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1. Úvod 

Předkládané hodnocení bylo vypracováno na základě objednávky firmy GET s.r.o. 
Hodnocení vzniklo na základě stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje č. 
34383441/ZZ/07 ze dne 20. 8. 2007, které nevylučuje vliv záměru na EVL a PO.  

Cílem předkládaného hodnocení je objektivně posoudit vliv záměru na celistvost a 
předměty ochrany EVL a PO soustavy Natura 2000.  

Hodnocení bylo provedeno po prostudování podkladových materiálů o posuzovaném 
záměru, návštěvě lokality,  studia odborné literatury. 

2. Údaje o záměru 

Kraj:  Karlovarský  
Obec: Křižovatka, Skalná 
K.ú.: Nová Ves u Křižovatky – lom Nová Ves 
 Suchá u Skalné - lom Suchá 
 Vonšov  – úpravna surovin 

 

Zájmové území se nachází v Karlovarském kraji, cca 7 km severovýchodně od 
Františkových Lázní (ve vzdálenosti cca 5 km od hranic ČR a SNR), ve výše uvedených 
katastrálních územích. Terén je tvořen pánevní rovinou s nadmořskou výškou pohybující se 
od 455 do 465 m n. m. 

Posuzovaným záměrem je pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Nová Ves 
u Křižovatky na ložisku Nová Ves a Suchá. Plánovaná hornická činnost navazuje na činnost 
stejného charakteru, která je provozovaná na zájmovém území již po několik desítek let. 
Lomu Nová Ves se nebude týkat žádné další rozšiřování území pro těžbu. Hornická činnost na 
tomto lomu spočívá v pokračování provozování výsypky ve vytěžených partiích tohoto lomu. 
Rozšíření území pro pokračování těžby se týká lomu Suchá, kde bude hornická činnost 
pokračovat v SZ směru od současného roztěžení. Součástí záměru bude také zřízení výsypky 
včetně jejího provozování ve vytěžených partiích v lomu Suchá. Těžba v lomu Suchá 
v hranicích připravovaného POPD je naplánována na roky 2009 – 2030. 

Současná plocha lomu Suchá je 19,65 ha. Rozloha území určeného pro další pokračování 
těžby činí 11,44 ha. Plocha současného lomu Nová Ves je 47,6 ha. Rozloha tohoto lomu 
zůstane zachována. Roční množství těžené suroviny bude činit maximálně 30 000 t. Hornická 
činnost bude v rámci tohoto záměru na ložisku probíhat do doby vytěžení zásob. Dosavadní 
způsob dobývání ložiska zůstává nezměněn. Otvírka na obou ložiscích byla již provedena. Na 
lomu Suchá se předpokládá postup těžby v rámci DP od současného roztěžení 
severozápadním směrem. S postupem těžby v SZ části bude zejména v jeho jižní části 
probíhat výsypka skrývkových materiálů. Účelem této výsypky je dorovnání úrovně 
výsledného terénu. Na takto dorovnaném území proběhne rekultivace. Na lomu Nová Ves se 
počítá s dotěžením stávajícího ložiska bez nutnosti rozšiřování lomu. Dotěžení ložiska bude 
soustředěno především v jeho jižní části. Ve zbylých a již vytěžených partiích lomu budou 
probíhat výsypky skrývkového materiálu ze sousedních lomů Suchá a Nová Ves 2. 
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Skrývka a těžba suroviny: 

Na ložisku Nová Ves a Suchá se provádí strojní těžba metodou etáží v povrchových 
jámových lomech, které jsou zahloubeny pod úroveň okolního terénu. Skrývka i těžba 
suroviny je prováděna lžícovými rýpadly s vrchovou nebo podkopovou lžící v závislosti na 
terénních podmínkách a přístupových cestách. Jako optimální výška etáží se jeví 5 až 6 m. 
Odvoz skrývek je prováděn sklápěcími nákladními automobily. Natěžená surovina je 
odvážena důlními vozíky po úzkorozchodné kolejové dráze nebo nákladními automobily k 
dalšímu zpracování do provozoven Nový Drahov a Vonšov. Pro účely těžby i skrývek není 
uvažováno s používáním trhacích prací. 

Výrobky budou expedovány nákladními automobily odběratelů o průměrné nosností 16 - 
25 t. Nakládka výrobků bude probíhat v úpravně Vonšov, trasa nákladních automobilů vede 
do areálu LB Minerals, a.s. umístěného na okraji  města Skalná, kde je umístěna nákladní 
váha. V rámci sanace a rekultivace území zasaženého těžbou bude část území navrácena 
svému původnímu využití, tedy k zemědělskému. Zbylé plochy budou rekultivovány na  lesní 
půdu a zbytková jáma, která vznikne v území nového rozšíření lomu Suchá bude 
rekultivována hydricky s lesním porostem při okrajích.  

