potoka navrhujeme ponechat bez těžby i
v budoucnosti. Jedná se o plochy č. 1, 6, 8, 9, 10. V případě, že přes naše návrhy
bude jejich těžba realizována, je nutné navrhovat soustavu navazujících
mokřadních společenstev s mělkými depresemi a spontánní sukcesí dřevin, časem
podpořenou výsadbou vrb a olší.
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PRVKY BIOLOGICKÉ REKULTIVACE
Tůně a mokřady
Podoba tůní by měla být následující. Minimální velikost by měla být asi 12 x 7 m
až 20 x 12 m. Orientace by měla být východ – západ s nepravidelnými členitými
břehy, u severního břehu by byly potřebné rozsáhlejší mělčiny. Dno nádrže musí
být vertikálně členité, ale vyspádované tak, aby při poklesu hladiny nezůstávaly
louže, ve kterých by uhynuly larvy obojživelníků. Jako úkryt před predátory je
možné použít zbytky z periodicky odstraňované zeleně. V každé nádrži by měly být
alespoň dva, jeden na mělčině, druhý o něco hlouběji. Vhodné je též poskládat na
dně skalku z větších kamenů. Nádrž by měla být hluboká asi 100 – 120 cm, z toho
40 – 50% plochy dna by mělo být v hloubce do 35 cm, 30 – 40% v hloubce 35 – 100
cm a asi 10 – 20% v hloubce nad 100 cm. Příklad toho, jak může taková nádrž
vypadat je na přiloženém obrázku. Na této lokalitě je nutné nechat především
osluněný břeh alespoň z 50% bez vegetace pro rozmnožování obojživelníků.
Prospělo by i zajištění úkrytů pro přezimování obojživelníků poblíž těchto nádrží. Ty
lze nejjednodušeji vytvořit ze dřeva vykácených stromů jejich nakupením na
hromadu tak, aby vznikla dutá místa a zahrnutím vytěženou zeminou s ponecháním
přístupu v dolní části.
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V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu budoucí těžby na ložisku Mírová - Zátiší jsme vycházeli
z určitého množství informací. Základem byly informace o ložisku kaolinu Mírová Zátiší a návrh těžby kaolinu. Na tyto výsledky navázaly nové účelové studie, které
se dotýkaly hlavně problematiky ovzduší a hluku a stavu přírody v navrhovaném
dobývacím prostoru, ale i studii o potenciálním vlivu těžby na zdraví obyvatelstva.
Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty
znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998
ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice
SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum
omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo
srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících
látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního
prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny,
na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená
metodika SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových
průměrných hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních
průměrných hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot
koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze
NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu – PM10

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů
pro hodnocení kvality ovzduší.
Metodika zpracování akustické studie
Pro zjištění stavu výhledové akustické situace v zájmovém území (tj. pro zjištění
stavu akustické situace v zájmovém území po zahájení těžby v dobývacím
prostoru) byly použity výpočtové metody, založené na českých technických
normách a na schválené metodice výpočtu hluku pozemní dopravy.
Za softwarovou reprezentaci použitých výpočtových metod byl zvolen programový
produkt HLUK+, který byl ke konkrétním výpočtům používán v modifikaci WINHLUK
6.33.
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Doplňující vysvětlení:
Programový produkt HLUK+ je obecně hlavním hygienikem České republiky
schválen jako jednotný metodický nástroj pro použití v oblasti posuzování hluku ve
venkovním prostředí. Jeho použití se vždy váže na schválenou a platnou metodiku
pro výpočet hluku z dopravy.
Komplexní biologické hodnocení bylo provedeno v průběhu roku 2004 firmou
Přírodovědný průzkum, Mgr. Vladimír Melichar. Cílem tohoto průzkumu bylo popsat
vegetaci přírodních stanovišť a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
V rámci biologického hodnocení byl proveden důkladný vegetační, botanický,
entomologický, herpetologický, ornitologický a zběžný mamalogický průzkum
lokality. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v materiálu „Biologické hodnocení lokality
DP Mírová I“.
Vliv záměru těžby v dobývacím prostoru Mírová I byl hodnocen studií „Hodnocení
vlivů na veřejné zdraví“, autorka Ing. Jitka Růžičková, 2/2005.
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VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Z hlediska použitých modelových výpočtů (imise, hluk, hydrogeologie, zdraví) je
třeba upozornit na určité nepřesnosti použitých modelových výpočtů, protože je
obecně známo, že každá metodika v sobě určité nepřesnosti zahrnuje a u
modelových výpočtů tomu není jinak. Nicméně vypovídací schopnost modelových
výpočtů není prakticky ničím nahraditelná.
Míru neurčitosti nebo nepřesnosti modelových výpočtů proto hodnotíme jako
přijatelnou s ohledem na šířku posuzování a s přehlédnutím ke zkušenostem
z podobných těžebních aktivit.
Předkládaný materiál je zpracován podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., na současné úrovni poznání. Všechny dostupné informace o
současném stavu životního prostředí v zájmovém území byly využity a do
předkládaného materiálu zapracovány.
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ČÁST E

