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ÚVOD 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále 

též „krajský úřad“), vydal vyjádření a stanovisko ke zprávě o uplatňování Územního plánu 

Vidnava a k návrhu změny č. 1 ÚP Vidnava. Stanovisko a vyjádření bylo vydáno dne 

24.11.2021 (č. j.: KUOK 117330/2021). 

Stanovisko k § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona (stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny 

územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast) a Stanovisko k § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona (stanovisko 

krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve 

kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má 

být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější 

požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) 

a podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

po posouzení Zprávy a uplatňování Územního plánu Vidnava v uplynulém období 2016–2021 

sděluje, že ke Zprávě nemá připomínek. Pouze k části E. Zprávy, konkrétně k požadavku na 

vymezení nové plochy těžby na pozemcích parc. č. 1158, 1202, 1204, 1208, 1200, 256/8, 267 

v k. ú. Vidnava orgán ochrany uvádí stanovisko: 

Nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít samostatné nebo ve spojení s jinými záměry a 

koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona). 

Odůvodnění: 

Záměr se nachází V těsné blízkosti evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 

(EVL) Stará Červená Voda - lesní komplex (CZ0713827). Předmětem ochrany této EVL, která 

byla vyhlášena 18. 3. 2016, je kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Ta je vázána především 

na biotopy mělkých kaluží nezpevněných lesních cest a mělkých tůní v raných fázích sukcese 

s minimem vodní vegetace. Nevyužívaný prostor starého dobývacího prostoru kaolinu a jeho 

bezprostředního okolí je svým charakterem pro uvedený druh atraktivní. Podle Nálezové 

databáze ochrany přírody je zřejmé, že výskyt uvedeného druhu je zde zaznamenávám na 

zájmové ploše záměru každoročně jak ve formě adultní, tak ve formě snůšek. Tento fakt je 

orgánu ochrany přírody znám i z jeho úřední činnosti. Uvažovaným záměrem dojde k 

významnému zásahu do území, které je vzhledem ke svému sukcesnímu charakteru biotopem 

uvedeného druhu. Z výše uvedených důvodů nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít 

samostatné nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany 

jmenované EVL. 

Po posouzení obsahu návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vidnava v uplynulém 

období, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životni 

prostředí a stanoviska věcně příslušného oddělení ochrany přírody Odboru životního prostředí 

a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu 

stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivu na životní 

prostředí, tímto  stanoviskem  uplatňuje  požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů „Změny 

Územního plánu Vidnava“ na životní prostředí. 

Nedílnou součástí návrhu změny Územního plánu Vidnava v dalším stupni územně 

plánovací dokumentace bude: 
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a) Vyhodnocení vlivů územního plánu na životni prostředí dle § 50 stavebního 

zákona, zpracované na základë § 19 odst. 2 Stavebního zákona v rozsahu přílohy stavebního 

zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst. 3 zákona o posuzováni vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení vlivů na životni prostředí musí postihnout vlivy navrhovaných změn na 

složky životního prostředí a na veřejné zdraví. Součástí Vyhodnocení bude i návrh případných 

opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativní vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na: 

- Posouzení dopadů koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění 

hydrologických poměrů. 

- Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy. 

- Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi. 

- Bude Vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného 

orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí 

s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami 

včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit. 

b) Posouzeni vlivu změny Územního plánu Vidnava na lokality soustavy Natura 2000 

dle § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Návrh řešení územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí a posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000, předá pořizovatel krajskému 

úřadu pro účely vydáni stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Odůvodnění: 

Krajský úřad vycházel z koncepce návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vidnava 

v uplynulém období. Změnou územního plánu budou prověřeny a případně zapracovány do 

změny územního plánu zejména požadavky na plochy bydlení (BI, BV), vymezení prvků ÚSES 

a požadavek na Vymezení plochy těžby nerostů na ploše výhradního ložiska kaolinu. Krajský 

úřad uplatnil požadavek na zpracování posouzení změny  územního plánu z hlediska vlivů na 

životní prostředí (SEA) z důvodu, že u výše uvedené koncepce nebyl vyloučen její významný 

vliv na předmět ochrany nebo na celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jak 

vyplývá ze stanoviska orgánu ochrany přírody, krajského úřadu, příslušného orgánu ochrany 

přírody (viz výše) a současné je řešen požadavek na vymezení plochy těžby nerostů na ploše 

výhradního ložiska kaolinu na ploše 10 ha, která svým rozsahem a charakterem zakládá rámec 

pro realizaci záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí 

(bod č. 79 — Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných 

surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od 10 tis. t/rok. Povrchová 

těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou od 10 tis. t/rok. Těžba rašeliny od 

x). Požadavky v územním plánu jsou navrženy v rozsahu, který by mohl předpokládat 

kumulativní í vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu uvedeného zákona. 

Provádění koncepce tak může mít významné environmentální vlivy dle kritérií uvedených v 

příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu krajský úřad 

uplatnil požadavek na zpracování posouzení změny územního plánu z hlediska vlivů na životní 

prostředí (SEA). 

Krajský úřad současné upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora 

– oznamovatele záměru postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto zákona, 
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upravujících posuzováni vlivu na životní prostředí, pokud budou tyto záměry naplňovat 

ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzeni vlivů záměru na 

životní prostředí je pak jedním z podkladů v následujících řízeních dle zvláštních právních 

předpisů. 

1 STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 

1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů ÚP 

Město Vidnava má platný Územní plán Vidnava (Ing. arch. Irena Čehovská, listopad 2015), 

vydaný Zastupitelstvem města Vidnava dne 14. 12. 2015 formou opatření obecné povahy č.j. 

1/15, s nabytím účinnosti dne 22. 1. 2016. 

Požadavek na zpracování Změny č. 1 ÚP Vidnava vyplynul ze Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Vidnava v uplynulém období 2016–2021, schválené usnesením Zastupitelstva 

města Vidnava dne 20. 12. 2021. Důvodem pro pořízení Změny č. 1 je především záměr těžby 

kaolinu a štěrkopísku na výhradním ložisku Vidnava (3264300), která podle platného územního 

plánu není možná, tj. požadavek na vymezení plochy těžby a koridoru pro dopravník mezi 

plochou těžby a zpracovatelským areálem – areálem bývalé šamotárny ve Velké Kraši. Dále 

byly vzneseny požadavky na vymezení několika nových zastavitelných ploch pro obytnou 

výstavbu. Taktéž je nutno uvést platný územní do souladu s platnou legislativou (zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů) a do souladu se Zásadami 

územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4. 

Změna č. 1 Územního plánu Vidnava je pořizována zkráceným postupem dle §§ 55a a 55b 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh Změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání zpracovala společnost 

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., se sídlem Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, v 

červenci 2022; návrh je zpracován oprávněnou osobou k vybrané činnosti ve výstavbě v 

souladu s ustanovením § 158 odst. 1 stavebního zákona – autorizovaným architektem ČKA Ing. 

arch. Helenou Salvetovou – číslo autorizace: 00 864. 

Návrh Změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání je zpracován v souladu s § 50 

odst. 1 stavebního zákona a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Změna č. 1 ÚP Vidnava zahrnuje následující plochy: 

• Zastavitelné plochy 

Z1/01 – BI – plocha bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

Z1/02 – BV – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské  

Z1/03 – BV – plocha bydlení v rodinných domech  

• Plochy změn v krajině 

K1/01, K1/02 – NT – plochy těžby nerostů – nezastavitelné  
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K1/13, K1/04, K1/05, K1/06 – NP – plochy přírodní; jde o plochy pro rozšíření NRBC 

Smolný tak, aby bylo vymezení NRBC v souladu se ZÚR Olomouckého kraje v platném znění 

• Koridory 

DK1/01 – koridor pro dopravní infrastrukturu se specifickým využitím (dopravník) 

Změnou č. 1 ÚP Vidnava se tedy vymezují tři nové zastavitelné plochy – jedna plocha 

bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI (plocha Z1/01) a dvě plochy bydlení v 

rodinných domech – venkovské BV (plochy Z1/02 a Z1/03).   

Ve všech případech jde o plochy drobných výměr, které přímo navazují na zastavěné 

území, v případě plochy Z1/01 vymezené na zbytkové ploše zemědělské půdy a v návaznosti 

na nově vybudovanou místní komunikaci (ulice U Lesa), s vybudovanými sítěmi technické 

infrastruktury (vodovod, kanalizace); jde o pozemky ve vlastnictví Města Vidnava a Státního 

pozemkového úřadu. Celková kapacita nově vymezených zastavitelných ploch je cca 9 nových 

rodinných domů. Kapacita nově vymezených zastavitelných ploch je o něco nižší, než počet 

rodinných domů realizovaných od vydání územního plánu – bylo postaveno nebo rozestavěno 

11 rodinných domů. 

Kapacita zastavitelných ploch, určených pro obytnou výstavbu, vymezených v platném 

územním plánu je velmi malá – po převedení zastavitelné plochy bydlení v rodinných do-mech 

– městské a příměstské BI Z01 do stavu již v platném územním plánu zbývají pouze tři 

zastavitelné plochy, určené pro obytnou výstavbu – zastavitelná plocha bydlení v bytových 

domech BH Z02 a dvě zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

BI – Z03 a Z04. Výstavba bytových domů je v současné nereálná, výstavba rodinných domů 

na vymezené zastavitelné ploše Z04 by vyžadovala rozsáhlejší investice do dopravní a 

technické infrastruktury; reálně využitelná bez větších investic je tak pouze zastavitelná plocha 

Z03 s kapacitou cca 5 – 6 RD, což považujeme za zcela nedostatečné pro zajištění udržitelného 

rozvoje města. Možnosti dostaveb uvnitř zastavěného území jsou přitom minimální. 

Na území města Vidnava zasahuje lokalita, charakterizovaná jako objekt, který lze využít 

částečně nebo podmínečně (za předpokladu splnění vybraných technických a 

environmentálních podmínek) dle bodu 75.1.1. V souladu s uvedeným ustanovením se Změnou 

č. 1 vymezují plochy změn v krajině – plochy těžby nerostů – nezastavitelné NT K1/01 a K1/02; 

pro vybudování dopravníku je vymezen koridor dopravní infrastruktury se specifickým 

využitím DK1/01. plochy těžby nerostů – nezastavitelné NT se v současnosti nacházejí v 

prostoru chráněného ložiskového území Vidnava I. (CHLÚ 09910101) a výhradního ložiska 

Vidnava (B3099101). 

Vypracování SEA je požadováno zejména s ohledem na potenciální vymezení plochy 

těžby nerostů. Samotný dokument pak toto zohledňuje a ostatní navržené změny ÚP jsou 

vzhledem k výše uvedenému oproti ploše těžby hodnoceny okrajově a v opodstatněných 

případech. 

Se změnou územního plánu Vidnava bude zároveň změněn i územní plán obce Stará 

Červená Voda. CHLÚ a předpokládaná plocha těžby se totiž nachází na rozhraní obou obcí. 

Hodnocení se opírá zejména o podklady stávajícího oznámení EIA, které hodnotí celý záměr 

bez ohledu na správní hranice. Samotná těžba pak bude realizována za předpokladu změny ÚP 

obou obcí. Z hlediska vlivu na životní prostředí je tak v rámci této dokumentace hodnocena 

kumulace těžby v obou územích, které jsou de facto záměrem jedním a shodným. 

Pozn.: Při hodnocení je někdy účelné využít informace zveřejněné v informačním systému EIA (dále jen “IS 

EIA“), pokud mají vazbu k řešenému území, resp. předmětu řešení koncepce, to znamená čerpat i z podrobnějších 

informací na úrovni posuzování vlivů konkrétních záměrů na ŽP (§ 10b odst. 3 ZPV), pokud jsou aktuální a 
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relevantní k předmětu řešení posuzovanému dokumentu a dotčenému území (Metodické doporučení pro posuzování 

vlivů obecných koncepcí na životní prostředí, 2018).  

V případě změny ÚP je tedy částečně čerpáno z podrobnějších informací na úrovni posuzování vlivů 

konkrétních záměrů na životní prostředí, které jsou aktuální a relevantní k předmětu řešení posuzovanému 

dokumentu a dotčenému území. 

Obrázek 1: Zákres výsledné podoby po provedení změny do hlavního výkresu 

 

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 územního plánu Vidnava na životní prostředí je 

zpracováno podle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Jeho zpracování vyplývá z požadavku uvedeného ve stanovisku k obsahu 

návrhu změny č. 1 územního plánu Vidnava vydaném dne 24. listopadu 2021 Krajským úřadem 

Olomouckého kraje, pod č. j.: KUOK 117330/2021 (viz úvodní kapitola). 
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1.2 Vztah změny č. 1 ÚP Vidnava k jiným koncepcím 

Rámec vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Vidnava je vymezen v předchozí kapitole. 

Samotné vyhodnocení pak bere v potaz všechny tyto změny. Vztah k cílům koncepčních 

dokumentů přijatých krajské, potažmo národní úrovni je hodnocen v následujícím textu, ze 

strategických dokumentů jsou v odůvodněném případě níže citovány vybrané pasáže. 

Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou podrobněji 

specifikovány cíle a opatření a mají konkrétnější vazbu k území. Uvedeny jsou pouze koncepce, 

které mohou mít výraznější vazby na proces územního plánování a na změny využití území. U 

těchto koncepcí je posouzena vazba na návrh změny územního plánu, tj. do jaké míry 

předkládané požadavky předkládané dokumentace mohou ovlivnit naplňování stanovených 

cílů.  

Vztah změny ÚP k ostatním koncepcím byl převzat z metodiky pro posuzování vlivů 

obecných koncepcí na životní prostředí. 

Vztah změny ÚP ke 

koncepci 
Verbální hodnocení Použitá stupnice 

Velmi silný (přímý) vztah 

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky 

nebo záměry s konkrétně definovaným nárokem na 

změnu využití území, které se přímo promítají do 

posuzované koncepce, jejich zahrnutí je nezbytnou 

podmínkou vyplývající z přijatého strategického 

dokumentu. 

3 

Silný (přímý) vztah 

Strategický dokument bez konkrétně definovaných 

nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. Do 

řešené koncepce se promítají ve formě priorit, požadavků 

nebo podmínek (verbální výroky). Realizace koncepce 

není přímo závislá na přijatém strategickém dokumentu. 

2 

Slabý nebo nepřímý vztah 

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky 

nebo záměry s přímou vazbou na navrhovanou koncepci, 

je však podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů. 

1 

Bez vztahu 

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky 

nebo záměry, které vyžadují řešení v rámci řešené 

koncepce. 

0 

Při hodnocení vlivu změny ÚP je věnována pozornost základním strategickým a 

koncepčním dokumentům, které se zabývají přímo, či alespoň ovlivňují problematiku životního 

prostředí v České republice. V následující tabulce je vyhodnoceno, jaký vztah má změna č. 1 

ÚP Vidnava k výše uvedeným vybraným republikovým a krajským koncepcím. 

Republikové strategie a koncepce 

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 

4 (2021) 

2 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2030 2 

Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 2 
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Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 2 

Státní energetická koncepce 0 

Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 0 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 1 

Plán hlavních povodí ČR (2007) 0 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025 2 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2020-2025 2 

Národní strategický plán rozvoje venkova (aktualizace 2010) 1 

Dopravní politika ČR (aktualizace 2011) 1 

Národní program snižování emisí ČR (2007) 1 

Regionální krajské koncepční a strategické dokumenty 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – úplné znění po vydání 8. 

aktualizace ZÚR. 

2 

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do 

roku 2030 

2 

Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje. 1 

Koncepce ochrany přírody pro území Olomouckého kraje 2 

Posouzení kulturních krajinných oblastí ve vztahu na situování obnovitelných 

zdrojů energie 

1 

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje (aktualizace 2015-2040) 0 

Program rozvoje cestovního ruchu OK na období 2021–2027 0 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje 1 

Plán dílčího povodí Horní Odry 1 

2 ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA 

VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 

Pro účely této kapitoly byly vybrány koncepce upravující cíle v oblasti ochrany životního 

prostředí a zdraví obyvatel na národní a regionální (krajské) úrovni. Z koncepčních dokumentů, 

u kterých byl identifikován velmi silný nebo silný vztah byly vybrány relevantní cíle a priority. 
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V navazující tabulce je pak na základě jednoduché symboliky znázorněno zapracování 

vybraných cílů v rámci zpracované Změny č. 1 ÚP Vidnava. 

Symbol Význam symbolu 

0 Řešení Změny č. 1 ÚP nemá na dosažení cíle 

žádný vliv 

0-1 Řešení Změny č.1 ÚP se na dosažení cíle podílí 

1 Řešením Změny č.1 ÚP je možné zásadně 

ovlivnit dosažení cíle 

Pozn. Cíle značené symbolem 1 jsou použity při hodnocení Změny č. 1 ÚP Vidnava z 

hlediska způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí a jejich zohlednění při výběru 

variant řešení. 

Republikové strategie a koncepce 

Cíle a priority Symbol Souvislost s dílčím plněním v rámci změny č.1 ÚP Vidnava 

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 4 (2021) 

Politika územního rozvoje České republiky je nástrojem územního plánování s celostátní 

působností závazným pro pořizování a vydávání územně plánovacích dokumentací krajů a 

obcí a pro rozhodování v území. Je to koncepční dokument strategického charakteru, jehož 

hlavním účelem je koordinace územně plánovací činnosti krajů, resp. obcí, a koordinace 

resortních politik a koncepcí s průmětem do území.  

V rámci PÚR ČR jsou vymezeny hlavní rozvojové oblasti (OB) a rozvojové osy (OS) 

ČR a dále specifické oblasti (SOB), tj. oblasti, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy 

z hlediska udržitelného rozvoje území, přičemž se jedná o správní obvody ORP se 

specifickými hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového 

významu, nebo které svým významem přesahují území kraje. V Politice územního rozvoje 

České republiky jsou vymezeny tzv. rozvojové osy a rozvojové oblasti, dále specifické 

oblasti, koridory a plochy dopravní infrastruktury a koridory a plochy technické 

infrastruktury a souvisejících záměrů.  

Území obce Vidnava dle PÚR nespadá do rozvojové osy (OS), oblasti republikového 

významu ani do specifické oblasti (SOB). 

(14) Ve veřejném zájmu 

chránit a rozvíjet přírodní, 

civilizační a kulturní 

hodnoty území, včetně 

urbanistického, 

architektonického a 

archeologického dědictví. 

Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury 

území, struktury osídlení a 

jedinečné kulturní krajiny, 

které jsou výrazem identity 

území, jeho historie a 

0-1 

Skutečný rozsah těžby bude projednán v následujících 

řízeních a ochrana životního prostření bude tímto zajištěna. 

Je ale možné, že konečná výměra pozemků, na kterých 

bude případně povolena těžba, bude nižší. Důvodem je mj. 

řešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům a 

možným omezením, které mohou vyplynout z podmínek 

následujících řízení. Krajina při těžbě prochází obdobím 

nepříznivého působení těžební činnosti, nicméně po jejím 

ukončení a realizovaných rekultivacích jsou negativní vlivy 

eliminovány a stav území se navrátí přírodě blízkému 

charakteru. 
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tradice. Tato území mají 

značnou hodnotu, např. i 

jako turistické atraktivity. 

Jejich ochrana by měla být 

provázána s potřebami 

ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy 

udržitelného rozvoje. V 

některých případech je 

nutná cílená ochrana míst 

zvláštního zájmu, v jiných 

případech je třeba chránit, 

respektive obnovit celé 

krajinné celky. Krajina je 

živým v čase proměnným 

celkem, který vyžaduje 

tvůrčí, avšak citlivý přístup 

k vyváženému všestrannému 

rozvoji tak, aby byly 

zachovány její stěžejní 

kulturní, přírodní a užitné 

hodnoty. Bránit upadání 

venkovské krajiny jako 

důsledku nedostatku 

lidských zásahů. Při 

plánování rozvoje 

venkovských území a oblastí 

dbát na rozvoj primárního 

sektoru při zohlednění 

ochrany kvalitní 

zemědělské, především orné 

půdy a ekologických funkcí 

krajiny. 

(14a) Při plánování rozvoje 

venkovských území a oblastí 

dbát na rozvoj primárního 

sektoru při zohlednění 

ochrany kvalitní 

zemědělské, především orné 

půdy a ekologických funkcí 

krajiny. 

1 

Navržené plochy budou mít vliv na zemědělskou půdu 

v podobě jejího záboru. Jedná se však o půdy nižší kvality 

III-V. třídy ochrany ZPF. 

 

(15) Předcházet při 

změnách nebo vytváření 

urbánního prostředí 

prostorově sociální 

segregaci s negativními 

vlivy na sociální soudržnost 

obyvatel. Analyzovat hlavní 

mechanizmy, jimiž k 

segregaci dochází, zvažovat 

existující a potenciální 

důsledky a navrhovat při 

1 

Změna ÚP nepodporuje a nepřichází s návrhy prohlubující 

prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na 

soudržnost obyvatel. Naopak podporuje aspekty rozvoje 

území včetně zachování, popř. tvorby nových pracovních 

míst, čímž přispívá k posílení potenciálu rozvoje území, 

nikoli jeho stagnaci, která může být startem pro sociální 

segregaci obyvatel. 
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územně plánovací činnosti 

řešení, vhodná pro prevenci 

nežádoucí míry segregace 

nebo snížení její úrovně. 

(16) Při stanovování 

způsobu využití území v 

územně plánovací 

dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před 

uplatňováním 

jednostranných hledisek a 

požadavků, které ve svých 

důsledcích zhoršují stav i 

hodnoty území. Vhodná 

řešení územního rozvoje je 

zapotřebí hledat ve 

spolupráci s obyvateli 

území i s jeho uživateli a v 

souladu s určením a 

charakterem oblastí, os, 

ploch a koridorů 

vymezených v PÚR ČR. 

0-1 

Změna ÚP má nepatrný vliv na strukturu činností v území 

(těžba již v území historicky probíhala), obyvatelé mají 

možnost se k návrhu dokumentace vyjádřit v rámci jejího 

projednávání, zároveň bude záměr projednán v rámci řízení 

EIA. Změna ÚP respektuje vymezení plochy v rámci ZÚR 

OK. Platný územní plán stanovuje koncepci rozvoje města 

komplexně a nepreferuje žádná jednostranná rozhodnutí; 

stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj 

obytné výstavby a na rozvoj ekonomických aktivit, a to při 

respektování ochrany zemědělské půdy, přírodních hodnot 

území, urbanistických hodnot a krajinného rázu. Změna č. 

1 řeší pouze dílčí úpravy platného územního plánu, nové 

zastavitelné plochy vymezuje jen ve velmi malém rozsahu. 

Územní plán zároveň vytváří územní podmínky pro nárůst 

trvale bydlících obyvatel a zatraktivnění území pro 

pobytovou rekreaci. Ve vymezování zastavitelných ploch 

se jedná o plochy trvalého bydlení s cílem posílit složku 

trvalého bydlení. Řešení je potřebné chápat jako komplexní 

a koncepční. Spolupráce s obyvateli území byla činěna 

prostřednictvím vedení obce a zastupitelů.  

(17) Vytvářet v území 

podmínky k odstraňování 

důsledků hospodářských 

změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro 

vytváření pracovních 

příležitostí zejména v 

hospodářsky problémových 

regionech a napomoci tak 

řešení problémů v těchto 

územích. 

1 
Stanovení těžebních ploch a realizace těžby přinese 

pracovní příležitosti, což přispívá k naplnění této priority. 

(19) Vytvářet předpoklady 

pro rozvoj, využití 

potenciálu a polyfunkční 

využívání opuštěných 

areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, 

zemědělského, vojenského a 

j-ného původu, vč. území 

bývalých vojenských 

újezdů). Hospodárně 

využívat zastavěné území 

(podpora přestaveb 

revitalizací a sanací území) 

a zajistit ochranu 

nezastavěného území 

(zejména zemědělské a lesní 

1 

Plochy brownfields se na území města Vidnavy 

nevyskytují, zastavěné území je poměrně intenzivně 

využito a neposkytuje větší možnosti dostaveb nebo 

přestaveb. Ochrana nezastavěného území a zachování ploch 

veřejné zeleně bylo prioritou již při zpracování platného 

územního plánu. Změnou č. 1 dochází pouze k velmi 

malému záboru půdy pro nově vymezené zastavitelné 

plochy – 1,58 ha zemědělské půdy; do stávajících ploch 

veřejné zeleně se Změnou č. 1 nezasahuje. Větší zábor 

zemědělské půdy před-stavují plochy změn v krajině, 

vymezené Změnou č. 1 pro rozšíření nadregionálního 

biocentra ÚSES 89 Smolný; v tomto případě jde o uvedení 

územního plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje 

Olomouckého kraje v platném znění. Zábor lesních 

pozemků v rozsahu 5,46 ha je vyvolán vymezením ploch 

pro těžbu nerostů, opět v souladu se ZUR OK. Platným 
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půdy) a zachování veřejné 

zeleně, včetně minimalizace 

její fragmentace. Cílem je 

účelné využívání a 

uspořádání území úsporné v 

nárocích na veřejné 

rozpočty na dopravu a 

energie, které koordinací 

veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území 

omezuje negativní důsledky 

suburbanizace pro 

udržitelný rozvoj území. 

územním plánem ani Změnou č. 1 nejsou vymezeny 

zastavitelné plochy, které by směřovaly k suburbanizaci. 

Změna přímo souvisí se sanací a přestavbou plochy bývalé 

Šamotárny v rámci správního území obce Velká Kraš (viz  

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs) 

(20) Rozvojové záměry, 

které mohou významně 

ovlivnit charakter krajiny, 

umísťovat do co nejméně 

konfliktních lokalit a 

následně podporovat 

potřebná kompenzační 

opatření. S ohledem na to 

při územně plánovací 

činnosti, pokud je to možné 

a odůvodněné, respektovat 

veřejné zájmy např. 

ochrany biologické 

rozmanitosti a kvality 

životního prostředí, zejména 

formou důsledné ochrany 

zvláště chráněných území, 

lokalit soustavy Natura 

2000, mokřadů, ochranných 

pásem vodních zdrojů, 

chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod a 

nerostného bohatství, 

ochrany zemědělského a 

lesního půdního fondu. 

Vytvářet územní podmínky 

pro implementaci a 

respektování územních 

systémů ekologické stability 

a zvyšování a udržování 

ekologické stability a k 

zajištění ekologických 

funkcí i v ostatní volné 

krajině a pro ochranu 

krajinných prvků 

přírodního charakteru v 

zastavěných územích, 

zvyšování a udržování 

rozmanitosti venkovské 

krajiny. V rámci územně 

0 

Změna ÚP vymezuje plochu těžby nerostů v málo 

konfliktní lokalitě, v poměrně velké vzdálenosti od 

jednotlivých sídel. Navrhované plochy těžby zasahují do 

koncepce ÚSES, která však byla stanovena přes existenci 

CHLÚ (chráněné ložiskové území). Zároveň pak nedojde 

k významnému narušení Území soustavy NATURA2000, 

navržená plocha těžby nerostů není vymezena v rámci 

celého CHLÚ, plocha CHLÚ zasahující do soustavy 

NATURA2000 není uvažována. Plochy bydlení navrženy 

v kontaktu se zastavěným územím. 
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plánovací činnosti vytvářet 

podmínky pro ochranu 

krajinného rázu s ohledem 

na cílové charakteristiky a 

typy krajiny a vytvářet 

podmínky pro využití 

přírodních zdrojů. 

(20a) Vytvářet územní 

podmínky pro zajištění 

migrační propustnosti 

krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, 

zejména při umísťování 

dopravní a technické 

infrastruktury. V rámci 

územně plánovací činnosti 

omezovat nežádoucí 

srůstání sídel s ohledem na 

zajištění přístupnosti a 

prostupnosti krajiny. 

0-1 

Podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny jsou 

v platném územním plánu zajištěny, vymezené zastavitelné 

plochy jsou drobných výměr a nepředstavují žádnou 

migrační překážku. Změnou č. 1 se nevymezují žádné 

plochy ani koridory, které by mohly migrační propustnost 

krajiny zhoršit, stejně tak se nevymezují žádné zastavitelné 

plochy, které by směřovaly ke srůstání města se sousedními 

sídly. 

(24a) Na územích, kde 

dochází dlouhodobě k 

překračování zákonem 

stanovených mezních 

hodnot imisních limitů pro 

ochranu lidského zdraví, je 

nutné předcházet dalšímu 

významnému zhoršování 

stavu. Vhodným 

uspořádáním ploch v území 

obcí vytvářet podmínky pro 

minimalizaci negativních 

vlivů koncentrované 

výrobní činnosti na bydlení. 

Vymezovat plochy pro 

novou obytnou zástavbu 

tak, aby byl zachován 

dostatečný odstup od 

průmyslových nebo 

zemědělských areálů. 

0 

V zájmovém území nedochází k překračování zákonem 

stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu 

lidského zdraví (výjimku tvoří BaP, komentář viz níže, 

např. kapitola 3.9.). Je předpokládáno, že realizace změny 

ÚP povede k významnému zhoršení současného stavu (viz 

rozptylová studie k současné EIA, Závodský, 2021). ÚP 

samotným umístěním navrhované plochy těžby v 

dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby předchází 

zhoršování stavu v hodnotách imisních limitů (Vztah mezi 

bydlením a plochou těžby je pozičně dobře oddělen). Ve 

fázi hodnocení vlivu změny územního plánu nelze obvykle 

identifikovat imisní zátěž, které bude obyvatelstvo 

potenciálně vystaveno. Podklady hodnocené v této fázi 

územně plánovací dokumentace jsou však kompletní 

(Rozptylová studie, 2021) a vymezují limitní rozsah ploch 

při posuzování konkrétního záměru. Vymezení ploch 

bydlení je navrženov dostatečném odstupu od 

průmyslových nebo zemědělských areálů. 

(25) Vytvářet podmínky pro 

preventivní ochranu území 

a obyvatelstva před 

potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v 

území (záplavy, sesuvy 

půdy, eroze atd.) s cílem 

minimalizovat rozsah 

případných škod. Zejména 

zajistit územní ochranu 

ploch potřebných pro 

1 

Retence srážkových vod bude pozitivně ovlivněna, a to po 

ukončení sanačních a rekultivačních prací, předpoklad 

hydrické rekultivace. 
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umísťování staveb a 

opatření na ochranu před 

povodněmi a pro vymezení 

území určených k řízeným 

rozlivům povodní. Vytvářet 

podmínky pro zvýšení 

přirozené retence 

srážkových vod v území s 

ohledem na strukturu 

osídlení a kulturní krajinu 

jako alternativy k umělé 

akumulaci vod.  

V zastavěných územích a 

zastavitelných plochách 

vytvářet podmínky pro 

zadržování, vsakování i 

využívání dešťových vod 

jako zdroje vody a s cílem 

zmírňování účinků povodní. 

(27) Vytvářet podmínky pro 

koordinované umísťování 

veřejné infrastruktury v 

území a její rozvoj a tím 

podporovat její účelné 

využívání v rámci sídelní 

struktury. Vytvářet rovněž 

podmínky pro zkvalitnění 

dopravní dostupnosti obcí 

(měst), které jsou 

přirozenými regionálními 

centry v území tak, aby se 

díky možnostem, poloze i 

infrastruktuře těchto obcí 

zlepšovaly i podmínky pro 

rozvoj okolních obcí ve 

venkovských oblastech a v 

oblastech se specifickými 

geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů 

udržitelného rozvoje území 

využívat regionálních 

seskupení (klastrů) k 

dialogu všech partnerů, na 

které mají změny v území 

dopad a kteří mohou 

posilovat atraktivitu území 

investicemi ve prospěch 

územního rozvoje. Při 

územně plánovací činnosti 

stanovovat podmínky pro 

vytvoření výkonné sítě 

osobní i nákladní 

1 

Změna ÚP a stanovení plochy těžby povede k revitalizaci 

železnice a podpoře nákladní a potenciálně osobní vlakové 

dopravy. 
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železniční, silniční, vodní a 

letecké dopravy, včetně sítí 

regionálních letišť, efektivní 

dopravní sítě pro spojení 

městských oblastí s 

venkovskými oblastmi, 

stejně jako řešení 

přeshraniční dopravy, 

protože mobilita a 

dostupnost jsou klíčovými 

předpoklady hospodářského 

rozvoje ve všech regionech. 

Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 

Zpracování materiálu „Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s 

výhledem do 2050“ (dále jen „SPŽP 2030“) vzešlo z usnesení vlády (UV) č. 1026 ze dne 23. 

11. 2016, s termínem předložit ho vládě do 31. prosince 2020. Nový dokument byl schválen 

vládou ČR dne 11. 1. 2021. SPŽP 2030 navazuje na dlouhodobé úsilí MŽP o ochranu 

životního prostředí-více informací naleznete v rubrice "Historický vývoj SPŽP". 

SPŽP 2030 formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR, zastřešuje 

problematiku životního prostředí v celém jejím rozsahu a stanovuje strategické směřování do 

roku 2030 s výhledem do roku 2050. SPŽP zohledňuje ostatní strategické dokumenty na 

národní, evropské i mezinárodní úrovni, legislativní dokumenty, principy udržitelného 

rozvoje a výsledky Vyhodnocení SPŽP 2012-2020, stejně tak jako každoroční hodnocení 

Zpráv o životním prostředí ČR. Pro celý dokument SPŽP 2030 byla k roku 2050 formulována 

komplexní vize a dílčí vize k roku 2050 dle tří hlavních oblastí. Strategické a specifické cíle 

SPŽP jsou nastaveny do roku 2030. 

Potenciálním zásahem změny č. 1 ÚP Vidnava do krajiny bude vymezení ploch těžby. 

Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 se v tomto 

ohledu jasně vymezuje a změna č. 1 ÚP je s tím plně v souladu: 

Specifickým faktorem, který ovlivňuje krajinu a její funkce mnoha různými způsoby je 

těžba nerostných surovin. Samotná těžba představuje vždy významný zásah do krajiny a 

dotčených ekosystémů, ale následně, při vhodně zvoleném způsobu rekultivace, vytváří 

potenciál k odpovídající obnově ekosystémových funkcí, a dokonce zvýšení diverzity krajiny 

a doplnění často specifických a málo zastoupených typů prostředí. K tomu přispívá využití 

přírodě blízkých způsobů rekultivace, jako je přirozená a řízená sukcese, zachování pestré 

morfologické, popř. substrátové členitosti atp. Rozloha dobývacích prostor v současnosti 

stagnuje a roste rozloha území s již ukončenou rekultivací, a to včetně přírodě blízkými 

způsoby. Zlepšením struktury krajiny, i za pomoci pozemkových úprav, mohou být částečně 

kompenzovány i očekávané dopady změny klimatu, která bude ovlivňovat biologickou 

rozmanitost a ohrozí zejména původní vzácné druhy se specifickými nároky na stanoviště. 

(1.2.) Kvalita ovzduší se 

zlepšuje, Imisní limity 

znečišťujících látek jsou 

dodržovány 

0 

Změnou č. 1 ÚP Vidnava není předpokládáno významné 

zhoršení kvality ovzduší. Imisní limity znečišťujících látek 

jsou na území obce s výjimkou BaP dodržovány (především 

emise z domácích topenišť). 

(1.4) Hluková zátěž a 

světelné znečištění se 
0 

Změna ÚP navrhuje plochu těžby v poměrně velké 

vzdálenosti od obytné zástavby, vliv na hlukovou situaci je 
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snižují, Hluková zátěž 

obyvatelstva a ekosystémů 

se snižuje. 

hodnocen v rámci akustického posouzení příslušné EIA 

(Moravec, 2021).  

(3.1) Ekologická stabilita 

krajiny je obnovena, 

hospodaření v krajině je 

dlouhodobě udržitelné a 

reaguje na změnu klimatu, 

Retence vody v krajině se 

zvyšuje prostřednictvím 

ekosystémových řešení a 

udržitelného hospodaření 

1 

Změna č. 1 ÚP Vidnava posiluje retenční schopnost vody 

v krajině. V rámci rekultivace totiž bude po ukončení těžby 

plocha částečně rekultivována hydricky. 

(3.2) Biologická 

rozmanitost je zachovávána 

v mezích tlaku změny 

klimatu; Ochrana a péče o 

nejcennější části přírody a 

krajiny je zajištěna; 

Ochrana volně žijících 

živočichů v lidské péči je 

zajištěna 

0-1 

V rámci změny č. 1 ÚP je vymezena plocha těžby na lesní 

ploše, potenciální zásah do PUPFL bude dočasný i trvalý, 

přičemž na ploše, která nebude navrácena zpět do PUPFL 

vznikne plocha vodní a část bude ponechána přirozené 

sukcesi. Změna č. 1 nezasahuje do ZCHÚ a území soustavy 

NATURA2000.  