V rámci rekultivace výsypky Chebská je naplánována hydrická rekutlivace na ploše cca 1 
ha a rekultivace lesnická na ploše o rozloze necelých 16 ha. 

Doprava: Přeprava těžených jílů je realizována pomocí důlních vozíků o objemu 1 m3 

tažených důlními lokomotivami po úzkokolejní dráze. Průměrně je v jedné soupravě řazeno 
16 naložených vozíků (10 vozíků za lokomotivou DH30, 22 vozíků za lokomotivou DNV). 
Při parametrech těžby 15 tis. t jílů/rok, 250dní provozu, průměrné sypné hmotnosti jílů 1,5 
t/m3 se jedná o cca 2,66 soupravy  denně, tedy cca 5 jízd za den (spíše 4, zpátky se vrací 30 
prázdných vozíků). K přepravě budou též využívány nákladní automobily  

Výsypky: Sypání všech výsypek je prováděno v lávkách mocných max. 10 m. Lávky jsou 
zhutňovány provozem automobilů a také dozeru, který sypanou zeminu rozhrnuje a výsypku 
tvaruje. Dopravní cesty na skrývkových lávkách i na výsypce jsou zpevňovány jen v nutných 
případech. 

Pro ukládání skrývek a výklizů z lomu Suchá budou využívány následující výsypné 
prostory: 

a) Výsypka Nová Ves V (jih lomu Nová Ves) 

Jedná se o výsypku provozovanou v rámci plánu OPD pro ložisko Nová Ves, kam jsou již 
v současné době ukládány zeminy z ložisek Nová Ves a Nová Ves 2. Výsypka navazuje 
jižním okrajem na zemědělskou rekultivaci Nová Ves III. etapa. Na severním okraji dosáhne 
výšek 459-461 m n.m. 

b) Výsypka Nová Ves VI 

Tato výsypka bude založena v severozápadní části lomu Nová Ves. V současné době a 
v následujících cca třech letech zde bude probíhat těžba pórovinových a žáruvzdorných jílů, 
po jejich dotěžení bude uvolněn další prostor pro sypání vnitřní výsypky pro skrývkové 
zeminy z lomu Nová Ves 2. První etáž 432-442 m n.m. se přiblíží na vzdálenost 20 až 30 m 
od úzkokolejky, s odstupem 35 m bude následovat druhá etáž 442-452 m n.m. a s dalším 
odstupem 35 m poslední etáž 452-462 m n.m., která se napojí na okolní zemědělské pozemky. 
Kapacita projektované výsypky činí 200 000 m3. 

Výsypka bude po dotěžení lomu Nová Ves rozšířena dále  jihovýchodním směrem a 
napojí se na vnitřní výsypku Nová Ves V, takže dojde k zasypání celého vytěženého prostoru.  



 5

c) Výsypka Nová Ves – Chebská 

Tato výsypka je situována cca 1 km jižně od lomu Nová Ves. Jedná se o vytěžený prostor 
ložiska Nová Ves – Chebská, nalézající se v jihovýchodní části dobývacího prostoru Nová 
Ves u Křižovatky. Celý vytěžený prostor bude zavezen tak, aby hlava výsypky výškově 
navazovala na okolní terén a to na rekultivované výsypky Nová Ves I na západě, Nová Ves III 
a Nová Ves IV na severu a zemědělské pozemky na východě. K lesním pozemkům na jihu 
bude vytvořen mírný výškový stupeň směrem od východu k západu se postupně zvyšujícím až 
na  6 m. V jihozápadní části bude vytvořen svah do údolí o max. výšce 26 m ve sklonu 1 : 3,8. 

Nejvyšší bod výsypky bude 471 m n.m. v sz. části  plochy, odtud bude povrch výsypky 
upadat pod sklonem kolem 7 % k j. a jv. na nejnižší výšku 455 m n.m. v její jv. části. Rozdíl 
výšek bude tedy činit cca 16 m. Povrch výsypky tak bude připraven pro následnou rekultivaci, 
přičemž mírný svah výsypky umožní rekultivaci na zemědělskou i lesní půdu. Součástí 
záměru  je rozšíření výsypky Chebská na pozemcích č. 395/1 (druh: ostatní), 422/1 (lesní 
pozemek na východě) o 18 032 m2 a 475 (lesní p. na západě) 2 738 m2. Lesní pozemek 422/1 
je bývalá jáma a výsypka, pozemek 475 je svahem po lomu Chebská (po oddělení dotčených 
částí se bude jednat o pozemky 422/3 a 475/8), těžba zde byla ukončena přibližně před 60 
lety. Severozápadně od výsypky Chebská se nachází Frankova louka - zde těžba jílů probíhala 
v letech 1959 - 1970. 

d) Centrální výsypka výklizová 

Je situována uprostřed lomu Nová Ves a je vyhrazena pro ukládání výklizových zemin 
převážně z vozíků úzkorozchodné kolejové dopravy. Maximální nadmořská výška bude činit 
439 m n.m. 