PROJEKTOVÁ VARIANTA ZÁMĚRU

Formálně uvádíme základní možné referenční varianty řešení záměru
• aktivní varianta – navržený postup těžby a navržená plocha dobývacího
prostoru
• nulová varianta pasivní – bez realizace navrhovaného záměru, tzn. že
lokalita zůstane ve stávajícím stavu
• aktivní nulová varianta - pouze technické řešení těžby, bez zohlednění
ekologických požadavků. Tato varianta by znamenala těžbu v navrženém
dobývacím prostoru
bez zmírňujících opatření na ochranu životního
prostředí. Dnes je
nerealizovatelná, i když pro těžební organizaci
nejvýhodnější. Znamenala by nekontrolovatelné znečišťování ovzduší,
nakládání s důlními vodami, neprovádění resp. neprojektování rekultivací
apod.
• ekologicky optimální varianta - znamená jiné využití pozemků než pro
navrhovanou těžbu. Ekologicky optimální varianta je optimální pro životní
prostředí, znamená orientaci na zachování neobnovitelného zdroje, tzn.
ložiska kaolinů v rezervě. Znamenala by zachování neobnovitelného zdroje
jako celku.
Ložisko kaolinů Mírová - Zátiší je jednoznačně konturováno schválenými zásobami
suroviny, ověřenými geologickým průzkumem, rozhodnutím o chráněném území
ložiska kaolinu v lokalitě Mírová – Zátiší na k.ú. Mírová a předchozím souhlasem se
stanovením dobývacího prostoru. Proto je záměr stanovení dobývacího prostoru a
následná těžba předkládán pouze v jedné, projektové variantě, která je lokalizací
záměru jednoznačně dána.
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ČÁST F ZÁVĚR
Oznámení o záměru podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., pro stanovení dobývacího prostoru Mírová I a návaznou těžbu na
výhradním ložisku kaolinů Mírová - Zátiší je předkládáno v rozsahu přílohy č. 4
zákona č. 100/2001Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Oznamovaný záměr spadá podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení)
odstavec 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo
změna stávajícího.
Společnost Sedlecký kaolin a.s. jako jediná těžební a zpracovatelská společnost
kaolinů na Karlovarsku zavedla do úpravárenského procesu ve zpracovatelském
závodě v Božičanech supravodivý elektromagnetický separátor. Zařazení nové
technologie do úpravárenského procesu umožňuje využívat i méně kvalitní
keramické kaoliny pro výrobu porcelánu, za současného nedostatku zásob
nejkvalitnějších keramických kaolinů. Proto má společnost Sedlecký kaolin a.s.
zájem o využití zásob méně kvalitních keramických a titaničitých kaolinů ložiska
Mírová – Zátiší, které lze touto technologií upravovat.
Umístění dobývacího prostoru Mírová I je dáno jednoznačně lokalizací ložiska
kaolinů Mírová - Zátiší, které je ověřeno geologickým průzkumem, výpočtem zásob
kaolinů, rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území a rozhodnutím o
udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Mírová I, vydaného Ministerstvem životního prostředí.
Plocha dobývacího prostoru Mírová I, která je uvedena v rozhodnutí o udělení
předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Mírová I,
který byl vydán Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 530/517/03-Ra-UL dne
15.3.2004 je 733 599 m2. Na základě skutečností uvedených v předkládaném
oznámení je plocha navrhovaného dobývacího prostoru zmenšena na 656 210 m2.
Těžba kaolinu v dobývacím prostoru Mírová I je z hlediska těžební organizace
potřebná, ale musí probíhat v souladu s určitými omezujícími podmínkami,
uvedenými v návrhu technických a kompenzačních opatření, s návazností na
ochranu fauny a flóry a návrhem rekultivace a začlenění do krajiny.
Za předpokladu, že budou dodržena veškerá navržená opatření neměla by mít
realizace daného záměru vliv na životní prostředí.
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RNDr. Ludmila Morvicová
autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb.,
osvědčení odborné způsobilosti č.j.17618/4816/OEP/92 z 18.2.1993
Gekon spol. s r.o., pracoviště Praha
t.č. 261214966
e-mail: gekon_praha@oasanet.cz