(3.1.2d) Zpomalit ztrátu 

ZPF na 0,25 % ZPF za 

období 2020 - 2030 

0 

Změnou ÚP je fyzicky zasahováno do pozemků ZPF, avšak 

III-V třídy ochrany, vliv střednědobý. ZPF bude nahrazeno 

PUPFL. 

Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 

Dne 14. června 2017 projednala a schválila vláda ČR svým usnesením č. 441 ze dne 14. 

června 2017 dokument s názvem „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných 

surovin a jejich zdrojů“. Tím byl završen proces aktualizace české státní surovinové politiky, 

probíhající průběžně od roku 2012, přičemž vlastní schvalovací proces trval téměř rok a půl. 

Aktualizovaný závazný dokument státní surovinové politiky z roku 2017 upozorňuje na 

velmi nepříznivé okolnosti v souvislosti s problematikou využívání ložisek stavebních 

surovin (štěrkopísků, stavebního kamene) v ČR, a to že u velkého počtu využívaných ložisek 

jsou vykazovány velmi nízké objemy vytěžitelných zásob, a tudíž se markantně snižuje jejich 

životnost. Aby nedošlo k ohrožení dodávek kvalitního objemu stavebních surovin na trh, je 

potřeba postupně vytvořit územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou za 

postupně dotěžované lokality a prosazovat přípravu rezervních lokalit pro budoucí využití v 

těch regionech, kde lze očekávat kontinuální růst spotřeby.  

Pro krytí potřeb následného surovinového zabezpečení kraje bude nutné v případě 

ukončení těžeb na některých lokalitách (vytěžení ložiska, neřešitelné střety) otevřít netěžená, 

resp. rezervní ložiska stavebního kamene a štěrkopísků, prodloužit platnosti POPD na 

ložiskách s vyšší kubaturou zásob, popř. výhledově počítat s využitím vybraných 

prognózních zdrojů stavebního kamene a štěrkopísků s řešitelnými střety zájmů. Z tohoto 

důvodu je vztah vyhodnocen jako silný. 

V případě kaolinu se jedná o ložisko v této oblasti ojedinělé, viz následující obrázek:  
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(4.2.1.) Bezpečnost dodávek 

surovin. Politickými a 

ekonomickými nástroji 

zajistit spolehlivé a 

dlouhodobě bezpečné 

dodávky surovin a jejich 

efektivní využívání za 

ekonomicky oprávněné, a 

přitom přijatelné ceny 

způsobem, který je v 

souladu s tržními principy a 

se zásadami udržitelného 

rozvoje. Dostatečné 

zabezpečení potřeby 

nerostných surovin pro 

českou ekonomiku je jednou 

ze zásadních priorit, 

protože bez vstupních 

zdrojů nemůže existovat, 

fungovat ani se rozvíjet 

hospodářství země. 

1 

Dle ZÚR OLK je třeba vytvářet územní předpoklady pro 

otvírku nových ložisek náhradou za ložiska postupně 

dotěžovaná, zachovat vyváženost počtu využívaných 

ložisek. Dle surovinové studie (Nekl, 2021 -  
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs) 

v okolí Vidnavy vznikly kaoliny z granitů žulovského 

masivu. Jedná se o zcela ojedinělý výskyt na severní 

Moravě. V této oblasti se nachází jediné ložisko Vidnava 

se zásobami papírenského a keramického kaolinu. 

(4.2.2.) Efektivní a 

udržitelné využívání 

disponibilních zásob 

nerostných surovin, 

důsledná ochrana ložisek 

vyhrazených nerostů 

1 

Zájmem státu je co nejlépe zabezpečit národní ekonomiku 

surovinovými vstupy. Mezi základní způsoby patří jednak 

hospodárné, efektivní a udržitelné využívání vlastního 

nerostně surovinového potenciálu a jednak sofistikovanější 

využívání surovin, tedy postupné snižování surovinové 

náročnosti průmyslu, což hraje a do budoucna bude stále 

více hrát důležitou roli v posilování konkurenceschopnosti 

firem. Změna ÚP má z hlediska této priority, tedy 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs
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zachování ekonomicky efektivní a environmentálně 

udržitelné těžební schopnosti, významný vliv.  

Strategie přizpůsobení se klimatu v podmínkách ČR (2015) 

(3.3.3.1) Opatření pro 

zajištění stability vodního 

režimu v krajině. Cílem 

adaptačních opatření v 

ploše povodí pro zajištění 

stability vodního režimu v 

krajině je v maximální 

možné míře snížit a 

zpomalit povrchový odtok 

vody, zvýšit retenci vody v 

krajině a zajistit doplňování 

podzemních vod. 

Významnou úlohu hraje 

systém malých vodních 

nádrží a mokřadů, které 

jednak stabilizují hladinu 

podzemních vod a také 

ovlivňují mikroklima ve 

svém okolí. 

0-1 
V rámci rekultivace plochy těžby vznik vodních ploch 

(hydrická rekultivace). 

3.3.3.15. Hydrické využití 

důlních děl a lomů 

Hydrické využití k 

akumulaci nebo retenci vod 

dále preferovat také v 

případě, kdy tento veřejný 

zájem výrazně převáží nad 

veřejným zájmem, který 

zajišťoval schválený plán 

následné rekultivace těžbou 

dotčeného území. 

1 
V rámci sanace a rekultivace navrhována rekultivace 

hydrická. 

(3.5.3.2.) Opatření k 

ochraně, obnově a zlepšení 

ekosystémů a přírodních či 

přírodě blízkých ploch a 

prvků přispívajících k 

adaptaci na dopady změny 

klimatu. Zabezpečit 

ochranu a obnovu 

(revitalizaci či samovolnou 

renaturaci) ekosystémů a 

přírodních prvků ve volné 

krajině zvyšující 

ekologicko-stabilizační 

funkce a prostupnost pro 

migrující druhy živočichů, 

jako např. vodní toky, 

údolní nivy, lužní lesy, 

1 
V rámci rekultivace plochy těžby nerostů navržen vznik 

ploch sukcesních (samovolná renaturace). 
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drobné vodní plochy, 

rybniční soustavy, 

prameniště, mokřady, meze, 

remízy, aleje, břehové 

porosty, přirozeně 

strukturované lesy a travní 

porosty aj. 

(3.5.3.4.) Opatření k 

ochraně a obnově 

propojenosti a prostupnosti 

krajiny. Realizovat územní 

systémy ekologické stability 

krajiny (ÚSES) tak, aby 

zajišťovaly uchování a 

reprodukci přírodního 

bohatství, působily příznivě 

na okolní méně stabilní 

části krajiny a zvyšovaly 

adaptační potenciál krajiny. 

0-1 

ÚSES dočasně omezen, v ploše navržené změny dochází 

s ohledem na stav (velká lesní plocha) k minimální změně. 

Dle ZÚR OK (viz níže) vymezení skladebných částí ÚSES 

v ZÚR OK a v navazujících územně plánovacích 

dokumentacích není taxativním důvodem pro případné 

neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin; 

(3.5.3.6.) Opatření k 

ochraně a zlepšení stavu 

populací vzácných a 

ohrožených druhů a 

klíčových biotopů. Vytvářet 

vhodné podmínky pro 

ochranu biodiverzity in situ, 

minimalizovat a předcházet 

škodám na populacích silně 

a kriticky ohrožených 

zvláště chráněných druhů a 

vhodným managementem 

přispívat ke zvyšování 

adaptivních schopností 

ekosystémů. 

0-1 

Navržený způsob rekultivace částečně jako sukcesní plochy 

a plochy vodní s vysokým potenciálem vzniku hodnotné 

části krajiny. Ve střednědobém výhledu tak dojde k posílení 

Kes a zavdává se předpoklad pro vznik plochy s vysokou 

biodiverzitou včetně ochranářsky významných druhů a 

současně podpory ochrany (vznik biotopu) klíčového druhu 

přilehlé soustavy NATURA2000 – kuňka žlutobřichá, 

přičemž těžba a vznik sukcesních ploch ochraně kuňky 

prospěje (viz např.  https://www.enviweb.cz/104974).  

Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020–2025 

Program představuje dílčí koncepční dokument, který je akčním plánem pro plnění cílů 

a opatření vymezených ve Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR. Cílí zejména na 

zastavení pokračujícího úbytku biologické rozmanitosti a zároveň na konkrétní opatření, 

která povedou ke zlepšení stavu biodiverzity. Program definuje cíle a opatření, jak ve vztahu 

k ochraně přírodně cenných území a druhů, tak k udržitelnému využívání jednotlivých typů 

ekosystémů. Cíle jsou definovány spíše obecněji a jednotlivá opatření, která se k nim vztahují 

jsou koncipována spíše jako rámec a podklad pro metodické postupy a zajištění odborných 

studií. Jako relevantní se silným vztahem byl vzhledem k příslušnému komentáři 

vyhodnocen cíl 1.2.1: „Kromě území s převahou přirozených, málo pozměněných 

ekosystémů, kde působení přírodních sil je v rámci současných poznatků jedním z nástrojů k 

obnově a zachování plnohodnotné struktury a funkcí daných ekosystémů, je vhodné zaměřit 

pozornost také na území, jako jsou plochy dotčené těžbou nerostných surovin, kde uplatnění 

přírodních procesů (sukcese a řízené sukcese s regulací invazních nepůvodních druhů a 
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podobných negativních faktorů) může mít význam z hlediska poznání vývoje ekosystémů a 

současně přispívat ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity na místní i regionální úrovni 

z hlediska funkční krajiny.“ 

1.2.1. Zajistit ochranu nebo 

obnovu přirozených 

ekosystémů na plošně 

významných územích 

formovaných převážně 

působením přírodních sil, 

„je vhodné zaměřit 

pozornost také na území, 

jako jsou plochy dotčené 

těžbou nerostných surovin 

kde uplatnění přírodních 

procesů (sukcese) a řízené 

sukcese s regulací invazních 

nepůvodních druhů… může 

mít význam z hlediska 

poznání vývoje ekosystémů 

a současně přispívat ke 

zvýšení ekologické stability 

a biodiverzity na místní i 

regionální úrovni z hlediska 

funkční krajiny.“. 

1 
V rámci plochy těžby bude částečně navržen způsob 

rekultivace na plochy sukcesní. 

1.2.2. Zajistit 

reprezentativní podchycení 

nejcennějších částí přírody 

a krajiny v rámci soustavy 

ZCHÚ a dokončit 

reprezentativní soustavu 

Natura 2000, jejich 

efektivní ochranu a kvalitu 

1 

Změna ÚP nemá vliv na ZCHÚ. Vliv na území soustavy 

NATURA2000 je součástí samostatného odborného 

hodnocení (Bílá, 2022). V rámci přípravy záměru na 

základě dohody o obecných zásadách těžby a managementu 

na lokalitě kaolínového lomu Vidnava a v evropsky 

významné lokalitě Stará Červená voda – lesní komplex 

mezi MŽP a společností Vidnavský kaolin s.r.o. koordinace 

projektu (rekultivace) s AOPK ČR. 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2030 

Strategický rámec Česká republika 2030 je konceptuální dokument stanovující priority 

a cíle pro rozvoj České republiky do roku 2030. Navazuje na Strategický rámec udržitelného 

rozvoje ČR z roku 2010 a zároveň zohledňuje Cíle udržitelného rozvoje OSN z roku 2015. 

Celý dokument je přístupný na stránkách www.cr2030.cz. 

(2.3.) S obecnou mírou 

nezaměstnanosti se zároveň 

snižuje i podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných na celkové 

nezaměstnanosti. 

1 
Změna ÚP a znovuobnovení těžby souvisí s podporou 

zaměstnanosti. 

(7.) Ekonomika dlouhodobě 

roste a domácí sektor je 

silný, (7.1.) Domácí části 

ekonomiky se rozvíjejí 

1 

Těžba kaolinu a štěrkopísku má zásadní dopad na další 

přidružené ekonomické činnosti, především činnost 

stavební. S ekonomickým vývojem totiž přímo úměrně 

souvisí rozvoj výstavby obytných, provozních a 

průmyslových budov a dopravní infrastruktury. K tomu 
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jsou nezbytné dostatečné zdroje stavebních surovin, 

zejména stavebního kamene a štěrkopísků. Změna ÚP je 

v souladu s tímto cílem a dosažení cíle napomáhá. 

(9.; 9.1.) Přírodní zdroje 

jsou využívány co 

nejefektivněji a nejšetrněji 

tak, aby se minimalizovaly 

externí náklady, které jejich 

spotřeba působí; Snižují se 

emise skleníkových plynů a 

náročnost produktu na tyto 

emise. 

0-1 

Dle rozmístění zásob ložisek v ČR a podle ekologické 

únosnosti těžby v tomto území je třeba vzít v úvahu 

jedinečnost a polohu ložiska Vidnava v rámci ČR. Nebude 

tedy nutno surovinu dovážet z jiných vzdálených lokalit, tj. 

z neekonomické vzdálenosti od míst spotřeby, což by 

výrazně zatěžovalo životní prostředí a výrazně zvýšilo 

externí náklady na přepravu suroviny. To zároveň 

potenciálně povede ke snížení emisí skleníkových plynů. 

(9.3.) Zvyšuje se 

energetická a materiálová 

účinnost ekonomiky 

0-1 Viz předchozí bod. 

(13.2.) Přirozená obnova 

člověkem významně 

pozměněných ekosystémů je 

běžně užívaným postupem. 

0-1 
Částečná rekultivace v podobě ploch ponechaných 

přirozené obnově (sukcesní plochy). 

(14.1.) Odtok vody z krajiny 

se významně zpomaluje 
0-1 V rámci rekultivace vznik vodní plochy. 

18.1 Snižuje se zábor 

zemědělské půdy ve městech 

i volné krajině. Brownfieldy 

jsou regenerovány a 

revitalizovány 

0-1 

Změna ÚP potenciálně povede k záboru ZPF, avšak půd III-

V. třídy ochrany, tedy půd nízké bonity. Změna ÚP 

současně povede k regeneraci a revitalizaci brownfield 

v ploše bývalé Šamotárny v těsné blízkosti hranice obce 

Vidnava. 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2016–2025 

Jedná se o hlavní koncepční dokument definující priority v oblasti ochrany a 

udržitelného využívání biodiverzity na území České republiky, který zároveň reflektuje 

související mezinárodní závazky. Úlohou Strategie je vytvoření základního koncepčního 

rámce vycházejícího ze stávající legislativy a existujících nástrojů, který přispěje ke zlepšení 

celkového stavu biodiverzity v ČR. Vztah k tomuto strategickému dokumentu identifikován 

jako silný, zejména s vazbou na navrhované plochy těžby nerostů. 

2.3.1 Omezit šíření 

stávajících invazních druhů 
0-1 

Z hlediska možného šíření invazivních druhů je tato 

eventualita ošetřena v rámci opatření projektových. Bude 

tedy monitorován výskyt invazních druhů rostlin na 

těžených a rekultivovaných plochách. V případě zjištění 

jejich přítomnosti neprodleně přikročit k jejich likvidaci a 

tím zamezit jejich šíření (zahrnuto v rámci kapitoly 8). 

2.4.2 Zachovat či zvýšit 

rozlohu přírodních 

stanovišť 

0-1 

Krajina při těžbě prochází obdobím nepříznivého působení 

těžební činnosti, nicméně po jejím ukončení a 

realizovaných rekultivacích se navrací přírodě blízké 

podobě. V případě ploch v rámci změny ÚP Vidnava dojde 

k záboru hospodářského lesa, zábor bude částečně dočasný, 
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pozemky ZPF budou přeměněny na PUPFL. Je 

předpokládán vznik nových VKP a biotopů s vysokým 

potenciálem výskytu zvláště chráněných druhů (např. vodní 

plocha, popř. plochy ponechané přirozené obnově). 

2.4.3 Zvýšení podílu 

přirozených (spontánní 

sukcesí vzniklých) 

rekultivací posttěžebních 

ploch 

1 

V rámci rekultivace plochy těžby ponechání některých 

ploch po těžbě obnažených. Důvodem je zvýšení pestrosti 

biotopů po rekultivaci (zejména v souvislosti s ochranou 

kuňky žlutobřiché). Přitom se vychází z předpokladu 

osídlení specifickou faunou a flórou a související zvýšení 

biodiverzity území. Morfologie terénu v rámci obnažených 

ploch bude částečně upravena. Předpokládán je 

morfologicky pestrý terén s vytvořením různorodých 

mikrostanovištních podmínek. 

3.3.4 Obnovovat krajinné 

prvky, zajistit průchodnost 

vodních toků; Podpora 

krajinných struktur a 

realizace prvků zadržujících 

vodu v krajině a bránících 

nadměrnému transportu 

živin a sedimentů do toků 

0 

Změnou ÚP nebude zasahováno do vodních toků, pásový 

dopravník v křížení s Vidnavkou povede na úrovni stávající 

mostní konstrukce nebo výše. 

3.3.6. Zvýšit retenční 

schopnosti krajiny 
1 Rekultivace částečně na vodní plochu. 

3.5.3 Zvýšit podíl 

rekultivace ploch po těžbě 

samovolnou sukcesí, Vyšší 

zastoupení přírodě blízkých 

způsobů obnovy v 

rekultivační praxi, 

využívání spontánní sukcese 

jako nástroje obnovy 

1 
Předpoklad vzniku sukcesních ploch, a to již ve fázi 

realizace těžby – obnažení prostoru a likvidace vegetace. 

Regionální strategické dokumenty a koncepce 

Cíle a priority Symbol Souvislost s dílčím plněním v rámci změny č.1 ÚP Vidnava 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje úplné znění po vydání 4. aktualizace ZÚR 

(2022) 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje, příslušné podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydalo dne 22. 2. 2008 opatřením obecné 

povahy Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK), dne 22. 4. 2011 

opatřením obecné povahy Aktualizaci č. 1 ZÚR OK, dne 24. 4. 2017 opatřením obecné 

povahy Aktualizaci č. 2b ZÚR OK, dne 25. 2. 2019 opatřením obecné povahy Aktualizaci č. 