Pro ukládání skrývek a výklizů jsou na lokalitě Suchá využívány výsypné prostory v 
podobě vnitřní výsypky v jihozápadní části lomu. Její max. nadmořská výška bude činit 460 
m n. m. Hlava výsypky, sypaná do sklonu 5% (severozápadně na kótu 453 m n. m. a 
jihovýchodně na kótu 456 m n. m.), bude zemědělsky rekultivována (plocha 2,5 ha), konečný 
jihozápadní závěrný svah o výměře 0,7 ha bude ozeleněn, případně zalesněn. 

Další výsypka je formou předvýsypky umístěna do střední části lomu. Její sypání se 
uskuteční po dotěžení poslední těžební lávky. Je napojena na západní odbočku úzkokolejky. 
Pata této vnitřní výsypky bude na kótě 425 m n. m., hlava odpovídá úrovni koleje, tj. cca 443 
m n. m. a bude používána hlavně pro výklizy, odvážené po kolejích. 

Údaje o vstupech 

Hornická činnost se rozkládá na plochách s různými druhy pozemků. Z největší části se 
jedná o ostatní plochy a plochy náležící do zemědělského půdního fondu, jen z velmi malé 
části zasahuje i na pozemky určené k plnění funkce lesa (rozšíření výsypky Chebská). Jako 
zdroj užitkové vody slouží mělká studna zbudovaná ze skruží a umístěná na dně lomu Nová 
Ves. Záměr neklade nové nároky na dopravní infrastrukturu. Skrývkové materiály budou 
přepravovány po existujících účelových komunikacích na výsypky. Těžené suroviny budou 
přepravovány především v důlních vozících tažených důlními lokomotivami po stávajících 
úzkokolejné dráze do úpravny Vonšov. Těžené suroviny se rovněž přepravují z lomu pomocí 
nákladních automobilů. Železniční přepravy se využívá především při přepravě těžených 
surovin po úzkokolejních drahách z lomů Nová Ves a Suchá do úpravny Vonšov. 

Údaje o výstupech 
Nové  zdroje znečištění ovzduší představuj odkryté plochy, odvaly a skládky (vznos 

prachu působením větru). 
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Z odkrytých  ploch, odvalů a skládek bude docházet vlivem působení větrů ke vznosu 
TZL. Množství emisí tuhých znečišťujících látek z odkryté plochy nelze přesně stanovit. 
Emise prachu vznikají nepravidelně a jejich intenzita je závislá na vlhkosti vzduchu a na síle 
větru.  

Záměr není zdrojem technologické odpadní vody. Voda využívaná při úpravě nadložních 
materiálů bude po sedimentaci jílovitých částic znovu využita k úpravě. Odpadní vody typu 
městských odpadních vod budou jímány do odpadní jímky nebo vypouštěny do kanalizace a 
likvidovány na ČOV.  

Riziko při těžbě představuje havarijní znečištění půdy a povrchových i podzemních vod 
ropnými látkami (pohonnými hmotami, odmašťovacími prostředky) při chodu strojů a 
zařízení a při manipulaci s těmito látkami na jejich trasách.  

Způsob vypouštění důlních vod z lomu Suchá zůstane stejný jako doposud: Vody se 
odčerpávají do ustalovací nádrže, která má charakter menšího rybníku a odtud se dále 
odvádějí do bezejmenné vodoteče a přes další usazovací nádrž až do bezejmenného vodního 
toku levostranného přítoku potoka Sázek. Množství NL je ve Skalenském  potoku (Sázek) nad 
výpustí důlních vod z výsypky Chebská mírně nad limitními hodnotami. Z hlediska obsahu 
běžných rozpuštěných látek, ropných látek, fenolů, těžkých kovů je vliv těžby na lomu Suchá 
na rybí populace a jiné živočichy zanedbatelný. 

Vliv na úroveň podzemních vod 

Těžba jílů je doprovázena nutností odvodnění horninového profilu. Odvodnění, zajištěné 
systémem jímek, znamená určité snížení úrovně hladiny podzemní vody, což zcela jistě 
vyvolává ovlivnění vodního režimu i v nejbližším okolí lomů.  

Odvodnění ložisek, převádění a vypouštění důlních vod v této oblasti probíhá po celou 
dobu těžby v oblasti. Dosud nebyly zaznamenány žádné závažnější problémy s ovlivněním 
režimu podzemních vod. Dosah depresního kužele (poloměr) podle analogie s lomem Nová 
ves II bude při rozšíření lomu Suchá o 11,44 ha bude max. 250 m. 