81

Oznámení záměru pro řízení o stanovení dobývacího prostoru MÍROVÁ I

ČÁST G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Základní informace o ložisku kaolinu Mírová - Zátiší
Ložisko kaolinů Mírová – Zátiší se nachází v okrese Karlovy Vary, v Karlovarském
kraji, na katastru obce Mírová.
Pro ochranu výhradního ložisko kaolinu Mírová – Zátiší je stanoveno chráněné
území ložiska, stanovené rozhodnutím Městského národního výboru Karlovy Vary,
odbor územního plánování a architektury, č.j. ÚPA/643, 4624/84/Záz-328/3 ze dne
21.2.1985.
Plocha dobývacího prostoru Mírová I, která je uvedena v rozhodnutí o udělení
předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Mírová I,
který byl vydán Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 530/517/03-Ra-UL dne
15.3.2004 je 733 599 m2. Na základě skutečností uvedených v předkládané
dokumentaci je plocha navrhovaného dobývacího prostoru zmenšena na
656 210 m2.
Po stanovení dobývacího prostoru Mírová I bude vypracován plán otvírky, přípravy
a dobývání a bude požádán příslušný báňský úřad o povolení hornické činnosti
podle tohoto plánu, který bude řešit těžbu kaolinu v dobývacím prostoru Mírová I.
Popis technického a technologického řešení záměru
Surovina bude těžena povrchovým lomem. S ohledem na poměrně jednoduché
úložné poměry bude hlavní dobývací metodou lávkování s předpokládanou
výrubností 80%. Báze lomu se bude měnit a postupovat od kóty 385 m n.m. do kóty
360 m n.m.

Těžba na ložisku kaolinu Mírová – Zátiší bude dodržovat následující podmínky
•
•
•
•

veškerá skrývka bude umísťována v dobývacím prostoru
v průběhu otvírky (při záboru 5 ha) bude skryto ročně maximálně 350 tis. m3
skrývky
před zahájením vlastních skrývkových prací bude shrnuta vrstva ornice
s očekávanou průměrnou mocností 0,3 m. Ornice bude deponována vně lomu,
ale v dobývacím prostoru. Materiál bude později použit k biologické rekultivaci
plánovaná roční těžba kaolinů bude do 100 kt.

Záměrem investora je etapovitý postup těžby.
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení činnosti: 2007 (zahájení skrývkových prací)
Termín ukončení činnosti: Vydobytí zásob ložiska, při předpokládané těžbě
100 000 tun suroviny ročně
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KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