3 ZÚR OK, dne 23. 9. 2019 opatřením obecné povahy Aktualizaci č. 2a ZÚR OK a dne 13. 

12. 2021 opatřením obecné povahy Aktualizaci č. 4 ZÚR OK (účinnost 27.1.2022). 
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Dle ZÚR OK je ochrana ložisek nerostných surovin je veřejným zájmem a změna ÚP je 

s tímto v souladu. Je třeba respektovat nepřemístitelnost stávajících DP, CHLÚ, výhradních 

a významných ložisek nevyhrazeného nerostu a prognózních zdrojů i v jiných řízeních 

týkajících se území a jeho využití, a minimalizovat zatěžování takto chráněných ploch jinými 

zákonnými limity území. Vytvářet prostředí, které umožní využívání nerostných surovin v 

daném regionu při respektování udržitelného rozvoje území. Dle stanovení pro ochranu a 

exploataci ložisek nerostných surovin se plocha nachází v ploše objektu podmínečně 

využitelného po splnění podmínek (řešeno v rámci probíhající EIA -  

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs). 

Obecně lze k problematice ÚSES konstatovat, že v územně plánovací dokumentaci 

dochází ke kolizi dvou obtížně slučitelných jevů. Není možné, aby vymezení prvku ÚSES 

v ploše evidovaného výhradního ložiska znemožnilo jeho následné využití, takovéto chápání  

by bylo v rozporu s ust. § 15 zákona č. 44/988 Sb. (horní zákon): „K  včasnému  zabezpečení  

ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně 

plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o 

zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim ministerstvem  

životního prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou  

povinni navrhovat  řešení, které je z hlediska ochrany  a  využití  nerostného  bohatství a 

dalších zákonem chráněných  obecných zájmů nejvýhodnější“. 

K této problematice dále existuje dohoda mezi MPO, MŽP a ČBU z roku 2009, která 

je zveřejněna jako bod 8 v materiálu „METODICKÁ POMŮCKA pro vyjasnění kompetencí 

v problematice územních systémů ekologické stability“ (věstník MŽP 08/2012): „Skladebné 

části ÚSES je nutno prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek 

nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně možné, 

respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené dobývací prostory (DP), mimo 

DP pak např. dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení 

těžby, stanovením podmínek rekultivace. Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs
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ložisek nerostných surovin se vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou 

překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci 

těžby ložisek nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu 

dočasně omezené funkce ÚSES. Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit 

v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i 

pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování postupu rekultivace území po ukončení těžby v 

rámci povolení hornické činnosti nebo plánu dobývaní. Plochy po těžbě nerostných surovin 

v území určeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany 

přírody a krajiny. Vymezení skladebných částí ÚSES v území ložisek tudíž není překážkou k 

případnému využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska 

nerostů dočasně omezeny, budou po ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. Při 

řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin se skladebnými částmi ÚSES, tj. s 

obecnou ochranou přírody a krajiny, zohlednit tuto podmínku: Akceptovat charakter částí 

ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při 

ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES.“ 

(5.4.7.1) ochrana ložisek 

nerostných surovin je 

veřejným zájmem. Re-

spektovat nepřemístitelnost 

stávajících DP, CHLÚ, 

výhradních a významných 

ložisek nevyhrazeného 

nerostu a prognózních 

zdrojů i v jiných řízeních 

týkajících se území a jeho 

využití, a minimalizovat 

zatěžování takto chráněných 

ploch jinými zákonnými 

limity území. Vytvářet 

prostředí, které umožní 

využívání nerostných 

surovin v daném regionu při 

respektování udržitelného 

rozvoje území; 

1 
Vymezení plochy těžby respektuje plochu chráněného 

ložiskového území. 

(5.4.2.12) v rámci 

revitalizace krajiny 

navrhnout k zalesnění území 

k tomuto účelu vhodná 

(např. v lokalitách po 

ukončené těžbě) a ověřená 

podrobnou dokumentaci; 

1 

Předpokladem rekultivace území je nárust lesních pozemků 

(oproti současnému stavu) – lesnická rekultivace na 

pozemcích ZPF. 

(5.4.6.3) skladebné části 

ÚSES přednostně vymezovat 

mimo plochy zjištěných a 

předpokládaných ložisek 

nerostů, vzhledem k jejich 

ne-přemístitelnosti. Tam, 

kde to nebude možné, 

respektovat při vymezování 

1 

Zapracování ploch těžby povede zejména k dočasnému 

zásahu do ÚSES, avšak pouze v ploše vymezeného CHLÚ 

(vymezeno dříve než ÚSES).   
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částí ÚSES na ložiskách 

zejména stanovené dobývací 

prostory. Při řešení střetů 

(překryvů) ochrany 

nerostných surovin se 

skladebnými částmi ÚSES 

akceptovat stávající 

charakter prvků ÚSES a 

jejich funkce v cílovém 

stavu, a to jak při samotné 

těžbě, tak i při ukončování 

těžby a rekultivaci těžbou 

dotčeného území. Vymezení 

skladebných částí ÚSES v 

území ložisek není 

překážkou k případnému 

využití ložiska za podmínky, 

že funkce ÚSES budou 

využitím ložiska nerostů 

pouze dočasně omezeny a 

budou po ukončení těžby 

obnoveny v potřebném 

rozsahu. Plochy po těžbě 

nerostných surovin v území 

určeném pro vybudování 

ÚSES rekultivovat prioritně 

v souladu se zájmy ochrany 

přírody a krajiny (zohlednit 

důsledky pozitivního vývoje 

vzniku unikátních biotopů 

pro potřebnou biodiverzitu a 

tvorbu ÚSES); 

(5.4.2.6.) těžbu nerostných 

surovin nepovažovat při 

jejich posuzování za prvotní 

nástroj k vytváření 

skladebných prvků ÚSES a k 

revitalizaci toků a vzniku 

mokřadů; případné využití 

těžbou dotčeného území 

řešit na základě podrobnější 

dokumentace zpracované 

dle platných právních 

předpisů a zajistit tak 

plnohodnotnou a 

ekostabilizační funkci 

území; 

1 

Způsob sanace a rekultivace plochy těžby nerostů je 

nastíněn v rámci oznámení EIA, podrobný plán sanace a 

rekultivace bude vypracován v rámci POPD (navazující 

řízení). 

(5.4.7.5.) kvalifikovaně 

upřesňovat a aktualizovat 

současné i budoucí 

využívání a ochranu 

surovinových zdrojů se 

1 
Viz surovinová studie, která je přílohou oznámení záměru 

(Nekl, 2021) 
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zřetelem na reálné potřeby 

suroviny v souladu s 

platnými právními předpisy; 

(5.4.7.6.) po ukončení těžby 

zabezpečit realizaci 

rekultivačních prací v 

souladu s charakterem 

daného území a v souladu s 

výrazem a měřítkem okolní 

krajiny; 

1 

V rámci přípravy záměru na základě dohody o obecných 

zásadách těžby a managementu na lokalitě kaolínového 

lomu Vidnava a v evropsky významné lokalitě Stará 

Červená voda – lesní komplex mezi MŽP a společností 

Vidnavský kaolin s.r.o. koordinace projektu (rekultivace) 

s AOPK ČR. 

(5.4.8.3.) na územích, kde 

dochází dlouhodobě k 

překračování zákonem 

stanovených mezních 

hodnot imisních limitů pro 

ochranu lidského zdraví, 

předcházet při řešení ÚP 

dalšímu zhoršování stavu. 

1 

Plocha těžby stanovena dále od obytné zástavby, stávající 

stav ovzduší a překračování imisních limitů je řešeno 

v rámci kapitol 3.1., 4.1. 

(5.4.8.2.) podporovat rozvoj 

veřejné dopravy jako 

alternativy dopravy 

individuální; 

1 

Přeprava suroviny je uvažována pouze po železnici, s tím 

souvisí revitalizace a obnovení železniční trati do Velké 

Kraše – Vidnavy. 

(6.1.2.5.) z hlediska 

přípustnosti těžbu 

nerostných surovin 

orientovat do území ploch 

ložisek a prognózních zdrojů 

s nejnižšími střety, popř. 

střety řešitelnými; 

1 

Umístění plochy v prostoru historicky využívaného k těžbě 

(nedávná minulost) v dostatečné vzdálenosti od 

zastavěného území s řešitelnými střety zájmů. 

(5.4.3.3.) postupně 

odstraňovat „staré 

ekologické zátěže“ tak, aby 

byla mi-nimalizována až 

eliminována z nich plynoucí 

rizika a využít rozvojový 

potenciál zdevastovaných či 

nevyužívaných ploch; 

1 
Změna ÚP povede k revitalizaci bývalé Šamotárny při 

okraji správního území obce Vidnava.. 

5.4.6.4. vymezení 

skladebných částí ÚSES v 

ZÚR OK a v navazujících 

územně plánovacích 

dokumentacích není 

taxativním důvodem pro 

případné neuskutečnění 

těžby v ložisku nerostných 

surovin; 

1 Viz zásah do koncepce ÚSES. 
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Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

Strategie navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR. Současně Strategie rozvoje 

územního obvodu Olomouckého kraje přistupuje k rozvoji regionu komplexněji. 

Aktualizovaná verze Strategie zdůrazňuje jako prioritu podporu výraznějších impulzů pro 

zvýšení dynamiky ekonomického rozvoje, pro rozvoj podnikání, rozvoj inovací a 

komercionalizaci výsledků výzkumu a vývoje. Základem ekonomického rozvoje má být 

kromě 18 Územní plán Kobylá nad Vidnavkou, změna č. 1 Příloha A vyhodnocení vlivů 

územního plánu na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění v 

rozsahu přílohy č. 1 posílení inovačního ekosystému také důraz na vzdělávání a rozvoj 

kompetencí a dovedností obyvatel pro trh práce ve vazbě na trendy a predikce ve vývoji 

vnitřního i vnějšího prostředí. 

Primárním cílem a největší výzvou do budoucna je rychlejší růst ekonomiky s cílem 

vytvořit více atraktivnějších pracovních míst a zaručit rozvoj dynamického podnikavého 

prostředí, které je podpořené fungujícím inovačním ekosystémem a spoluprací veřejného, 

soukromého a akademického sektoru a územních partnerů. Cílem je přilákání atraktivních 

investic a ekonomických aktivit, které podpoří inteligentní specializaci ekonomiky. 

Významnou novou příležitostí do budoucna jsou investice do opatření snižující závislost 

ekonomiky na fosilních palivech s cílem dosažení uhlíkové neutrality regionu. Investice do 

těchto oblastí budou masivně podporovány kohezní politikou EU i národní politikou v rámci 

závazků EU i ČR vůči Pařížské klimatické dohodě. Přinášejí nové směry jako jsou investice 

do cirkulární ekonomiky, nízkouhlíkových technologií, využívání obnovitelných zdrojů 

energie apod. Speciálním tématem je zacílení na rozvoj nejvíce hospodářsky postižených 

oblastí, především na rovnovážný rozvoj Jesenicka, Šumperska i dalších ohrožených částí 

kraje (periferní oblasti, jižní části kraje a zatraktivnění odlehlejších částí kraje, práci a 

podnikání). 

Vlajkové projekty Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

• Lepší image Olomouckého kraje; 

• Restart Jesenicka a Šumperska (vznik Integrovaného akčního plánu pro Jesenicko a 

Šumpersko); 

Olomoucký kraj má za cíl zlepšit životní podmínky na celém svém území. Velká část 

území Olomouckého kraje je z národního hlediska (Strategie regionálního rozvoje ČR) 

hodnocena jako Hospodářsky a sociálně ohrožené regiony. Obecná opatření pro zlepšení 

postavení těchto oblastí jsou ve strategii popsána pod Strategickým cílem G.2.4 - Podpořit 

cílený integrovaný rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožených území. Jako jednu z 

nejohroženějších oblastí vnímá Olomoucký kraj právě svou severní část, proto jako pilotní je 

do strategie vložen projekt Restart Jesenicka a Šumperska. V průběhu naplňování strategie 

budou realizovány projekty i pro další části kraje, zejména ohrožené oblasti v jižní části kraje 

a na perifériích, včetně vnitřních. 

Zlepšit podmínky pro 

podnikání a rozvoj malých 

a středních firem. 

1 
Těžba povede k podpoře podnikání přímo, revitalizace 

areálu ve Velké Kraši – přidružené činnosti. 

Přilákat nové investice s 

vyšší přidanou hodnotou. 
1 Viz komentář k předchozímu. 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   32 

 

Podpora výstavby a 

modernizace podnikatelské 

infrastruktury, služeb a 

technologií, zejména s 

ohledem na snížení dopadů 

podnikání na životní 

prostředí (například ve 

vazbě na politiky EU v 

rámci tzv. „Zeleného 

údělu“ a 

plnění mezinárodních 

závazků vyplývajících z 

Pařížské dohody) 

1 

Přeprava surovin z těžby bude probíhat po železnici, nižší 

dopad na životní prostředí, revitalizace trati do Velké 

Kraše/Vidnavy. 

Integrovaný akční plán pro Jesenicko a Šumpersko 

Zatraktivnění regionu pro 

cestovní ruch 
0-1 Revitalizace železnice 

Podpora podnikání, tvorby 

pracovních míst a 

zaměstnanosti 

1 Vznik nových pracovních míst 

Koncepce ochrany přírody pro území Olomouckého kraje 

Koncepce vychází z principů a cílů Státního programu ochrany přírody a krajiny, který 

byl schválen usnesením vlády č.415 ze dne 17. června 1998. Základním principem 

předkládané koncepce je zachování a obnova biodiverzity a ekologické stability krajiny. 

Koncepce ochrany přírody pro území Olomouckého kraje je rozdělena do dvou základních 

částí – části Analytické a části Koncepční. Plán je poměrně zastaralý a v určitých aspektech 

nereflektuje současný stav a přístup k ochraně, vybrány relevantní a aktuální cíle).  Koncepce 

vytyčuje hlavní směry a cíle, které by měla ochrana přírody na úrovni Olomouckého kraje 

sledovat a naplňovat ke zlepšení stávajícího stavu. Jednotlivým orgánům ochrany přírody, 

spadajícím pod působnost kraje jsou definovány konkrétní úkoly. Délka jejich plnění je 

navržena v rozmezí od zcela krátkodobých, u dílčích nebo snadných problémů, až po zcela 

dlouhodobé u spíše koncepčních, zásadních návrhů a změn. 

V souvislosti s 

revitalizačními projekty 

nejvíce odpřírodněných 

oblastí podporovat takové 

navržené trvalé zábory 

ZPF, které ve svém 

důsledku budou znamenat 

revitalizaci a povedou ke 

zvýšení stability území 

(např. výsadby dřevin na 

orné půdě, 

maloplošná těžba 

nerostných surovin v 

údolních nivách s 

ponecháním volné vodní 

hladiny po jejím ukončení, 

apod.). 

1 

Sanací a rekultivací ploch na kterých bude činnost 

potenciálně probíhat dojde k vzniku esteticky vyvážených 

a ekologicky stabilních ploch (les, sukcesní plochy, 

hydrická rekultivace). Vliv samotné těžby na nové ploše 

bude střednědobý.  V rámci přípravy záměru na základě 

dohody o obecných zásadách těžby a managementu na 

lokalitě kaolínového lomu Vidnava a v evropsky významné 

lokalitě Stará Červená voda – lesní komplex mezi MŽP a 

společností Vidnavský kaolin s.r.o. koordinace projektu 

(rekultivace) s AOPK ČR. 
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U nově zakládaných 

štěrkopískovišť požadovat 

od investora jasnou a 

podrobnou 

představu o podobě jezera 

po ukončení těžby 

(rekultivační plán) s 

důrazem na 

biologický aspekt 

rekultivace (vytváření 

litorálních mělčin, ostrovů 

atd.) a tuto 

podmínku zakotvit do svých 

rozhodnutí a vyjádření 

poskytovaných k 

jednotlivým 

případům. Podobně u nově 

otvíraných dobývacích 

prostor požadovat od 

investora 

jasnou a podrobnou 

představu o podobě 

zatopeného lomu po 

ukončení těžby 

(rekultivační plán) s 

důrazem na biologický 

aspekt rekultivace 

0-1 

Změnou ÚP dojde v rámci správního území obce k zásahu 

do ploch přírodních a přírodě blízkých. Zároveň však 

v rámci území dojde po rekultivaci ploch těžby k posílení 

ekologické funkce území se vznikem ploch přírodních, 

přírodě blízkých, vodní plochy i ploch ponechaných 

přirozené obnově s významným potenciálem výskytu 

zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin. 

Při trvalém vynětí trvalých 

travních porostů a jejich 

převodu na pozemky určené 

k plnění funkce lesa ve 

svých stanoviscích zohlednit 

případný výskyt zvláště 

chráněných druhů 

živočichů. 

1 

Změnou ÚP vymezení plochy ÚSES, zároveň v ploše těžby 

nerostů plánován převod ZPF do PUPFL, částečně pak 

s ohledem na výskyt kuňky žlutobřiché vznik ploch 

sukcesních a vodních. 

Podpořit vytváření 

porostních plášťů (podpora 

stability, rozhraní různých 

ekosystémů je nositelem 

biodiverzity; podporovat 

výsadbu stanovištně 

vhodných dřevin a keřů na 

vnějších a vnitřních 

okrajích lesa, zejména na 

hranicích se zemědělskými 

pozemky a stojatými i 

tekoucími vodami a 

mokřady) 

0-1 
V rámci sanace a rekultivace vznik vodních ploch a ploch 

lesních, rozhraní ploch sukcesních. 

Aktivní přístup k 

zalesňování nelesních půd  
1 Viz výše uvedené. 

Podporovat výrazné zvýšení 

podílu rybníků s výhradně 

mimoprodukční funkcí 

1 Po ukončení těžby vznik vícero vodních ploch. 
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Na vhodných lokalitách 

podporovat výstavbu 

nových nádrží rybničního 

typu s výhradně 

mimoprodukční funkcí, 

1 Hydrická rekultivace 

Podporovat ochranu 

stávajících funkčních prvků 

ÚSES a zakládání nových. 

0-1 
V rámci ÚP zapracování ÚSES, střet ÚSES a CHLÚ řešen 

v rámci níže uvedených kapitol. 

V případě uvažovaných 

zásahů do přírodně cenných 

lokalit vždy ukládat 

zpracování biologického 

hodnocení s důrazem na 

výskyt zvláště chráněných 

druhů či druhů 

náležejících do seznamu 

Natura 2000. 

1 Bilogické hodnocení zpracováno v rámci EIA (Véle, 2021). 

V případě zásahů, které by 

mohly ovlivnit populace či 

biotopy zvláště chráněných 

a/nebo Naturových druhů 

prosazovat eliminaci 

negativních dopadů a po 

ukončení zásahů pak návrat 

stanoviště do původního 

stavu. Pouze v nezbytných, 

zdůvodněných případech, 

přistoupit k záchrannému 

transferu. 