Vliv na minerální vody a proplynění Chebské pánve 

Těžba se přibližuje k okraji pánve, s další těžbou lze postupovat jen za předpokladu 
zavážení již vytěžených prostor. Vzhledem k tomu, že zavážení probíhá od jihu na sever 
v jámě Nová Ves, znamená to, že současný depresní kužel jam Nová Ves a Sucháse bude od 
citlivého území vzdalovat. Podloží ložiska je budováno nepropustnými tzv. „zelenými jíly“. 
Jde o několik metrů mocnou polohu tmavozelených illit–montmorillonit–kaolinitových jílů na 
přechodu k podložním cyprisovým jílovcům. Zelené jíly tvoří hydrogeologický izolátor v 
obou směrech. Toto zelené souvrství má artésky zvodnělý obzor, propustnost je však takřka 
výhradně puklinová. V podloží pánevních sedimentů pod artéským stropem obíhá 
v krystaliniku proplyněná minerální voda. 

Kumulativní vlivy 
Těžištěm hornické činnosti v okolí města Skalná, provozované za účelem dobývání jílů 

jsou zejména ložiska Nová Ves 2 a ložisko Suchá a Nová Ves. 

Zájmové území je součástí poměrně rozsáhlého (284,0714 ha) dobývacího prostoru Nová 
Ves u Křižovatky a navazuje na v současné době již prováděnou těžbu v tomto území. 
Prakticky v jeho bezprostředním sousedství se vyskytuje lom Nová Ves 2, na kterém probíhá 
těžba souběžně s těžbou na lomech Nová Ves a Suchá. Lom Nová Ves 2 není oproti lomům 
Suchá a Nová Ves vybaven úzkorozchodnou železnicí a tudíž doprava surovin probíhá pouze 
v nákladních automobilech. 



 7

3. Údaje o dotčených EVL a PO 

Identifikace dotčených lokalit 
Dobývací prostor Nová Ves je situován do blízkosti EVL Soos, která je vzdálena cca 700 

m. Výsypka Chebská se ze 2/3 nachází v těšné blízkosti EVL Soos a přibližně z 1/3 do ní i 
zasahuje. Úzkokolejka po níž bude přepravován vytěžený materiál, prochází v délce přibližně 
1 km přes EVL. Druhou lokalitou nacházející se v blízkosti záměru je EVL U sedmi rybníků 
(CZ0413193), jejímž předmětem ochrany je čolek velký (Triturus cristatus). EVL se nachází 
v přibližné vzádlenosti 3 km od obce Vošnov, v níž bude probíhat úprava vytěženého 
materiálu; 4,5 km od výsypky Chebská a 3,5 km od DP Nová Ves u Křižovatky. Technologie 
zpracování,  přibližné množství a způsob dopravy materiálu zpracovaného ve Vošnově, 
zůstanou přibližně stejné, proto nelze čekat zhoršení oproti současnému stavu způsobené 
posuzovaným záměrem. Jedinou možností, jak by mohla mít zmiňovaná EVL záměrem 
dotčena je změna hydrologických poměrů, jež by vedla k vysoušení a následnému zániku 
stanovišť čolka velkého. To však lze vyloučit s ohledem na vzdálenost od místa těžby (viz. 
obr. 2). 

Z výše uvedeného vyplývá, že posuzovaný záměr by mohl negativně ovlivnit pouze EVL 
Soos. 

 

Obr. 1: EVL nacházející se v blízkosti záměru: 1 – U sedmi rybníků, 2 - Soos (zdroj: 

CENIA). 
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Obr. 2: Vzájemné umístění lokality U Sedmi rybníků, Vonšovského potoka a místa 
posuzovaného záměru (zdroj: Mapy.cz). 

 

 

Obr. 3: Zákres umístění záměru (červeně) ve vztahu k EVL Soos (zeleně). 
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Obr. 4: Hranice rozšíření výsypky Chebská (modře) a hranice EVL Soos (zeleně). 

 

Popis dotčené EVL 

EVL Soos (CZ0410150) 

Rozloha: 452.6410 ha 

Nadmořská výška: 432 - 459 m n. m. 

Poloha:Přírodní komplex Soos, tvořený rašelinnými lesy, rašeliništi a slatiništi leží na 
severozápadním okraji obce Hájek, asi 5 km severozápadně od Františkových Lázní.    

Geologie: Území je tvořeno terciérními sedimenty, ve spodním profilu je vyplněno slatinou 
(kvartér), ve svrchním místy rašelinou. Významná je vrstva křemeliny s velkým množstvím 
minerálů. V minulosti zde probíhala těžba velmi kvalitních jílů.  