ZÁMĚRU

NA

Vlivy na obyvatelstvo
Vlivům na obyvatelstvo se věnuje studie „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“
autorka Ing. Jitka Růžičková z února 2005. Zabývá se vlivy hluku a znečištění
ovzduší.
Závěr
Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové studie lze konstatovat, že riziko změny
imisního zatížení lze považovat za akceptovatelné a sledované látky nepředstavují
pro sledovanou populaci významně zvýšené zdravotní riziko.
Vyhodnocením výstupů akustické studie, při dodržení navržených a případných
dalších upřesňujících organizačních a ochranných opatřeních, by nemělo být
dobývací území spojeno s nárůstem hlukové zátěže a lze tedy konstatovat, že
realizací záměru nedojde ke zvýšení zdravotního rizika obyvatel zájmového území.
Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší
Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve
vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná a nelze předpokládat překračování
platných imisních limitů. Jakýkoliv vývoj po roce 2005 z hlediska příspěvků k imisní
zátěži nemůže být horší příspěvků, prezentovaných v předkládaném materiálu,
protože lze očekávat i příznivější vývoj emisních faktorů, které byly ve vztahu
k vyhodnocení vlivu dopravy zohledněny v předložených výpočtech.
Vlivy na klima
S ohledem na postup těžby, tak jak je principielně navrhován, s ohledem na
velikost plochy, kde bude těžba postupně probíhat a s ohledem na následnou
rekultivaci, neočekáváme ovlivnění mikroklimatických poměrů v okolí ložiska.
Vlivy na hlukovou situaci
Pro posouzení hluku, jako jednoho z výstupů oznamovaného záměru stanovení
dobývacího prostoru Mírová I a následné těžby, byla vypracována akustická studie
(Liberko M., 2004), která posuzuje vliv těžby a dopravy v ploše dobývacího
prostoru na akustickou situaci zájmového území.
Z hlukové studie vyplývá, že činnosti spojené s provozem a výstavbou lomu
neovlivní akustickou situaci ve venkovním prostoru zájmového území, avšak pouze
za předpokladu, že budou dodržena všechna uvažovaná organizační a ochranná
opatření. Taková opatření jsou shrnuta v následujících bodech:
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•
•
•
•

dodržení minimální vzdálenosti stavebních, resp. těžebních strojů od chráněné
zástavby 100 m
dodržení nejdelší možné doby nasazení strojů v období výstavby důlního díla
dodržení navržených terénních poměrů při těžbě, tzn. přítomnost 10 metrových
ochranných valů a zahloubení těžebních strojů minimálně 3 metry pod úroveň
terénu
použití technologií, které splňují požadavky na nejvýše přípustné hodnoty emisí
hluku podle legislativních požadavků Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., ve znění
Nařízení vlády č. 342/2003 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 9/2002 Sb.

Shrnutí
Při posuzování záměru těžby v navrhovaném dobývacím prostoru se z hlediska
potenciálních faktorů, které by mohly nepříznivě působit na obyvatelstvo,
neprokázalo v žádném z řešených postupů nedodržení platných imisních a
hlukových limitů. Za předpokladu, že budou využita všechna navržená ochranná
opatření.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zahájení těžební činnosti v rámci DP Mírová I nezpůsobí negativní ovlivnění vodního
režimu v okolí.
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ČÁST H VYJÁDŘENÍ
PŘÍSLUŠNÉHO
STAVEBNÍHO
ÚŘADU
K ZÁMĚRU Z HLEDISKA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
Součástí předkládaného oznámení jsou následující materiály, které se týkají
vzájemného vztahu územně plánovací dokumentace a stanovení DP Mírová I a
těžby na ložisku kaolinů Mírová – Zátiší
•

•

•

•

Magistrát města Karlovy Vary. Stavební úřad, č.j. SÚ/2839/04/Dr-328 ze dne
17.5.2004 – Vyjádření s požadavkem, aby navrhovaným rozsahem
předmětného dobývacího prostoru nebylo zasaženo a bylo v plném rozsahu
respektováno zastavitelné území obce Mírová dle platného územního plánu
sídelního útvaru (4/1996)
Krajský úřad Karlovarského kraje. Odbor regionálního rozvoje, č.j.
2305/RR/UP/BA/04 ze dne 18.11.2004 – Stanovisko s požadavkem, že musí být
zcela respektován schválený Územní plán velkého územního celku Karlovarsko
– sokolovské aglomerace
Magistrát města Karlovy Vary. Stavební úřad, č.j. SÚ/6698/04/Dr-328 ze dne
19.11.2004 s informací, že návrh splňuje požadavek, že navrhovaným rozsahem
předmětného dobývacího prostoru není zasaženo a je v plném rozsahu
respektováno zastavitelné území obce Mírová dle platného územního plánu
sídelního útvaru
Krajský úřad Karlovarského kraje. Odbor regionálního rozvoje, č.j.
k2305/RR/UP/BA/04 ze dne 23.11.2004 – Doplnění stanoviska