1 Viz projektová opatření. 

U vytipovaných památných 

stromů provést základní 

ošetření tak, aby došlo ke 

stabilizaci jejich stavu a ten 

se dále závažným způsobem 

nezhoršoval 

0 

V rámci správního území obce není evidován žádný 

památný strom (v rámci celé plochy navrhované těžby 

nerostů je památný strom evidován, samotný záměr těžby 

však respektuje jeho ochranné pásmo, viz příslušná EIA). 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava (aktualizace 2020), program 2020+ 

 

Program zlepšování kvality ovzduší je strategický dokument, který zpracovává Ministerstvo 

životního prostředí ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem a s 

příslušným krajem nebo obcí v samostatné působnosti na základě zmocnění uvedeného v § 

9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále také jen „zákon 

o ochraně ovzduší“). Tímto dokumentem se vydává aktualizovaný program zlepšování 

kvality ovzduší pro zónu Střední Morava – CZ07 pro období 2020+ (dále jen „Program 

2020+“). Programu 2020+ předcházel program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední 

Morava – CZ07 ze dne 23. května 2016, č. j.: 34623/ENV/16, který byl vydán dle zákona o 

ochraně ovzduší ve znění ke dni 23. května 2016 formou opatření obecné povahy. Opatření 

obecné povahy, kterým byl vydán program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava 

z roku 2016, bylo dotčeno částečně zrušujícími rozsudky správních soudů k opatření obecné 

povahy vydávající program zlepšování kvality ovzduší z roku 2016 pro aglomeraci Praha, 

aglomeraci Brno, zónu Severozápad a aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. 
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Důvodem pro vydání částečně zrušujících rozsudků ke jmenovaným programům byly 

obsahové nedostatky, které bylo třeba předjímat i u programu zlepšování kvality ovzduší pro 

zónu Střední Morava z roku 2016. 

Cílem je v návaznosti na 

výše uvedené shrnutí tedy 

využitím dodatečného 

potenciálu snížení emisí ze 

zdrojů 

znečišťování ovzduší na 

území ČR zajistit dosažení 

ročního imisního limitu 

částic PM2,5 platného od 

roku 

2020 a imisního limitu pro 

benzo[a]pyren. Tohoto cíle 

je třeba dosáhnout v níže 

uvedených obcích. 

0 

Těžba nepovede k významnému navýšení emisí BaP, který 

je v rámci správního území obce překračován avšak ve 

čtvercích mimo plochu těžby nerostů nad zástavbou 

(souvislost s lokálními topeništi viz níže). V případě emisí 

PM2,5 není na území obce dle platných dat (ČHMÚ) limit 

v současné době překračován (viz kapitola 3.1). Dle 

programu 2020+: „S ohledem na přetrvávající problém se 

znečištěním ovzduší benzo[a]pyrenem je z analýzy příčin 

znečištění ovzduší zjevné, že klíčovým sektorem je lokální 

vytápění, které je majoritním zdrojem emisí tohoto 

polutantu. Průmysl ani doprava nejsou z hlediska 

benzo[a]pyrenem v zóně Střední Morava významné.“ 

Snížení vlivu stacionárních 

zdrojů na úroveň znečištění 

ovzduší 

1 
Těžba navržena dále od zastavěného území, zakrytovaný 

pásový dopravník (viz příslušná EIA). 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   36 

 

3 ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, 

POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE 

3.1 Ovzduší a klima 

Zájmové území se nachází dle Quitta v klimatické oblasti MT 9, pro kterou je 

charakteristické teplé a suché léto, poměrně krátký přechod z mírně teplého jara do léta a z léta 

do teplého až mírně teplého podzimu. Zima je obvykle suchá, krátká, s velmi krátkým obdobím 

trvání souvislé sněhové pokrývky. Přesná klimatická charakteristika je uvedena v následující 

tabulce. 

Tabulka 1: Charakteristika klimatické oblasti MT9 

 

Charakteristika 

 

Hodnota (teploty ve °C, 

srážky v mm) 

MT9 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu -3 – -4 

Průměrná teplota v červenci 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu 6 – 7 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 80 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 

 

 

Klimatické údaje dle Atlasu podnebí Česka (průměr za období 1961 - 2000): 
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• průměrná roční teplota vzduchu: 8 - 9 °C 

• průměrná teplota vzduchu - jaro: 7 - 8 °C 

• průměrná teplota vzduchu - podzim: 8 - 9 °C 

• průměrná teplota vzduchu - léto: 14 - 15 °C 

• průměrná teplota vzduchu - zima: -1 - 0 °C 

• průměrný roční úhrn srážek: 700 - 800 mm 

• průměrný roční úhrn referenční evapotranspirace 600 - 650 mm 

• průměrný sezónní počet dní se sněžením: 60 - 70 dní 

• průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou: 60 - 80 dní 

•  průměr sezónních maxim výšky sněhové pokrývky: 20 - 30 cm 

• průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 500 - 1 600 hodin 

• průměrná roční rychlost větru: 3,0 - 4,0 m.s-1 

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se k posouzení, zda dochází k překročení 

některého z imisních limitů, použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 

1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím 

Českého hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách. 

Na následujících obrázcích je zobrazena úroveň stávajícího imisního pozadí v obci 

Vidnava a jejím blízkém okolí. Údaje o imisním pozadí vychází z dat zveřejněných na 

webových stránkách ČHMÚ. Jedná se o průměrné hodnoty imisních koncentrací pro čtverce o 

velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (2016–2020). 

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html) 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
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Obrázek 2: Průměrné roční koncentrace PM10 (µg/m3) 

 

Obrázek 3: Průměrné roční koncentrace PM2,5 (µg/m3) 
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Obrázek 4: 36. nejvyšší max. denní koncentrace PM10 (µg/m3) 

 

Obrázek 5: Průměrné roční koncentrace benzenu (µg/m3) 
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Obrázek 6: Průměrné roční koncentrace BaP (ng/m3) 

 

Obrázek 7: Průměrné roční koncentrace SO2 (µg/m3) 
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Obrázek 8: Průměrné roční koncentrace NO2 (µg/m3) 

 

Tabulka 2: Platné imisní limity  

Škodlivina Popis 

Mapa 

znečištění 

ovzduší ČHMÚ 

2016–2020 

Imisní 

limit 

SO2 (µg/m3) Roční průměr 3,0 – 3,4 20 

PM10 (µg/m3) 

36. nejvyšší denní 

imise 
30,8 – 34,5 50 

Průměrná roční imise 17,1 – 19,4 40 

PM2,5 (µg/m3) Průměrná roční imise 12,6 – 14,7 20 

NO2 (µg/m3) Průměrná roční imise 8,3 – 11,5 40 

Benzen (µg/m3) Průměrná roční imise 0,9 – 1,1 5 

Benzo(a)pyren 

(ng/m3) 
Průměrná roční imise 0,9 – 1,1 1 

Na základě odhadu stávajícího imisního pozadí lze předpokládat, že v celé zájmové 

lokalitě, resp. oblasti pokryté sítí referenčních bodů, nejsou dlouhodobě překračovány imisní 

limity hodnocených znečišťujících látek.  
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Výjimku tvoří BaP. V případě této znečišťující látky je hodnota klouzavého pětiletého 

průměru roční koncentrace BaP v celém vyšetřovaném území na úrovni imisního limitu nebo 

vyšší. Jedná se o severovýchodní část vyšetřované oblasti sousedící s Polskem. Překročení 

limitní hodnoty pro roční koncentrace BaP je dosti časté v sídlech s lokálním vytápěním (uhlí, 

dřevo), mimo sídla se hodnota obvykle pohybuje pod limitem. Z polohy čtverců s nadlimitními 

koncentracemi BaP lze usuzovat také na významný vliv zdrojů umístěných v sousedním 

Polsku. 

3.1.1 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

Dle evidence zdrojů znečišťování ČHMÚ (2020, aktualizace 17. 9. 2022) se na území obce 

ani v jejím blízkém okolí nenachází zdroje znečišťování ovzduší. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že na území obce Vidnava i v jejím okolí jsou 

s rezervou plněny imisní limity koncentrací sledovaných škodlivin, nedochází tedy 

k nadměrnému negativnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva. Míra ovlivnění je obvyklá pro 

venkovské prostředí. Výjimku tvoří BaP, který je v severní části obce mírně překračován. 

Překročení limitní hodnoty pro roční koncentrace BaP je dosti časté v sídlech s lokálním 

vytápěním (uhlí, dřevo), mimo sídla se hodnota obvykle pohybuje pod limitem. 

3.2 Hluk 

Zdrojem hluku na území obce je především doprava na silnici III/4539 a na silnici II třídy 

č. 457. Z hlediska řešené změny č. 1 ÚP Vidnava obce je relevantním zdrojem hluku železnice 

na území sousední obce Velká Kraš, po které je předpokládána expedice surovin z prostoru 

bývalé šamotárny. Koridor pásového dopravníku je pak umístěn v dostatečné vzdálenosti od 

obytné zástavby. Významné navýšení intenzity dopravy není ve spojitosti s provozem lomu a 

potenciální výstavbou obytných zařízení na nově stanovených plochách předpokládáno. 

V souvislosti s těžbou nebude využita k expedici nákladní automobilová doprava. Výsledky 

akustické studie viz kapitola 4.1.2. 

Pro nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny limity sloužící jako prevence před 

nežádoucím vlivem hluku na lidské zdraví. Limity se vztahují k poměru dávky a účinku a 

jsou stanoveny pro celoživotní (dlouhodobé) expozice. Limit je tedy stanoven tak, aby ani 

při celoživotní expozici hluk nepoškodil zdraví. 

Hygienické limity hluku se stanovují v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pro účely uvedeného nařízení se rozumí: 

- hlukem zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví 

prováděcí právní předpis. 

- nejvyšší přípustnou hodnotou hluku hygienický limit, stanovený pro místa 

pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivými účinky hluku. 

- chráněným venkovním prostorem nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 

rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků1 a 

venkovních pracovišť. 

- chráněným venkovním prostorem staveb prostor, do vzdálenosti 2 m před částí 

jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného 

vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní 

výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   43 

 

staveb. 

-chráněným vnitřním prostorem staveb pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro 

výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a 

obytné místnosti ve všech stavbách.2 

(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových 

pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších 

hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na 

pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu 

(LAeq,8h). 

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z 

leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní 

hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 

chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy 

č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V 

případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních 

komunikacích, drahách a z leteckého provozu se přičte další korekce -5 dB. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 

a v chráněných venkovních prostorech staveb (příloha č. 3 k NV č. 272/2011 Sb.). 

Tabulka 3: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních 

prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 

Druh chráněného prostoru 
Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb 

lůžkových zdravotnických zařízení včetně 

lázní 

-5 0 

+5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
0 0 

+5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 

a chráněný ostatní venkovní prostor 
0 +5 

+10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní 

prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních 

drahách, kde se použije korekce -5 dB. 

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1: 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic 

zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, 

prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících 

vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se 

přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních 

komunikacích III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   44 

 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních 

komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je 

převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se 

pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré 

hlukové zátěže. Dále se pro účely NV č. 272/2011 Sb. mj. rozumí: 

n) starou hlukovou zátěží hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných 

venkovních prostorech staveb působený dopravou na pozemních komunikacích nebo 

drahách, který existoval již před 1. lednem 2001 a překračoval hodnoty hygienických 

limitů stanovené k tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 

prostor stavby, 

o) uceleným úsekem pozemní komunikace nebo dráhy úsek vymezený podle jiných 

právních předpisů staničením4), a není-li takto ucelený úsek vymezen, považuje se za 

něj úsek homogenní z hlediska hodnocení hluku, 

p) stacionárními zdroji hluku zejména stavby, objekty, provozovny a areály 

sloužící průmyslové a zemědělské výrobě, obchodní a administrativní činnosti a 

službám, včetně dopravy v těchto areálech, nepohybující se stroje a zařízení pevně 

fixované na své místo nebo ty, jejichž akční rádius je při pracovním nasazení omezen, 

dále přenosné a převozné stroje a zařízení, které se při svém použití jako celek 

nepohybují. 

K hygienickým limitům lze doplnit, že nejsou obecně čistě vědeckou záležitostí. Jsou 

předmětem socio-politických nastavení, která závisí na systému priorit zastoupených 

zájmových skupin. Limitní hodnoty jsou politickým normativním aktem, který je 

výsledkem komplexních úvah o společenských výnosech, rizicích a nákladech. 

Rozhodování o limitu v rámci politického normativního procesu jen zčásti vychází z 

vědeckých podkladů (jakými jsou například doporučení WHO), ale bere v úvahu 

ekonomická omezení a sladění konkurujících si zájmů ve společnosti. Hygienický limit 

hluku je proto určitým kompromisem a jeho překročení neznamená automaticky akutní 

poškození zdraví. 

Hluk z dopravy na železnici 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z 

leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní 

hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní dobu a místo. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním 

prostoru pro hluk z železnice lze tedy stanovit následovně: 

Denní doba (6-22 hod.) 

LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB 

LAeq,16h = 50 +  10 = 60 dB 

kde 50 dB je základní hladina hluku LAeq,T, a + 5 je korekce pro hluk z dopravy na 

regionálních drahách, 

+ 10 dB je korekce pro hluk z dopravy na regionálních drahách v ochranném pásmu dráhy* 
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* ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou 

vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 

vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, u vlečky 30 m od osy krajní koleje (u vlečky 

v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné pásmo nezřizuje) 

Hluk z provozu 

Pro hluk z provozu (skrývka, těžba, vnitroareálová doprava, přeprava suroviny, 

manipulace) je nejvýše přípustná hodnota ekvivalentní hladiny hluku v chráněném 

venkovním prostoru v denní době (6-22 hod.) LAeq,8h = 50 dB pro osm souvislých 

nejhlučnějších hodin. 

3.3 Voda a hydrogeologie 

Vliv záměru na vody včetně popisu hydrogeologické a hydrologické situace je zpracován 

v hydrogeologickém (HG) posudku (Sysel, 2021). 

Rámcová směrnice o vodách 

Zájmové území náleží do oblasti řešené Plánem dílčího povodí Horní Odry. Plán dílčího 

povodí Horní Odry určuje další směřování vodního hospodářství v tomto povodí na léta 2016 

až 2021 s výhledem na dvacátá léta 21. století. Tento Plán dílčího povodí implementuje 

požadavky Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a rady ze dne 23. října 2000, kterou 

se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcové směrnice 

2000/60/ES k dosažení dobrého stavu vod ve třech šestiletých obdobích s termíny do roku 2015, 

2021 a 2027). 

Dílčí povodí Horní Odry je vymezeno vyhláškou Ministerstva zemědělství 393/2010 Sb., 

o oblastech povodí. Dílčí povodí Horní Odry je součástí Mezinárodní oblasti povodí Odry. 

Celková plocha mezinárodní oblasti povodí Odry je 118 861 km2, z čehož na území ČR leží 7 

217 km2, na území Polska 106 057 km2 a na území SRN 5 587 km2. Dílčí povodí Horní Odry 

v ČR zaujímá 6 252 km2. Zbylých 965 km2 je zahrnuto do dílčího povodí Lužické Nisy a 

ostatních přítoků Odry. Dílčí povodí Horní Odry zaujímá severovýchodní část ČR, představuje 

pramennou část mezinárodního povodí Odry patřící k úmoří Baltského moře. K dílčímu povodí 

patří i tzv. okrajové přítoky Odry zahrnující toky ze subpovodí 3. řádu (viz 2-01-01, 2-01-02 a 

2-01-04), které do ní ústí až v Polsku. K nejvýznamnějším patří Osoblaha (plocha povodí 477 

km2) a Bílá Voda/Oldřišovský potok (66 km2), dále je to Bělá (278 km2), která přibírá zleva 

Staříč, Vidnavka (165 km2) s Černým potokem a Vojtovický potok, které jsou přítoky Kladské 

Nisy. 

Podrobnosti k citovanému plánu dílčích povodí jsou uvedeny zde: 

https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry/. 

Povrchové vody 

Odtokovou osu území tvoří řeka Vidnavka 2-04-04-057. Vidnavka je součástí povodí 

Lužické Nisy a povodí polských přítoků Odry v ČR (č.h.p. 2-04-04 Pravostranné přítoky 

Kladské Nisy v Jeseníku), které náleží hydrologicky k povodí Odry. Návrh DP je situován na 

rozhraní dílčích povodí Vidnavky 2-04-04-057. Vidnavka je pravostranný přítok Kladské Nisy. 

V Polsku protéká na území Opolského vojvodství. Celková délka toku činí 32 km. Z této délky 

připadá 25,3 km na území České republiky. Plocha povodí na území ČR je 159,3 km². Pramen 

Vidnavky se nachází v Rychlebských horách mezi třemi vrchy, které se nazývají Medvědí 

kámen, Na Radosti a Studniční vrch, v nadmořské výšce 870 m. Nejprve její tok směřuje k jihu 

až jihozápadu. Tento směr řeka záhy mění a postupně se velkým obloukem stáčí na sever k 
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Vápenné, kterou protéká. Dále proudí k Žulové, kde přijímá zleva Stříbrný potok. Odtud dále 

pokračuje stále severním směrem k obci Kobylá nad Vidnavkou, kde ji posiluje zleva 

Skorošický potok a obci Velká Kraš, kde se stáčí na východ až severovýchod k městu Vidnava. 

V tomto úseku přibírá zprava Černý potok, který je jejím největším přítokem. Pod Vidnavou 

opouští území ČR a vtéká na území Polska. Po zhruba 7 km se vlévá do Kladské Nisy (Niská 

přehrada) v nadmořské výšce 198 m.  

Podél jihozápadní hranice navrhovanéh plochy těžby nerostů prochází bezejmenný 

levostranný přítok (ID 206670000400) řeky Vidnavka, který obtéká ze západu a severozápadu 

prostor navrženého prostoru těžby.  

Tabulka 4: Přehled dotčených povodí IV. řádu (HEIS, 2022) 

Hydrologické pořadí 

povodí IV. řádu 

Plocha povodí [km2] Název povodí III. řádu 

2-04-04-057 13,33 
Pravostranné přítoky 

Kladské Nisy v Jeseníku 

2-04-04-058 5,27 
Pravostranné přítoky 

Kladské Nisy v Jeseníku 

Podzemní vody 

Hydrogeologie širšího okolí 

Posuzovaná oblast se nachází v hydrogeologickém rajónu (HGR) č. 6431 – Krystalinikum 

severní části Východních Sudet - jihovýchodní část. HGR 6431 Krystalinikum severní části 

Východních Sudet je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu vyhlášky č. 5/2011 Sb., o 

vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu 

podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. 