Reliéf: Území je vymezeno Vonšovským potokem na jihozápadním okraji a potokem Sázek 
na západním okraji. Oba potoky se stékají jižně od tohoto komplexu. Střed vyplňuje mírně 
zvlněná rovina, tvořená rašeliništi, sycenými srážkovou vodou a minerálními vývěry. V 
severní polovině se nachází několik lomů na kaolín. Neodtěžená křemelina vytváří 
vyvýšeninu nad odtěženými plochami. Významné jsou četné mofety. Izolovanější část tvoří 
na východě svah nad levým břehem Lužního potoka. 
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Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde pseudogleje modální. 

Krajinná charakteristika: Soos je součástí o něco většího lesního komplexu v Chebské pánvi, 
jež je přírodní enklávou v zemědělské krajině. Lesní porosty střídají místy otevřené vodní a 
nezarostlé plochy. 

Biota: Převážnou část území tvoří lesní společenstva, ta jsou zastoupena zejména kvalitními 
rašelinnými březinami. Najdeme zde také rašelinné brusnicové bory a suchopýrové bory 
kontinentálních rašelinišť. V západní části rašelinných komplexů nalezneme blatkový bor. 
Otevřené části rašelinných ploch vyplňují společenstva přechodových rašelinišť a 
společenstva zrašelinělých půd s hrotnosemenkou bílou.  

Nezanedbatelnou část tvoří ve sníženinách údolní jasanovo-olšové luhy a subkontinentální 
borové doubravy často na (v minulosti) odtěžených plochách. 

V místech s vývěry minerálních pramenů se vytvořila vegetace slanisek. Patří sem druhově 
chudé (díky extrémním podmínkám) slanomilné rákosiny. Naopak lépe vyvinuty jsou 
slanomilné trávníky. Ty se často nalézají na lemech holých zasolených půd (křemelina) bez 
vegetace. Na křemelině, kde se uchytila Betula pubescens, se vyvinuly chudší podhorské 
smilkové trávníky. Současná podoba tzv. křemelinového štítu byla podmíněna těžbou slatiny 
v minulosti. 

Podél toků a vodních kanálů se vyskytují společenstva vegetace vysokých ostřic. Velmi 
zastoupené jsou rákosiny eutrofních stojatých vod s dominantní Typha latifolia a Phragmites 
australis. Jezírka nedaleko Kateřiny jsou tvořena společenstvy vegetace parožnatek. Na 
vodních plochách se uplatňuje vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s 
bublinatkou jižní a mykrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní. 
Luční společenstva zastupují degradované vlhké pcháčové louky s dominantní Deschampsia 
cespitosa, smilkové louky a květnaté ovsíkové louky. 

Východní výběžek tvoří převážně jasanovo-olšové luhy a subkontinentální borové doubravy. 
V aluviu Lužního potoka pobřežní vegetaci potoků doplňuje vegetace vysokých ostřic a vlhké 
pcháčové louky. Nejvýznačnějším biotopem je rašeliniště s dobře vyvinutou vegetací 
zrašelinělých půd s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba).    

Kvalita a význam: 

Centrum území je pro svou bohatost a druhovou skladbu chráněno jako národní přírodní 
rezervace. Velmi významná jsou zde společenstva slanisek vázaná na mineralizaci půdy z 
vývěrů minerálních pramenů. Bohaté porosty tvoří Schoenoplectus tabernaemontani. Jezera a 
tůně osidluje často Utricularia australis, vyskytuje se i Utricularia minor a Utricularia 
ochroleuca. Bohatá je populace parožnatky Nitella flexilis. Za zmínku stojí také rašelinné 
druhy jako velmi častá Oxycoccus palustris, Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba.  
K dalším významným druhům patří Glaux maritima, Bolboschoenus maritimus, Carex 
distans, Juncus gerardii, Triglochin palustre. 

Z fauny je významné opakované a pravidelné hnízdění druhu jeřába popelavého, vodouše 
rudonohého, několika párů motáka pochopa, bekasiny otavní aj. a množství druhů 
obojživelníků.    

Zranitelnost: V minulosti bylo území využíváno pro těžbu kvalitních kaolinických jílů, 
křemeliny a rašeliny. S tím souvisí budování mnoha odvodňovacích kanálů. Tato exploatace 
dnes již na území nepokračuje. Těžba kaolínu probíhá však na okraji rezervace. Částí území 
vede naučná turistická stezka po povalovém chodníku. Podél tohoto chodníku a podél dalších 
cest je roztroušeně zvýšený výskyt ruderálních druhů.  
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Celý komplex je závislý na specifickém vodním režimu, k čemuž bylo přihlédnuto při 
navrhování hranic. 