Únosnost zatížení lokality posuzujeme podle vztahu záměru těžby k vymezeným
prvkům územního plánu , týkajících se těžby nerostných surovin. Územní plán
pracuje se skutečností, že těžba obecně způsobuje značné zásahy do krajiny.
Přitom ale územní plán počítá se skutečností, že při likvidaci následků těžby jsou
rekultivacemi potlačovány na minimum zbytkové jámy a nejsou zakládány trvalé
vnější výsypky, což jsou pozitivní principy rekultivací.
V současné době je k dispozici schválený materiál Institutu regionálního a
územního plánování s.r.o. Karlovy Vary „Karlovarsko – Sokolovská aglomerace.
Územní plán velkého územního celku“. Tento územní plán byl schválen usnesením
zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 48/01/2001 ze dne 25. října 2001.
Závazná část tohoto plánu byla vymezena obecně závaznou vyhláškou
Karlovarského kraje č. 1/2001 ze dne 25. října 2001, vyhlášenou v částce 1 ročníku
1 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje.
V průvodní zprávě k tomuto materiálu se částka 4.5.12 týká těžby surovin. Pro
kaolin, jako surovinu nadregionálního významu počítá územní plán s těžbou
v množství odpovídajícím současné úrovni. Územní plán upozorňuje na zpracovaný
generel rekultivací, který dokládá relativně rychlé navrácení území po rekultivaci.
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Z rozboru průběhu těžby kaolinu a vzhledem k plánovanému postupnému snižování
zatížení území i probíhající rekultivaci územní plán doporučuje akceptovat po
nezbytnou přechodnou dobu, i když řádově desítky let, negativní územní dopady
této těžby, protože těžba ve svém důsledku vytváří prostředky na odstranění dosud
nezahlazených následků i minulé těžební činnosti.
Územní plán VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace v kapitole 20.2 „ Koncepce
dalšího rozvoje“ počítá s ověřováním dalších zásob kaolinů. A současně počítá i se
skutečností, že došlo ke změně zpracovatelských technologií zavedením
elektromagnetické separace, kdy bude možné zpracovat i méně kvalitní kaoliny a
dotěžování jednotlivých ložisek se zpomalí.
Podle obecně závazné vyhlášky Karlovarského kraje č. 1/2001 ze dne 25.10.2001,
kterou se vymezuje závazná část územního plánu VÚC Karlovarsko-sokolovské
aglomerace jsou podle přílohy č. 1 a článku 10 „Těžba surovin“ závazně vymezeny
• Dobývací prostory
• Chráněná ložisková území
• Ložiska nerostných surovin
• Prognózní zdroje surovin
• Závazné ekologické limity těžby hnědého uhlí
• Ochranná pásma sídel
Přičemž omezení ve využití území vyplývá z podmínek ochrany ,daných zákonem a
příslušných rozhodnutí stavebních úřadů.

Územní plán obce Mírová
Podle průvodní zprávy k Územnímu plánu sídelního útvaru Mírová je v kapitole
„Koncepce místního systému ekologické stability“ úvaha, že může dojít k zásadní
změně charakteru krajiny v případě těžby kaolinu. Případná těžba kaolinu vylučuje
podle tohoto materiálu v dohledné době realizaci nových prvků SES na celém
území obce Mírová. V plánu byly proto vymezeny jen zcela nesporné prvky, u nichž
je nutno zaručit dlouhodobou existenci. S dokompletováním sítě biocenter a
biokoridorů interakčními prvky počítá územní plán až po ujasnění záměrů těžby.
Byl vymezen pouze jeden interakční prvek – členitý prostor po bývalé těžbě
s různorodým dřevinným porostem a prohlubeninami zatopenými vodou.
Zatížení životního prostředí
• Ve vztahu k územnímu plánu VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace je
zatížení únosné ve smyslu korespondování záměru těžby v navrženém
dobývacím prostoru Mírová I se záměrem prezentovaným v územním plánu
• Ve vztahu k územnímu plánu obce Mírová bude těžební studie počítat
s ochranným pilířem v oblasti po bývalé těžbě uhlí
• Současně bude do souhrnného plánu sanace a rekultivace zapracován
návrh principů biologické rekultivace.
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Plocha dobývacího prostoru Mírová I, která je uvedena v rozhodnutí o udělení
předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Mírová I,
který byl vydán Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 530/517/03-Ra-UL dne
15.3.2004 je 733 599 m2.
Na základě skutečností uvedených v předkládaném oznámení (ochrana sídla
Mírová z hlediska možného vlivu hluku a imisí) je plocha navrhovaného dobývacího
prostoru zmenšena na 656 210m2.
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