Vyčleňují se v něm dva útvary podzemních vod, 64311 Krystalinikum severní části Východních 

Sudet – jihovýchodní část a 64312 Krystalinikum severní části Východních Sudet – 

severozápadní část. Hranice HGR 6431 v jeho s. polovině je tvořena státní hranicí s Polskem, 

jz. část hranice je dána hydrologickou rozvodnicí I. řádu a v. geologickou hranicí s kulmskými 

horninami Nízkého Jeseníku. Na území HGR 6431 leží hranice mezi dvěma velkými 

geologickými jednotkami Českého masivu – lugika a silezika. Do západní části zasahuje 

orlicko-sněžnická jednotka, která je nejvíce na severovýchodě položenou částí lugika. Střední 

a východní část území je tvořena horninami keprnické a desenské jednotky, které jsou řazeny 

k sileziku. Jednotky mají svrchnoproterozoické až spodnopaleozické stáří. Geologická stavba 

celého sledovaného území je určena převážně ssv.–jjz. průběhem geologických jednotek a 

jednotlivých horninových pruhů. Různě intenzívně metamorfované horniny mají šupinovitou 

stavbu a jsou postiženy vrásovými i střižnými deformacemi. Základním směrně tektonickým 

rozhraním je ramzovská linie („nasunutí“, ramzovská tektonická zóna), která zasahuje do 

daného území pouze malou částí při jeho jz. okraji. Území při styku lugika a silezika patří k 

nejsložitějším územím Českého masivu. V ssv.-jjz. Směru probíhá tektonické rozhraní prvního 

řádu – ramzovská tektonická zóna či linie, oddělující litologicky, strukturně i metamorfně 

odlišné silezikum a lugikum. Obě jednotky prodělaly složitý polyfázový tektonometamorfní 

vývoj a do značné míry se liší jak charakterem protolitů, tak posloupností a tlakově – teplotními 

parametry metamorfních událostí. V lugiku jsou časté relikty vysokotlakých a vysokoteplotních 

metamorfitů (eklogity) a útržků svrchního pláště (serpentinizovaná a rodingitizovaná plášťová 

ultrabazika), zatímco minerální asociace silesika utvářely metamorfní procesy nízko až 
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vysokoteplotní, ale jen nízko až střednětlaké, a relikty vysokotlakých hornin se tu nevyskytují. 

Na hranici leží nízko metamorfované horniny skupiny Branné (facie zelených břidlic), na západ 

od ní pak metamorfity staroměstského pásma (vysoká amfibolitová a eklogitová facie). 

Původně ramzovské nasunutí představovalo nízkoúhlový násunový zlom (či pásmo) ukloněný 

k ZSZ, jehož primární stavba byla setřena při extenzních procesech. Dnes má charakter nízce 

temperované křehké kataklazové a brekciovité zóny, která má šířku mylonitů ve vyšších 

desítkách metrů. Brekcie vznikly především z metamorfitů staroměstské jednotky, zčásti i 

skupiny Branné, které jsou většinou impregnovány grafitem. 

Tabulka 5: Informace o hydrogeologickém rajonu zájmového území podle HEIS VÚV TGM 

Hydrogeologické rajony základní vrstvy 

ID hydrogeologického rajonu: 6431 

Název hydrogeologického rajonu: 
Krystalinikum severní části Východních Sudet – 

jihovýchodní část 

Horizont: 2 

Pozice: základní vrstva 

Plocha rajonu, km2: 922,876 

Geologická jednotka: horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika 

Skupina rajonů: Krystalinikum Sudetské soustavy 

Dílčí povodí: Odra 

 

Číslo kolektoru: 9 

Kolektor: nevymezený 

Litologie: převážně metamorfity 

Stratigrafická jednotka: - 

Mocnost souvislého zvodnění: - 

Hladina: volná 

Typ propustnosti:   puklinová 

Transmisivita: nízká < 0,0001  

Mineralizace: <0,3 g/l 

Chemický typ: Ca-Na-HCO3 

3.4 Příroda 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 

Definice ÚSES je obsažena v § 3, odst. 1), písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. V něm je územní systém ekologické stability krajiny definován jako: 

„…vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 

které udržují přírodní rovnováhu.“ 

Systém tvoří skladebné prvky: biocentra, biokoridory ve třech hierarchických úrovních – 

nadregionální, regionální, lokální úroveň. 

Jednotlivé skladebné prvky ÚSES definuje Maděra (2005): 

Biocentrum (BC) je biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umožňuje 

trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor (BK) je významný segment krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje 

migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Biokoridory nemusí umožňovat trvalou 

existenci všech druhů zastoupených společenstev. 
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Dle AOPK do území obce zasahuje nadregionální biocentrum Smolný. V rámci NRBC 

vymezeny plochy těžby, zobrazená plocha je shodná s rozsahem dle platných ZÚR OK. 

Obrázek 9: Nadregionální a regionální ÚSES (AOPK, 2022) 

 

V prověřovaném území (ploše) změny č. 1 ÚP se dle platného ÚP Vidnava nachází prvky 

lokální úrovně ÚSES. Jedná se o křížení nově navrženého koridoru se stávajícím lokálním 

biocentrem LC1 Malá Kraš. 

Změnou č. 1 je upraveno (rozšířeno) vymezení nadregionálního biocentra 89 Smolný tak, 

aby bylo v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. Úpravy 

návazností ÚSES na území sousedních obcí – Velké Kraše a Staré Červené Vody – nejsou 

potřeba, vymezení ÚSES v platných územních plánech Vidnavy a obou obcí na sebe navazuje. 

3.4.1 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP) 

Významný krajinný prvek je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění (§ 3, odst. 1, písm. b) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její 

stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 

údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany 

přírody jako významný krajinný prvek. Registrovaným VKP se mohou stát zejména mokřady, 

stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 

přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních 

útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice 

vyňata. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v ploše navrhované těžby i v ploše návrhu DP leží VKP 

dle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. ze zákona), jedná se o les a jezero. 
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Žádný registrovaný VKP nebyl ani v širším okolí zjištěn. 

3.4.2 PAMÁTNÉ STROMY 

Podle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je možné 

mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit za památné stromy. Pokud 

není kolem stromu vyhlášeno ochranné pásmo, má každý strom základní ochranné pásmo ve 

tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. 

V tomto pásmu není dovolena žádná pro daný strom škodlivá činnost (např. výstavba, terénní 

úpravy, odvodňování, chemizace). 

Dle Ústředního seznamu ochrany přírody (AOPK, 2022) se v řešeném území nenacházejí 

žádné památné stromy. 

V ploše těžby v rámci správního území Stará Červená Voda se nachází památný strom 

Dub v kaolinovém lomu vedený pod kódem 105092. Konkrétně se jedná o Dub letní (Quercus 

robur) se stanoveným ochranným pásmem o kruhové výseči o poloměru 54 m omezené stěnami 

lomu (řešeno v rámci oznámení a dokumentace EIA a v rámci změny ÚP Stará Červená voda). 

3.4.3 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY, NATURA2000 

Zvláště chráněná území jsou území vymezená ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o území přírodovědecky či 

esteticky velmi významná nebo jedinečná. Kategorie ZCHÚ jsou: národní park, chráněná 

krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, 

přírodní památka. 

V řešeném území se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území.  

Přírodní parky jsou území navržená ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Přírodní park zřizuje orgán ochrany přírody 

k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. 

Pro přírodní parky (PPa) jsou stanoveny omezení takového využití území, které by znamenalo 

zničení, poškození nebo rušení stavu území. 

V řešeném území není vyhlášen přírodní park. 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava chráněných území se stanoveným stupněm 

ochrany. Cílem soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních 

stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené 

svým výskytem jen na určitou oblast. V české legislativě je soustava Natura 2000 zakotvena 

v § 45h zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V rámci soustavy Natura 2000 

rozlišujeme Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblasti. 
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Obrázek 10: ZCHÚ a území soustavy NATURA2000 v okolí navrhované změny ÚP (AOPK, 

2022) 

 

V prověřovaném území změny č. 1 ÚP Vidnava se nachází PR Vidnavské Mokřiny a EVL 

Stará Červená Voda – lesní komplex. 

Plocha návrhu DP nezasahuje do plochy Natura 2000, kterou je evropsky významná 

lokalita (EVL) Stará Červená Voda - lesní komplex. Hranice této EVL leží při jižním a 

jihovýchodním okraji navrhovaného prostoru těžby jako celku, od samotného návrhu plochy 

těžby je více než 40 m vzdálená. Pro vyhodnocení vlivu na území soustavy NATURA2000 bylo 

vypracováno samostatné posouzení (Bílá, 2022). 

Žádná ptačí oblastí (PO) se v blízkosti záměru nenachází. 

Tabulka 6: Charakteristika EVL Stará Červená Voda 

EVL Stará Červená Voda - lesní komplex 
Kód lokality: CZ0713827 

Rozloha: 331,974 ha 

Zařazení EVL na evropský 

seznam: 

nezařazena 

Poloha: 
Území se nachází v Olomouckém kraji, Dotčené obce: Černá 

Voda, Stará Červená Voda, Velká Kraš, Vidnava 

Ekotop: 

Geologie: Podloží severní části lokality tvoří hlinitokamenité sedimenty 

pleistocenního stáří, v nivách toků doplněné fluviálními a deluviofluviálními 

hlinitopísčitými sedimenty holocenního stáří. Geologický podklad jižní části lokality 

je tvořen biotickým granitem až granodioritem mladšího paleozoika, v nivě potoků 

opět doplněného fluviálními a deluviofluviálními hlinitopísčitými sedimenty 

holocenního stáří.   
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Geomorfologie: Lokalita leží v Černovodské pahorkatině v jihovýchodní části 

geomorfologického celku Žulovská pahorkatina.   

Reliéf: Erozně denudační reliéf ukloněné tektonické kry se zbytky zarovnaného 

povrchu a stopami glaciální modelace.   

Pedologie: Pestrá škála půdních typů. V severní části lokality dominuje kambizem 

mesobazická, dystrická a rankerová, místy pseudoglej modální, v okolí kaolinového 

dolu jsou pak vyvinuty rankery kambické a v nivách toků pak gleje fluvické a 

kambické. V jižní části lokality je dominantním půdním typem pseudoglej modální 

doplněná kambizemí oglejenou, dystrickou a mesobazickou, v nivě Červeného a 

Černého potoka pak fluvizemí modální a oglejenou.  

Krajinná charakteristika: Severní část lokality zahrnuje lesní porosty v okolí 

kaolinového lomu. Jižní část lokality představuje rozsáhlý lesní komplex s řadou 

lesních tůní mezi Černým a Červeným potokem a v jejich nivách. 

Biota: 

Dominantním vegetačním typem lokality jsou nepůvodní smrkové a borové 

monokultury, pouze maloplošně se zde zachovaly přirozené listnaté lesy - především 

potoční olšiny, v menší míře též doubravy a polonské dubohabřiny. Na území EVL se 

vyskytuje kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), která je vázána především na 

biotopy mělkých kaluží nezpevněných lesních cest a mělkých tůní v raných fázích 

sukcese s minimem vodní vegetace, kromě toho se zde vyskytují i další druhy 

obojživelníků a plazů, např. čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus 

cristatus), čolek horský (Ichthyosaura alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), 

ropucha obecná (Bufo bufo), skokan zelený (Pelophylax esculentus), slepýš křehký 

(Anguis fragilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) či užovka obojková (Natrix 

natrix). Z ptáků zde byl zaznamenán např. ledňáček říční (Alcedo atthis), ze 

vzácnějších druhů bezobratlých se zde vyskytuje např. páskovec kroužkovaný 

(Cordulegaster boltonii) či rak říční (Astacus astacus). 

Předmět 

ochrany: 
kuňka žlutobřichá Bombina variegata 

Péče o 

předmět 

ochrany: 

Prioritou péče o EVL by mělo být zajištění dostatku vhodných stanovišť pro výskyt 

předmětu ochrany. Hlavními způsoby podpory předmětu ochrany v území jsou: tvorba 

a údržba vodních ploch (drobných mělkých tůní), odstraňování náletových dřevin a 

údržba ploch bez vegetace (kosení, pojezdy techniky). Ideálním způsobem péče je také 

přírodě blízké hospodaření v lesích, které zajistí vhodné podmínky pro zimování 

obojživelníků. Kromě budování dalších drobných tůněk (o velikosti několik metrů 

čtverečních) a větších vodních ploch je potřebná údržba stávajících vodních plošek 

tak, aby většina byla zcela bez vegetace a zbylá část zarostlá maximálně do poloviny 

plochy i objemu vody. Současně je nutno ze dna těchto ploch pravidelně odstraňovat 

sediment, aby nedocházelo k jejich zazemňování. Tuto činnost je vhodné provádět 

každoročně, mimo období rozmnožování (nejlépe v podzimních měsících), buď ručně, 

pomocí techniky, v některých případech může být dostačujícím managementem 

pojezd terénních vozidel. Z pohledu nároků dalších obojživelníků však není žádoucí 

provádět vždy kompletní obnovu každé tůně či kaluže. Pokud je na lokalitě více tůní, 

některé z nich by měly být obnovovány pouze částečně. Tůně nesmí být využívány k 

chovu ryb ani do nich ryby nesmějí být nasazovány. Tůně, které mají sloužit k 

rozmnožování kuněk žlutobřichých, by neměly být zcela zastíněné dřevinami. Zcela 

osluněné plochy pro tento druh však nejsou významněji důležité. Vhodné je vždy na 

lokalitě budovat více tůní rozdílných parametrů, s rozdílnou mírou oslunění a jen s 

mírnou převahou zcela osluněných tůní. 

Management: 

Z okolí tůní je třeba pravidelně odstraňovat náletové porosty. Náletové porosty je 

vhodné odstraňovat průběžně, nejvhodnějším obdobím je podzim. U dřevin, které jsou 

typické svou výmladností (např. topol osika (Populus tremula), vrby (Salix sp.)) je 

nutné v suchém období přistoupit k nátěru čerstvých pařezů herbicidem. Plošné 

chemické ošetření je nežádoucí. Je vhodné podporovat populace kuněk novými místy 

pro úkryt a zimování – na předem vytipovaných místech v lokalitě je vhodné 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   52 

 

ponechávat na hromadách dřevní hmotu z prořezávek, nejlépe proloženou drny a 

pokosenou trávou. 

3.4.4 MIGRAČNÍ KORIDORY 

V rámci projektu VaV SP/2d4/36/08 8 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro 

velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“ (řešitelé AOPK ČR, EVERNIA 

s.r.o. a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.) byla navržena 

síť migračních koridorů pro velké savce na území ČR, která současně navazuje na obdobné sítě 

v sousedních státech. Hlavními výstupy jsou vrstvy migračně významných území, dálkových 

migračních koridorů a bariérových míst migračních koridorů. Migračně významná území jsou 

jedním z údajů o území zpracovaných a poskytovaných AOPK ČR pro zpracování územně 

analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a tvoří podkladový materiál pro ochranu 

průchodnosti krajiny pro volně žijící živočichy, především velké savce.  

Migračně významná území (MVÚ) - jedná se o široká území, která zahrnují oblasti jak pro 

trvalý výskyt zájmových druhů, tak pro zajištění migrační propustnosti. V rámci MVÚ je třeba 

zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla vždy zajištěna dostatečná 

kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího celkového kontextu krajiny. V 

těchto územích by měla být problematika fragmentace krajiny zařazována jako jedno z 

povinných rozhodovacích hledisek v rámci územního plánování a investiční přípravy. Základní 

pracovní měřítko vrstvy MVÚ je 1:500 000. 

Dálkové migrační koridory (DMK) - jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě 

udržitelné průchodnosti krajiny pro velké savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky desítek 

kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a přechodný 

výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě 

udržitelné konektivity krajiny i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. Základní 

pracovní mapové měřítko je 1:50 000. 

Řešené území se nenachází v žádném vymezeném migračním koridoru. 

3.4.5 PŘÍRODNÍ PARKY 

Přírodní parky vyhlášené podle odst. (3) §12 zákona č. 114/1992 Sb. zahrnují především 

území s přírodními a estetickými hodnotami, přičemž estetické hodnoty vznikají v závislosti na 

estetické atraktivnosti krajiny. V ní se uplatňují takové atributy krajiny, jako je harmonické 

měřítko a harmonické vztahy v krajině, výraznost a rozlišitelnost vizuálně vnímaných scenérií 

a panoramat, či specifický charakter osídlení a zástavby a její harmonické zapojení do 

krajinného rámce. 

V rámci správního území obce se nenacházejí žádné přírodní parky. Nejbližším přírodním 

parkem je Kralický sněžník vzdálený cca 28 km jihozápadně.  

3.5 Krajina 

Z geomorfologického hlediska je území součástí: 

Systém:  Hercynský 

Provincie: Česká vysočina 

Subprovincie: Krkonošsko-jesenická 

Celek:  Vidnavská nížina 
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Okrsek:  Žulovská pahorkatina 

Zařazení do typologie krajiny 

Rozdělení republiky na typy krajiny vychází z práce Typologie české krajiny1 (Löw 

a spol.) zpracované jako úkol pro MŽP – VaV 640/01/03 z listopadu 2005. Celkový typ krajiny 

označený kódem byl autory studie vyhodnocen na základě třech základních vlastností území: 

vývoje krajiny (stáří osídlení – historické souvislosti), využití území (kulturní znak) a utváření 

reliéfu (geomorfologický znak). V rámci tzv. typologie české krajiny je krajina členěna podle 

všeobecných vlastností, které danou krajinu odlišují od okolí a které ji spojují s krajinami 

podobných vlastností.  

Dle mapy Typologie české krajiny se zájmové území nachází na rozhraní typu krajiny 

3M2 a 3L2. 

Typ krajiny podle charakteru osídlení:    

• 3 – Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynika 

Typ krajiny podle využití:     

• M – Lesozemědělské krajiny 

• L  – Lesní krajiny 

• Z – Zemědělské krajiny 

Typ krajiny podle reliéfu:    

• 2 – Krajiny vrchovin Hercynia 

Lesozemědělská krajina (M) – jedná se z pohledu vnitřní struktury o heterogenní, 

přechodový krajinný typ, charakteristický střídáním lesních a nelesních stanovišť. Zastoupení 

ploch zarostlých dřevinnou vegetací kolísá mezi 10 % až 70 %. Krajiny mají charakter převážně 

polootevřený.  