Na těžbou narušených a ruderalizovaných plochách se často objevuje Calamagrostis 
epigejos. V lesních porostech potenciálně hrozí odvodňování. Také možná změna druhové 
skladby by se jevila jako nežádoucí.    

Management: U T1.1 - mezofilních ovsíkových luk, uzpůsobit kosení výskytu Euphydryas 
aurinia. U T7 - slanisek, sledovat sukcesi dřevin na kdysi těžených plochách. U částečně 
odvodněných rašelinišť a slatinišť upravit hladinu spodní vody ve prospěch rozvoje rašeliniště 
(nebezpečí zarůstání náletovými dřevinami). 

V jihovýchodním cípu NPR pokračovat v hrazení odvodňovacího kanálu, tvořícího přítok 
Vonšovského potoka. 

Redukce invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý, vlčí bob mnoholistý aj.).    

Možné střety zájmu: Hospodářské využití území mimo hranice NPR Soos (zemědělská 
výroba, těžba kaolinu, výstavba). 

Odvodňování některých pozemků. 

Doprava železniční a silniční. 

Turistické využití území (naučná stezka v NPR Soos s doprovodnými aktivitami). 

Využití území pro jímání minerálních a lázeňských vod. 

Lesní hospodářství (úprava vodního režimu, zavádění nepůvodních druhů dřevin, těžba).    
 
Tab. 1: Přehled stanovišť/biotopů, jež jsou předmětem ochrany EVL Soos. 

 Stanoviště/Biotop Rozloha 
(ha) 

Podíl 
(%) R/Z/G 

1340 Vnitrozemské slané louky  8.7752 1.93 A/A/A 

 T7 Slaniska 8.7752 1.93 A/A/A 

3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou 
vegetací parožnatek  0.7343 0.16 A/A/B 

 V5 Vegetace parožnatek 0.7343 0.16 A/A/B 

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s 
vegetací typu Magnopotamion nebo 
Hydrocharition  

2.2189 0.49 A/A/C 

 

V1C Makrofytní vegetace přirozeně 
eutrofních a mezotrofních stojatých vod s 
bublinatkou jižní nebo obecnou 
(Utricularia australis a U. vulgaris) 

1.2900 0.28 A/A/C 

 
V1F Makrofytní vegetace přirozeně 
eutrofních a mezotrofních stojatých vod - 
ostatní porosty 

0.9289 0.20 A/A/C 

3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně  0.069 0.01 A/A/B 

 V3 Makrofytní vegetace oligotrofních 0.0690 0.01 A/A/B 
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jezírek a tůní 

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště  8.3111 1.83 A/A/C 

 R2.3 Přechodová rašeliniště 8.3111 1.83 A/A/C 

7150 Prolákliny na rašelinném podloží 
(Rhynchosporion)  0.7377 0.16 A/A/A 

 R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou 
bílou (Rhynchospora alba) 

0.7377 0.16 A/A/A 

91D0 Rašelinný les  76.6641 16.9 A/A/A 

 L10.1 Rašelinné březiny 61.2747 13.53 A/A/A 

 L10.2 Rašelinné brusnicové bory 5.2691 1.16 B/B/A 

 L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních 
rašelinišť 

7.1157 1.57 A/A/A 

 L10.4 Blatkové bory 3.0046 0.66 A/A/A 

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

17.7929 3.93 A/A/C 

 L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, 
typické porosty 

17.7929 3.93 A/A/C 

 

Předmětem ochrany nejsou žádné druhy rostlin ani živočichů. 

Tab. 2: Přehled aktivit s vlivem na EVL Soos. 

  Uvnitř/Vně Intenzita Plocha  Ovlivnění 

160 Lesní hospodářství všeobecně Uvnitř B 50 - 

161 Vysazování lesů Uvnitř A 10 - 

390 Ostatní těžební a důlní aktivity Uvnitř A 10 - 

490 Ostatní aktivity týkající se urbanizace a 
industrializace Uvnitř B 10 - 

690 Jiné aktivity týkající se turistiky a 
volného času Uvnitř B 10 0 

800 Meliorace a vysušování, všeobecně Uvnitř A 10 - 

954 Invaze nějakého druhu Uvnitř A 20 - 

Intenzita vlivu:  A – vysoký, B – střední, C - nízký 
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Dotčené předměty ochrany 
Výsypka Chebská se nachází v okrajové části EVL Soos. Větší část navrhovaného 

rozšíření je situována mimo EVL do lesních porostů L7.3 (subkontinentální borové 
doubravy), X9A (lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami), L2.2B (potoční a 
degradované jasanovo-olšové luhy), X14 (vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné 
vegetace) a na nezarostlé plochy X6 (antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo 
sídla), které již nyní slouží jako výsypka. Plánovaná výsypka tedy není situována do 
stanovišť, jež jsou předmětem ochrany EVL Soos. V těsné blízkosti se však nachází dva 
biotopy V1F (makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní 
porosty) a biotop L2.2A* (údolní jasanovo-olšové luhy), které jsou předmětem ochrany.  

Celá oblast EVL by mohla být významně negativně ovlivněna v případě, že by těžba 
změnila hydrogeologické podmínky, které by vedly ke ztrátě vody v mokřadních stanovištích.  

Potenciálně negativní vliv by mohla mít také doprava materiálu po úzkokolejné trati a 
navržená rekultivace. Všechny uvedené faktory jsou rozvedeny v následující kapitole. 

4. Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO 

Podklady dodané firmou GET, s.r.o., lze pro účely tohoto hodnocení považovat za 
dostačující. Níže uvedené hodnocení je rozděleno do 4 kategorií možný vlivů: pokračování 
těžby na lomu Suchá, rozšíření výsypky Chebská, doprava materiálu, navržená rekultivace. 

Pokračování těžby 
Území je od EVL vzdáleno cca 1200 m, z čehož je zřejmé že k přímému ovlivnění 

nedojde. Je zde ovšem potenciální riziko nepřímého ovlivnění skrze změnu hydrologických 
poměrů či znečištění potoku Sázek tekoucího na severním okraji EVL.  

Z informací uvedených v textu oznámení vyplývá, že ke změně hydrologických poměrů 
na území EVL Soos nedojde. Níže je uvedeno vysvětlení přejaté z textu oznámení. 

„Dosah depresního kužele (poloměr) bude při rozšíření lomu Suchá o 11,44 ha max. 250 
m. 

To odpovídá přibližně dosahu dnešního depresního kužele vyvolaného těžbou ve 
stávajícím lomu Suchá. Zároveň dosah depresního kužele Nové Vsi může být okolo 500 m. 
Velikosti depresních kuželů se nesčítají, souhrnný dosah depresního kužele v místě překryvu 
či spolupůsobení čerpání důlních vod může být maximálně okolo 600 m (je třeba uvážit 
složení nadložních materiálů – jedná se o silně jílové písky, což způsobuje malou propustnost 
a tím i strmost depresního kužele). Depresní kužele nejsou pravidelné, ale jsou protaženy ve 
směru přítoků podzemní vody, generelní směr proudění je zde od severu k jihu. Z toho 
vyplývá, že depresní kužel nedosahuje ani poloviny vzdálenosti národní přírodní rezervace od 
hranice jámy Nová Ves“.  

Občasné navýšení průtoku v potoku Sázek nebude mít na okolní biotopy negativní vliv.  
Problémem by však mohlo být znečištění vody drobnými částicemi nerozpuštěných látek. 
Rozšíření těžby bude pouze pokračováním stávajícího jevu, který doposud nepůsobil 
významné škody na okolním ekosystému. V rámci posuzovaného záměru bude nutné zabránit 
případnému nárůstu znečištění potoku Sázek oproti současnému stavu. 

Rozšíření výsypky Chebská 
Výsypka je situována z větší části mimo území EVL. Přibližně 1/3 se nachází přímo 

v EVL, avšak na stanovištích, která nejsou předměty ochrany.  
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Těsně u hranic výsypky se nacházejí dva biotopy V1F (makrofytní vegetace přirozeně 
eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty), jež jsou předmětem ochrany. Obě 
mokřadní stanoviště by mohla být ovlivněna sesuvem nasypávaného materiálu. Případný 
náhlý či pozvolný sesuv deponovaného materiálu by zasáhl a mohl poškodit obě plochy 
stojatých vod. Výsypku proto bude nutno zabezpečit proti sesuvům. Alternativně lze ukončit 
výsypku v dostatečné vzdálenosti od popsaných mokřadních stanovišť.  

Ostatní stanoviště jež jsou předmětem ochrany mohou být ovlivněna pouze nepřímo. 
Zvýšená prašnost bude mít vliv na blízké lesní porosty včetně smíšených jasanovo-olšových 
lužních lesů. Je všeobecně známo, že drobné prachové částice jsou schopny ucpávat průduchy 
rostlin, čímž snižují jejich vitalitu. Negativní vliv prachu je významnější v oblastech s nižšími 
srážkami, mezi něž zájmová lokalita patří. Prašnost bude částečně snížena průběžným 
zhutňováním naváženého materiálu. Při hodnocení vlivu na lesní porosty je nutno vzít v potaz 
i skutečnost, že v prostoru původní výsypky (tzn.i v okolí stávající výsypky) zdárně probíhá 
sukcese. Z toho lze usuzovat, že v daném území není prašnost významným stresujícím 
faktorem. 