Lesní krajina (L) – lidskými zásahy méně pozměněný, vzácně až přírodní, typ krajin. 

Lesní krajiny jsou charakteristické velkou převahou lesních porostů (nejméně 70 % plochy). 

Až na výjimky jsou základním typem matric potenciální vegetace u nás. Mají pohledově 

uzavřený charakter. 

Zemědělské krajiny (Z) – Lidskou kultivací silně pozměněný typ krajin. Lesy zabírají 

méně než 10 % plochy, 90 % tvoří zemědělské plochy polí a trvalých travních porostů. Mají 

pohledově otevřený charakter. 

Krajiny vrchovin Hercynia (2) zabírají 51,34 % území (Löw, 2008). 

Charakteristika krajinného rázu 

 
1 

 Pro rozlišení typů našich krajin byl použit soubor vlastností přírodních (např. typy georeliéfu a půd, 

biogeografické členění), socioekonomických (např. zastoupení lesních a zemědělských kultur, stupeň a způsob 

urbanizace) a kulturních (např. etnografické oblasti, typy lidových domů a historických plužin, percepční mapy 

velkých měřítek). Výběr rozhodujících vlastností – charakteristik – je prvním krokem práce. Charakteristiky jsou 

vybrány jak z hlediska jejich krajinotvorné funkce, tak i z hlediska vypovídací schopnosti o potenciálech území. 

(VaV 640/01/03 z listopadu 2005, řešitel projektu Löw a spol., s.r.o., kap. A). 
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Pro posouzení vlivu záměru těžby na krajinný ráz bylo zpracováno vyhodnocení míry vlivu 

navrhované stavby a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu (Klouda 2021, viz 

příslušná EIA). 

3.6 Fauna a flóra 

3.6.1 BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ 

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) se území nachází 

v biogeografické podprovincii polonské. Vlastní zájmové území navrhovaného DP Dolní 

Červená Voda leží v bioregionu Vidnavském 2.1. 

Bioregion se nachází v západní části Slezska na území ČR, převážná část bioregionu 

pravděpodobně leží v Polsku. Bioregion zabírá geomorfologický celek Vidnavská nížina, 

Žulovská pahorkatina a západní část Zlatohorské vrchoviny. Plocha bioregionu v České 

republice je 224 km2. Bioregion zabírá podhorský okraj nížiny; je tvořen ledovcovými 

sedimenty s podmáčenými sníženinami a žulovými ostrovními horami. Bioregion má biotu 3., 

dubovo-bukového vegetačního stupně. Vegetace je řazena do acidofilních doubrav, hájů, luhů 

a olšin. Příslušnost k Polonicu je patrná zejména v hájové biotě (převážně lipové dubohabřiny, 

bory na pískách) a ve fragmentech slatin. Kontaktní poloha k hercynské podprovincii se 

projevuje splavováním podhorských až horských druhů z vyšších poloh. Netypická část je 

tvořena členitějším reliéfem s vysokými žulovými klenbami a s ostrovy květnatých a bikových 

bučin. V současnosti převažuje orná půda a borové kultury, cenné jsou zbytky vlhkých luk. 

Bioregion leží na rozhraní Východních Sudet a v pleistocénu zaledněných rovin a nížin 

Slezska; vyvýšeniny tvoří především žuly až granodiority, zčásti amfibolické, v malé míře i 

ruly a kvarcity. U Supíkovic jsou ostrůvky vápenců. Sníženiny, které jako zálivy zasahují mezi 

návrší tvořené skalním podkladem, vyplňují glacifluviální štěrky a štěrkopísky, v menší míře i 

smíšený materiál morén nebo terasové štěrkopísky. Ve Vidnavské nížině jsou rozsáhlé 

náplavové kužely vodních toků stékajících z Rychlebských hor. Místy je vyvinut plášť 

charakteru sprašových hlín a malé ostrovy humolitů. U obce Vidnava jsou vyvinuty hluboké 

tropické zvětraliny – kaoliny.  

Reliéf má charakter okraje Slezské nížiny, do které ještě zasahují výběžky vrchovin. 

Žulovská pahorkatina je tvořena žulami žulovského plutonu s velmi specifickým reliéfem 

nízkých, ale především v ČR unikátních vysokých exfoliačních kleneb. Nejvyšší je klenba 

Borového vrchu vysoká až 100 m. Zvláště nižší klenby jsou ledovcem částečně změněny v 

oblíkovou krajinu. Na klenbách vystupuje obnažený skalní podklad, který na vysokých 

klenbách tvoří skalní slupky a izolovaná skaliska s četnými tvary zvětrávání žuly – skalní mísy, 

žlábkové škrapy, tafoni, žokovité balvany. U Supíkovic se nacházejí zbytky pohřbeného 

tropického krasu s věžovitými vápencovými útvary a jeskyní Na Špičáku. 

Dle výškové členitosti má reliéf charakter ploché až členité pahorkatiny s výškovou 

členitostí 60–150 m, v oblasti výběžků vyššího reliéfu z okolních pohoří má i ráz ploché až 

členité vrchoviny s členitostí 150–240 m. Nejnižším bodem je koryto Vidnavy u stát. hranice 

asi 225 m, nejvyšším Boží hora u Žulové - 525 m. Typická výška bioregionu v ČR je 240 - 420 

m. 

Bioregion leží v mírně teplé oblasti MT 9, vyšší vrchovinné okraje v MT 7. Podnebí je 

silně ovlivněné Slezskou nížinou, je mírně teplé až teplé, vzhledem k nadmořské výšce bohaté 

na srážky: Bernartice (Horní Heřmanice) 8,4 C, 660 mm, Zlaté Hory asi 7,5 C, kolem 800 mm. 

Projevuje se vliv polohy bioregionu na návětrném úpatí hor a celková zvýšená oceanita. 
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Na vyvýšeninách převládají kyselé typické kambizemě a to jak na výchozech krystalinika, 

tak na morénách. Při okrajích okolních pohoří jsou na svahovinách i menší plochy typických 

kambizemí. V plošším reliéfu tvořeném pouze glaciálními a fluviglaciálními sedimenty, místy 

s pokryvy sprašových hlín jsou vyvinuty souvislé rozsáhlé plochy primárních pseudoglejů. Na 

náplavových kuželech jsou na hrubším materiálu podél toků zastoupeny typické fluvizemě a v 

nižších částech glejové fluvizemě. 

Bioregion leží v mezofytiku v západní části fytogeografického podokresu 74a. 

Vidnavsko-osoblažská pahorkatina (s výjimkou jižních okrajů).  

Osídlení pochází pravděpodobně z počátku historické doby. Území je dnes pouze 

částečně zalesněné, avšak v lesích převažují kultury stanovištně nepůvodních dřevin (smrk, 

borovice). Podstatná část plochy bioregionu byla v minulosti odlesněna a přeměněna na pole, 

zčásti i na louky nebo pastviny. Vlhké louky jsou dnes velmi často poškozeny melioracemi. 

Velká odlehlost bioregionu pravděpodobně způsobila, že v něm dosud nebylo vyhlášeno mnoho 

chráněných území.  

Plošná struktura využití území bioregionu –Lesy 19 %, travní porosty 8 %, vodní plochy 

1,4 %, orná půda 59 %. 

Celé zájmové území je popsáno biochorou – 3BN Erodované plošiny na zahliněných 

štěrcích 3. v.s. 

Současné využití krajiny v biochoře: Lesy 35 %, travní p. 10 %, vodní pl. 1 %, pole 42,5 

%, sady 2,5 %, sídla 4 %, ostatní 5 %. 

Lesy mají velikostně rozmanitý charakter - fragmenty v níže položených zemědělských 

oblastech (Slezsko), převažují středně velké až velké celky. Převažují jehličnaté monokultury 

(borové v sušších západočeských a smrkové ve vlhčích severních oblastech). Akát se rozšiřuje 

především v sušších, relativně teplých oblastech, kde vytváří postagrární porosty v mělkých 

bočních údolích. 

Mezi travní porosty se zde patří především kulturní louky, jejichž podíl roste směrem ke 

srážkově bohatším regionům. 

Podíl vodních ploch kolísá v jednotlivých regionech podle postavení segmentů v 

konstelaci reliéfu okolní krajiny. Vodní plochy tak téměř nebo zcela chybí ve vyvýšených 

segmentech, v níže položených segmentech tvoří vodní plochy hladiny menších vodních toků 

v různém stupni regulace i plochy malých a středně velkých rybníků. 

Relativní plocha polí roste od regionů s vysokým podílem vysýchavých či oligotrofních 

půd k regionům s převahou hlinitějších a vláhou přiměřeně zásobených půd. Pole jsou převážně 

velká, místy střední, podíl rozptýlených dřevin je podprůměrný. 

Sady se omezují na plochy uvnitř sídel a při jejich obvodě, ojedinělé jsou středně velké 

výsadby ve volné krajině. 

V osídlení převažují spíše menší až střední vsi. 

3.6.2 FYTOGEOGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ A POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE 

Dotčené území se nachází dle fytogeografického členění (Skalický, 1988) v oblasti 

mezofytika, podoblasti Českomoravské mezofytikum a ve fytogeografickém okrese č. 74 a 

Vidnavsko-osoblažská pahorkatina.  

Dle mapy Potencionální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová, 2001) leží 

obec v mapovací jednotce č. 36 – Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum 
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patraeae, Abieti-Quercetum), jednotce č. 11 Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum) a okrajově 

jednotce 8 Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum, místy v komplexu s mokřadními olšinami 

Alnio glutinosae) 

Biková a jedlová 

Biková a jedlová doubrava představují edafický klimax na živinami chudých substrátech 

(ruly, žuly, svory, kyselé břidlice aj.) v planárním, a zvláště kolinním stupni 

se subkontinentálním klimatem. Tato společenstva osidlují různé reliéfové formy – 

v pahorkatinách převládá kopcovitý reliéf, jinde víceméně vyrovnané, ploché nebo mírně 

zvlněné tvary, vzácně i ostřejší svahy říčních kaňonů. Půdy odpovídají zpravidla 

mezooligotrofním až oligotrofním kambizemím typickým nebo luvizemím (parahnědozemím), 

pod jedlovými doubravami místy pseudoglejeným. Jejich reakce je kyselá až velmi silně kyselá. 

Biková doubrava osidluje půdy občas vysýchavé, jedlová doubrava vlhké až čerstvě vlhké 

substráty. Většina poloh těchto lesů je v současné době odlesněna a využívána jako pole, méně 

pastviny nebo louky. 

Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší 

příměší až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru (Carpinus 

betulus, buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia cordata),  

na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris). Dub letní (Quercus 

robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech. Zmlazené dřeviny stromového patra jsou 

nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula 

alnus a Juniperus communis. Fyzignomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní 

lesní druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convallaria majalis, 

Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostins arundinacea, Melampyrum pratense 

aj.) Mechové patro bývá druhově pestré. Často se v něm objevují Polytrichum formosum, 

Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Pohlia nutans aj. 

Podobná druhová garnitura je typická i pro jedlové doubravy, indikované kromě výskytu 

dubů (Quercus robur, Q. petraea) i přítomností jedle (Abies alba) ve stromovém, příp. i keřovém 

patru, a druhů Galium rotundifolium, Luzula pilosa, Carex digitata, Epipactis helleborine, 

Oxalis acetosella, Senecio fuchsii a semenáčků jedle v patru bylinném. Častý bývá též výskyt 

Sambucus racemosa v keřovém i bylinném patru. 

3.6.3 EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMÍ 

Koeficient ekologické stability2 (Kes) byl stanoven podle vzorce (Míchal, 1985), který 

vychází z podílu stabilních a nestabilních druhů pozemků, respektive ekosystémů, které na nich 

mohou existovat. Pro výpočet byly použity úhrnné hodnoty druhů pozemků uvedené v databázi 

ČÚZK pro rok 2017. 

Za stabilní plochy jsou podle této metodiky považovány: lesní pozemky, trvalé travní 

porosty, vodní plochy a toky, sady, vinice, zahrady, část položky ostatní plochy (v tomto 

výpočtu zahrnuty z položky Ostatní plochy: plantáž dřevin, zeleň, hřbitovy, rekreační 

a sportovní plochy). 

 
2   Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními 

spontánními mechanismy (Míchal 1992). Ekologická stabilita (schopnost) i ekologická rovnováha (stav) se udržují 

přírodními procesy pomocí autoregulačních mechanismů, jejichž základ je ve vzájemných vazbách rostlin, 

živočichů a mikroorganismů tvořících ekosystém. 
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Za nestabilní plochy se považují: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, část položky 

ostatní plochy (v tomto výpočtu jsou zahrnuty z položky Ostatní plochy: dráha, dálnice, silnice, 

ostatní komunikace, ostatní dopravní plocha, kulturní a osvětová plocha, manipulační plocha, 

dobývací prostor, skládka, jiná plocha, neplodná půda). 

Výsledný koeficient určuje ekologickou stabilitu podle následující tabulky. 

Tabulka 7: Koeficient ekologické stability 

Rozmezí Kes Charakteristika 

Kes ≤ 0,1 území s maximálním narušením přírodních struktur 

0,1 < Kes ≤ 0,3 území se zřetelným narušením přírodních struktur 

0,3 < Kes ≤ 1,0 území intenzivně využívané 

1,0 < Kes < 3,0 území relativně vyvážené 

Kes ≥ 3,0 území přírodní a přírodě blízké 

Koeficient ekologické stability je ve městě Vidnavě relativně nízký v porovnání s 

populačně podobnými obcemi v okresu Jeseník, jak ilustruje tabulka 11. Koeficient ekologické 

stability s touto hodnotou (0,8) svědčí o intenzivním využívání území, zejména pak 

zemědělskou velkovýrobou, což vede k nestálosti přirozených ekosystémů. V rámci celého 

okresu patří město Vidnava k obcím s nižší hodnotou koeficientu ekologické stability (Strategie 

rozvoje města Vidnavy pro léta 2021 – 2027) 

3.7 Půdní fond 

3.7.1 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, je 

zemědělský půdní fond (ZPF) základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným 

výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek 

životního prostředí. Při zpracování zadání staveb jsou investoři povinni řídit se zásadami 

ochrany zemědělského půdního fondu a navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů došlo k co 

nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky 

navrhovaného řešení na tento fond. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků je pětimístný 

číselný kód, vyjadřující hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční 

schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. První číslice kódu BPEJ značí 

příslušnost ke klimatickému regionu - dle shodných klimatických podmínek pro růst a vývoj 

zemědělských plodin (označeny kódy 0 - 9). Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité 

hlavní půdní jednotce (01 - 78). Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaživosti a expozice pozemku 

ke světovým stranám. Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho 

skeletovosti. Charakteristiku jednotlivých částí uvádí vyhláška MZe č. 327/1998 Sb., kterou se 

stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 

aktualizaci, v platném znění. 

Třídy ochrany se stanovují pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek.. 

Zemědělský půdní fond je podle kvality půdy zařazen do pěti tříd ochrany ZPF: 

I. třída 
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Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je 

možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního 

významu. 

II. třída 

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 

klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského 

půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 

plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

III. třída 

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s 

průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním 

plánováním využít pro event. výstavbu. 

IV. třída 

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. 

V. třída 

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky ( BPEJ 

), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, 

velmi svažitých, hydroforních, štěrkovitých až kamenitých a erozně ohrožených. Většinou jde 

o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 

efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 

vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního 

prostředí. 

Na území obce se nacházejí majoritně půdy nižší třídy ochrany ZPF, tedy III-V. třídy 

ochrany (viz následující obrázek) 
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Obrázek 11: Třídy ochrany ZPF a příslušné BPEJ v rámci obce Vidnava (SPÚ, 2022) 

 

Půda je velice pomalu se obnovujícím a zároveň vyčerpatelným a nenahraditelným 

přírodním zdrojem. V místních podmínkách se malá množství půdy tvoří několik desítek až 

stovek let, v důsledku eroze půdy však může dojít k odnosu půdy během velmi krátké doby. 

Níže uvedený obrázek znázorňuje dlouhodobé ztráty půdy vlivem vodní eroze na území města 

Vidnavy. V porovnání s jinými částmi území České republiky nebo Olomouckého kraje, není 

půda na území města relativně ohrožená erozí. Nejvíce ohrožené jsou půdy v extravilánu města, 

především pak jižní část území města. Pro ochranu půdy je důležitá především druhová 

rozmanitost vegetačního pokryvu půdy. Dokonalou protierozní ochranu zajišťují například 

porosty trav a jetelovin. Nevhodné a erozně nebezpečné jsou naopak plodiny jako kukuřici či 

okopaniny, které půdy chrání nedostatečně. 
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Obrázek 12: Dlouhodobá průměrná ztráta půdy na území města Vidnavy (VÚMOP, 2022) 

 

Obrázek 13: Skupina půd ohrožených erozí na území města Vidnavy (VÚMOP, 2022) 
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Část území obce, kde se nacházejí ohrožené svahy, odpovídá části území s dlouhodobě 

průměrnou ztrátou půdy (viz výše). V části území města Vidnavy, kde se nacházejí ohrožené 

svahy (viz výše průměrná ztráta půdy), se nacházejí také půdy ohrožené erozí. 

3.7.2 POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL) 

Dle dat ÚHDP činí výměra lesů na území obce Vidnava cca 92,42 ha, což představuje 21,7 

% celkové výměry území. Ve srovnání s lesnatostí ČR (34,1 %, Zpráva o stavu lesa a lesního 

hospodářství České republiky v roce 2020) je lesnatost v řešeném území podprůměrná. Lesní 

pozemky jsou v území však celistvé, největší plocha lesních pozemků je pak lokalizována ve 

východní a jihovýchodní části správního území obce. 

V řešeném území není vymezena žádná lokalita přirozených lesů. (http://www.pralesy.cz) 

Na území obce se nachází lesy lesního vegetačního stupně 3 – Dubobukový a stupně 2 – 

Bukodubový. Přírodní lesní oblast 28. Z hlediska cílových hospodářských souborů převládají 

Kyselá stanoviště nižších a středních poloh, dále pak živná stanoviště nižších poloh a minoritně 

exponovaná stanoviště nižších poloh. 