Likvidace lesních porostů bude mít negativní vliv na okolní porosty, které budou náhle 
otevřeny působení nepříznivých klimatických faktorů zejména větru. Mezi výsypkou a 
stanovištěm smíšené jasanovo-olšové lužní lesy bude nutno ponechat min. 15 m stávajícího 
lesního porostu, na jehož okraji bude navíc vysazen lesní plášť. K výsadbě budou použity 
původní dřeviny, dominantními druhy budou jasany a olše, pokud budou splněny jejich 
stanovištní nároky. 

 

Obr. 5: Biotopy nacházející se v území určeném k realizaci výsypky a v jeho okolí (zdroj: 
AOPK ČR – aktualizováno). L2.2A – Údolní jasanovo-olšové luhy, V1F - Makrofytní 
vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. 
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Doprava materiálu 
Doprava vytěženého materiálu z lomu bude probíhat po úzkokolejné železnici skrz 

biotopy X9 (lesní kultury s nepůvodními dřevinami), X12 (nálety pionýrských dřevin), L7.3 
(subkontinentální borové doubravy), X1 (urbanizovaná území), T1.5 (vlhké pcháčové louky) 
a po hranici biotopů L2.2 (údolní jasanovo-olšové luhy) a T1.10 (vegetace vlhkých 
narušovaných půd). Hranice s biotopem L2.2  má délku cca 300 m. Provoz bude probíhat na 
již vybudované železniční trati. Plánovaná intenzita 5 jízd za týden nenaruší během 
normálního provozu integritu těchto stanovišť. K významnému ohrožení by mohlo 
samozřejmě dojít v případě havárie (únik ropných látek).   

Vzhledem k intenzitě dopravy bude množství živin pocházejících z výfukových plynů 
zanedbatelné.  

Prostor úzkokolejky je zapotřebí udržovat v čistotě, tj. zabránit případnému padání 
materiálu z vozíků a dále likvidovat  (pokud se vyskytnout) nepůvodní invazních druhy rostlin 
(např. bolševník). 

Obr. 6: Úzkorozchodná železniční vlečka, jež bude používána k přepravě materiálu. 

Navržená rekultivace  

Ten by mohla mít pouze rekultivace výsypky Chebská, jež se nachází na území EVL a 
v jejím blízkém okolí. Dle zpracovaného plánu bude menší část území rekultivována hydricky 
(to znamená, že dnešní vodní plochy v blízkosti výsypky, které se nacházejí na území 
vymezeném pro hornickou činnost, nebudou rozšířením výsypky přímo dotčeny), větší část 
lesnicky (plocha rozšíření bude celá posléze zalesněna).  

Menší vodní plocha je stávající záchytná jímka důlních vod jak z podloží výsypky 
(drenážní pera), tak z povrchu. Z této jímky voda volně odtéká do levostranného přítoku 
potoka Sázek. Větší vodní plocha je plochou hydrické rekultivace bývalého lomu Frankova 
louka. Na žádné z ploch nebudou probíhat žádné rekultivační práce.  
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Z pohledu ochrany předmětů ochrany nelze proti navržené rekultivaci nic namítat. Pouze 
jako doporučení uvádím skutečnost, že rekultivaci by bylo vhodné směřovat k vytvoření 
některého ze stanovišť, jež jsou předmětem ochrany EVL Soos.  

V okolí posuzovaného záměru v současnosti nejsou realizovány ani plánovány žádné 
záměry, jejichž vliv na EVL Soos by se mohl kumulovat s vlivy posuzovaného záměru 

5. Závěr 

Hodnocený záměr „Pokračování hornické činnosti na ložiscích Suchá a Nová Ves 
v dobývacím prostoru Nová Ves u Křižovatky“ nebude mít v případě dodržení 
navržených zmírňujících opatření významný negativní vliv na celistvost a předměty 
ochrany EVL a PO. 

 

Navržená zmírňující opatření: 

 Zabránit sesuvům naváženého materiálu do biotopů V1F (Makrofytní vegetace 

přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod – ostatní porosty). 

 Zabránit nárůstu znečištění potoku Sázek tuhými nerozpuštěnými látkami oproti 

současnému stavu. 

 Před biotopem L2.2A (Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty) ponechat min. 

15 m stávajících lesní porostů a vysadit lesní plášť, složený z původních a stanovištně 

vhodných druhů dřevin. 

 Zabránit vypadávání převáženého materiálu z důlních vozíků 

 V případě úniku ropných látek během z lokomotivy neprodleně zamezit jejich průniku 

do vody a půdy. 

 Na území výsypky, železniční vlečky a jejího okolí monitorovat výskyt invazních 

druhů rostlin, zejména bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum). 

V případě potvrzení výskytu zajistit jejich likvidaci. 
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6. Seznam použitých zkratek 

PO ptačí oblast 

EVL evropsky významná lokalita 
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