3.7.3 GEOLOGIE, NEROSTNÉ ZDROJE 

Plocha obce se rozkládá při jižním okraji geomorfologické provincie: Středoevropská 

nížina, geomorfologické soustavy: Středopolská nížina a geomorfologické oblasti: Slezská 

nížina s plochým nížinným a pahorkatinným peri-glaciálním reliéfem, vzniklým na málo 

odolných pleistocénních sedimentech.  

Vidnavská nížina je plochou pahorkatinou v severní části Jesenicka s rozlohou 47 km2, 

střední výškou 270,4 m a středním sklonem 10 48´. Je složena z třetihorních a čtvrtohorních 

sedimentů (usazenin). V pleistocénu (starších třetihorách) byla dvakrát zaledněna pevninským 

severským ledovcem. Z těchto období pochází i mj. výskyty sprašových hlín. 

Žulovská pahorkatina se dělí do dvou geomorfologických okrsků – Tomíkovické 

pahorkatiny a Černovodské pahorkatiny. 

Surovinový informační systém (SurIS) České geologické služby shromažďuje a poskytuje 

v ucelené formě dostupné údaje o nerostném surovinovém potenciálu v ČR.  

Dle IS SurIS celou plochu návrhu plochy těžby nerostů pokrývá chráněné ložiskové území 

Vidnava I. (ID: 09910101), surovina kaolin pro papírenský průmysl - Jíly jíly žáruvzdorné na 

ostřivo. V ploše návrhu DP se nachází výhradní ložisko Vidnava (ID: 3099101). Jedná se o 

ložisko kaolinu, kaolin pro papírenský průmysl - Jíly jíly žáruvzdorné na ostřivo. Plocha návrhu 

DP leží také v průzkumném území Dolní Červená Voda (ID: 190015), kaolin - Jíly jíly 

žáruvzdorné na ostřivo - Křemenné suroviny - Živcové suroviny – Štěrkopísky. V ploše záměru 

se zároveň nachází výhradní ložisko Vidnava (ID: 3099101) surovina Kaolin, kaolin pro 

papírenský průmysl - Jíly jíly žáruvzdorné na ostřivo. 

Nejbližším ložiskem nevyhrazených nerostů je lokalita Dolní Skorošice-lom Jašek (ID: 

5271700) vzdálená 8 km jihozápadně od záměru. Nejbližším ložiskem vyhrazených nerostů je 

mimo ložisko v ploše DP výhradní ložisko Velká Kraš (ID: 3092900), křemenné suroviny - 

Polodrahokamy ostatní drahé kameny. 

Významné geologické lokality 

Štachlovice (ID 2578) – opuštěný zaplavený jámový lom, s rozlehlými odvaly; důvod 

ochrany: drobnozrnný až středně všesměrně zrnitý biotitický granit s lupínky molybdenitu. 

http://www.pralesy.cz/
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Kaolinový odkliz u Vidnavy (ID 2579) – dva opuštěné kaolinové odkazy (Stará kaolinová 

jáma a Nová kaolinová jáma); důvod ochrany: kaolinové ložisko, ukázka těžby kaolinu 

povrchovými dobývkami, transportní štola s vlečkou do blízké šamotárny; profil 

glacifluviálními kvarterními sedimenty, významné naleziště zkamenělin v nordických 

souvcích. 

3.7.4 RADONOVÉ RIZIKO 

Podle aktualizované mapy radonového indexu geologického podloží 

(http://mapy.geology.cz/radon/) spadá většina správního území obce do kategorie převažujícího 

radonového indexu nízký jižníí část pak do kategorie vysoký. 

Mapy radonového indexu (původně označované jako mapy radonového rizika) orientačně 

naznačují průměrnou míru aktivity (výskytu) radonu v různých jednotkách geologického 

podloží. Geologické podloží je přitom nejvýznamnějším zdrojem radonu v objektech.  

Požadavky na omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanovuje zákon 

č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), v platném znění. Podle jeho dikce, § 6 odst. 4, je každý 

navrhovatel umístění stavby povinen zajistit stanovení tzv. radonového indexu pozemku a tento 

posudek předložit stavebnímu úřadu. Stavební úřad stanoví ve vymezených případech 

podmínky pro provedení preventivních opatření. 

3.7.5 ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU 

Založení Vidnavy se poprvé zmiňuje (pod názvem Wydna) v listině pro vidnavské fojtství 

hlásící se k roku 1291; ta se ale vztahuje ke stavu v letech 1266–1268. Zmíněnou listinou 

potvrzuje vratislavský biskup Tomáš II. Zaremba široká práva zakladatele (lokátora) Vidnavy 

a prvního vidnavského fojta Rüdigera Heldore. Vidnava tedy byla založena v rámci kolonizace 

Jesenicka vratislavskými biskupy ve 13. století, a to přímo jako město, o čemž svědčí i její 

typicky městský půdorys. Není jisté, zda zde před založením města existovala stejnojmenná ves 

nebo zda bylo město založeno na pozemcích vesnice Kraše. Podobně není jisté, zda jeho název 

pochází od slovanského názvu říčky Vidnavky ("Vidna", znamenající totéž co průhledná, čistá), 

nebo z německého "Weide" (vrba) + "Aue" (niva). První alternativa je pravděpodobnější, ale 

vrba se do znaku města, doloženého od 16. století, dostala podle druhého uvedeného výkladu. 

Od 13. až do počátku 15. století byla Vidnava nejvýznamnějším řemeslnickým střediskem 

i správním centrem na Jesenicku. Již roku 1284 je zde zmiňována fara. Roku 1369 je zmiňováno 

opevnění, které obepínalo město ze všech stran a bylo přerušeno jen Horní a Dolní branou, za 

nimiž se vytvořila Horní a Dolní předměstí (dochované zbytky hradeb jsou však až z doby 

pohusitské). Rozvoj města však byl na dlouho přerušen, když 20. března 1428 město zcela 

vypálila husitská vojska. Vidnava zůstala dlouho vylidněná a ještě třicet let po katastrofě byli 

bývalí vlastníci domů a polností marně vyzýváni, aby se vrátili ke svému majetku. 

Vratislavští biskupové se zprvu snažili škody městu nahradit (např. mu 1441 darovali zdejší 

mlýn), ale poté, co byla Vidnava roku 1468 znovu poškozena při obléhání vojsky Jiřího z 

Poděbrad, ji raději zastavovali i s okolními vesnicemi, které z ní byly spravovány. Mezi ně 

patřila Velká Kraš, Malá Kraš, Fojtova Kraš, Hukovice, Šubrtova Kraš (Krasov), Kobylá, Černá 

Voda, Červená Voda, jakož i další vesnice v dnešním Polsku a biskupské lesy. V letech 1470 

až 1497 bylo panství zastaveno otmuchovským purkrabím z rodu von Meynholt, pak 

Jindřichovi z Tetova, roku 1506 – již bez samotné Vidnavy – Hannsovi von Nimptsch. 

Teprve v 16. století se město začalo znovu rozvíjet: byla mu potvrzena stará privilegia, 

zejména právo várečné a trhy. Roku 1551 byla rovněž postavena renesanční radnice. V této 

http://mapy.geology.cz/radon/


Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   63 

 

době však již Vidnavě konkurovaly blízký Javorník jako oblíbené sídlo biskupů a Jeseník a 

Zlaté Hory jako významná horní města. Rozvoj byl zpomalen rovněž požárem roku 1574, 

kterému padlo za oběť prakticky celé město, a poté několika epidemiemi neštovic. Roku 1619 

město zřídilo špitál sv. Jakuba. 

Od počátku historie Vidnavy bylo významnou institucí zdejší fojtství. Již první zmínka o 

městě je v listině, kterou vratislavský biskup potvrzuje prvnímu zdejšímu fojtovi soudní 

pravomoc nad 58 vesnicemi v široké oblasti Jesenicka. Tento počet se do roku 1420 snížil na 

27, když se některé vsi jeho pravomoci vymanily, některé splynuly anebo zanikly. V té době 

byl vidnavským fojtem Šimek, jehož dcera Barbora se roku 1434 provdala za Augustina Speila 

z Kalkova, který byl vidnavským fojtem ještě roku 1468. 

Později řada fojtských výsad zanikla, fojtství však nadále zůstalo samostatným rytířským 

statkem a biskupským lénem. Roku 1512 udělil biskup fojtovi Wolframu Schoffovi dědické 

právo i pro ženské potomky. Roku 1558 je koupil od města Joachim Reideburg von Lorenzdorf, 

po jehož synovi Joachim von Reideburg († 1612) dědil Kašpar von Reideburg. Roku 1640 

fojtství převzal císařský důstojník Matouš Forgaš, manžel Kašparovy dcery Anny Markéty. 

Brzy poté se fojtství dostalo do majetku rytířů Hentschelů von Gilgenheim, kteří statek i zámek 

drželi do roku 1906, kdy je prodali městu Vidnavě. 

Vidnavské fojtství tedy tvořilo samostatné panství a roku 1850 vznikla rovněž samostatná 

obec Vidnavské Fojtství (dříve též Vidnavské Vojtství, něm. Weidenau Vogtei). Ta však byla 

již roku 1869 přičleněna jako osada k obci Stará Červená Voda, ačkoli se nacházela přímo u 

centra města Vidnavy. Teprve roku 1924 bylo Vidnavské Fojtství spolu se Stachlovicemi a 

Novou Malou Kraší připojeno k Vidnavě, jejíž osadou (částí obce) bylo do 1. ledna 1976, kdy 

přišlo i o tento status. Roku 1930 bylo v osadě Vidnavské Fojtství napočteno 31 domů. 

Sídlem fojta byla již v 13. století gotická tvrz, přestavěná v 16. století na renesanční zámek. 

V něm později sídlilo vidnavské městské muzeum. Po rekonstrukci v letech 1971–1974 slouží 

jako Základní umělecká škola. 

Státní archeologický seznam ČR (SAS) eviduje území s archeologickými nálezy. Dle 

aktuálních územně analytických podkladů jsou v řešeném území evidovány plochy kategorie I 

– území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů a kategorie II - území, kde 

se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje v rozmezí 51-100 %. Patří sem 

všechny sídelní útvary (obce s první písemnou zmínkou již ve středověku), území v těsné 

blízkosti ÚAN I. atd.  

Kategorie UAN: 

I. - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. 

II. - území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu 

nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51–100 

%. 

III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 

nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 

% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie IV). 

UAN III není evidováno v SAS ČR. 

IV. - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá území, kde byly 

odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním geologickým podložím). 
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Obrázek 14: Území archeologických nálezů (NPÚ, 2022) 

 

Ve velké  části území obce Vidnava se nacházejí plochy ÚAN I. a II. Kategorie. 

3.7.6 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, POZŮSTATKY TĚŽEBNÍ ČINNOSTI 

Dle systému evidence kontaminovaných míst (SEKM3) je na území obce evidováno 

kontaminované místo jedná se o lokalitu s názvem Vidnava – Johanka (Farský les) (ID zátěže: 

18171001), vzdálená je cca 470 m severně od hranice navrhované plochy těžby. Jedná se o 

bývalou Vidnavkou městskou skládku TKO, která byla dlouhodobě využívána ke klasickému 

vyvážení všech druhů odpadů. Skládka byla uzavřena již před r. 1989, avšak i nadále docházelo 

k nelegálnímu ukládání odpadů. Skládka nebyla nijak rekultivována, pouze uzavřena závorou 

a předána Lesům ČR. k využívání jako manipulační plocha. V současnosti (2020) slouží většina 

plochy skládky pro ukládání vytěžené dřevní hmoty a pro manipulaci s ní před další distribucí. 

Na JV část skládky je sporadicky vyvážen bioodpad. Závora zůstává otevřena. Pod skládkou 

jsou včelíny.  

Výrok dle SEKM3: žádné informace o kontaminaci – na lokalitu je nutno nahlížet jako 

na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření 

Dalšími lokalitami evidovanými v SEKM3 jsou čtyři lokality vzdálené cca 1 km od 

hranice návrhu těžby jižním a jihozápadním směrem. Jedná se o:  

• Skládku šamotky Štachlovice: průmyslová skládka, ID: 17848003, žádné 

informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím 

nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření. 

• Skládku Malá Kraš: skládka TKO, ID: 17848002, žádné informace o 

kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze 
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vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření. 

• Pískovnu Dolní Červená Voda: skládka TKO, ID: 78486004, průzkum 

kontaminace nebyl proveden, avšak známá historie využívání lokality 

odůvodňuje předpoklad o malé pravděpodobnosti kontaminace nad úrovní 

pozadí. 

• Latzelův statek: výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo 

ropných), ID: 15368001, žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno 

nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace 

nápravného opatření. 

Při severním okraji hranice obce se nachází další lokalita. Jedná se o areál továrny 

bývalých keramických a kaolinových závodu, v níž byly naposled před r. 1989 vyráběny 

zejména šamotové díly pro vysoké pece z vytěženého materiálu z nedalekých kaolinových 

dobývek, které k závodu patřily. V současné době (2021) se v areálu bývalé šamotky nacházejí 

ruiny výrobních budov, většina má silně narušenou statiku po demontážích technologických 

prvků, částečných demolicích a také neorganizovaným rozebíráním. Po okrajích bývalého 

areálu jsou patrné návozy odpadů, plasty, kovy, textil apod. Případná kontaminace může 

pocházet jak z původní technologické nekázně při provozu strojů a manipulační techniky, tak z 

nelegálních demoličních prací i navezených odpadů. 

Výrok (SEKM3): žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na 

podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření. Pozn.: Demolice 

již v současnosti probíhá na základě povolení stavebního úřadu. 

Poddolované území 

ID Název 

 

Surovina Stáří Projevy                       

těžební                       

činnosti 

Rozsah                        

poddolování 

4228 Dolní Červená Voda 
Kaolin 

Před i po 1945 Žádné Ojedinělé 

Důlní díla 

ID Název 

 

Surovina Druh díla Ukončení provozu 

29121 Vidnava – dopravní 

štola 

Kaolin 
Štola  Po r. 1945 
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Obrázek 15: Vstupní objekt tunelu původní úzkokolejné dráhy 

 
 

Obrázek 16: Ústí tunelu současný stav 

 

3.8 Obyvatelstvo 

V tabulce jsou uvedeny údaje o obyvatelstvu obce Vidnava. 
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Tabulka 8: Statistické údaje o obyvatelstvu Vidnava (k 1.1.2022 dle ČSÚ) 

Počet obyvatel 1198 

Počet žen 612 

Počet mužů 586 

Průměrný věk 43,3 

Průměrný věk muži 41,8 

Průměrný věk ženy 44,8 

Hustota zalidnění (obyv/km2) 280,5 

Obec Vidnava lze považovat za území s vyšší hustotou zalidnění, hustota zalidnění je 

vyšší než celostátní průměr (135,7 obyv./km2) a vyšší než průměr Olomouckého kraje (119,6 

obyv./km2). 

3.9 Předpokládaný vývoj stavu životního prostředí, pokud by nebyla uplatněna 

územně plánovací dokumentace 

3.9.1 OVZDUŠÍ A KLIMA 

Bez uplatnění koncepce by nedošlo ke stanovení ploch těžby nerostů, ploch bydlení a změn 

v souvislosti v souvislosti s vymezením pro možné budoucí pokračování těžby stavebního 

kamene. Kvalita ovzduší ve správním území obce (v zastavěném území, nejbližší budova 

s číslem popisným více než 390 m) nebude potenciálně významně ovlivněna. Stávající situace 

z hlediska kvality ovzduší na území obce Vidnava by se však bez uplatnění koncepce významně 

nezměnila – předpokládá se těžba ve větší vzdálenosti, v zahloubení a směrem k obci obklopení 

vegetací. Liniové zdroje znečišťování ovzduší reprezentují úseky přepravních tras – využívané 

ve fázi provozu. Předpokládá se, že expedice bude prováděna železniční dopravou přes správní 

území obce Velká Kraš. Doprava bude směrována obdobně jako v minulosti (viz kapitola 3.2). 

Klimatické poměry nebudou neprovedením koncepce významně ovlivněny, v případě realizace 

těžby a rekultivace území částečně na vodní plochu však může dojít k zmírnění negativních 

vlivů klimatické změny v území a mírně pozitivní změně mikroklimatu v území (změna ZPF 

na pozemky lesní). 

3.9.2 VODA 

Vývoj lze předpokládat v oblasti zadržování vody v krajině zanedbatelný až mírně 

pozitivní. Při nerealizaci nových akumulačních ploch (vodní plochy) lze předpokládat vyšší 

účinek negativních vlivů na mikroklimatické charakteristiky území. Vývoj z hlediska kvality 

vod je očekáván podobný. Nerealizace změny č. 1 ÚP Vidnava by měla potenciálně mírně 

negativní vliv na oblast zadržování vody v krajině (zahloubení a vytvoření vícero vodních 

ploch). V případě neuplatnění koncepce nedojde k potenciálnímu vlivu na kvalitu podzemních 

a povrchových vod. Na stranu druhou těžba v řešené oblasti do současné doby probíhala bez 

problémů a škod na životním prostředí a vliv budoucího záměru na podzemní i povrchové vody 

je podrobně vyhodnocen zejména v rámci procesu EIA (viz níže). 
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3.9.3 PŮDA 

Řešené území by se vyvíjelo dosavadním způsobem, dle podmínek využití území 

definovaných v dosud platném územním plánu. Nedošlo by k zásahu do hospodářského lesa a 

ZPF. V případě neuplatnění změny č. 1 ÚP Vidnava zůstane zachována hospodářská funkce v 

nově navrhovaných plochách, které znamenají dočasný i trvalý zábor lesa. Potenciální zábor 

PUPFL v případě uplatnění koncepce je poměrně rozsáhlý (kumulativně), avšak při okraji velké 

plochy hospodářského lesa. Zároveň je rekultivací předpokládáno navrácení a navýšení plochy 

plochy PUPFL. V případě ZPF se jedná o zábor půd méně hodnotných (III-V. třída ochrany 

ZPF, zčásti pak s ohledem na ZÚR a vymezení biocentra vyšší úrovně v souladu se ZÚR OK. 

3.9.4 AKUSTICKÁ SITUACE 

Celková akustická situace na území obce Vidnava by se z pohledu hluku bez uplatnění 

koncepce významně nezměnila. Samotné přiblížení těžby k zastavěnému území v rámci 

správního území obce bude nevýznamné. Doprava bude směřována přes území obce Velká 

Kraš, koridor pásového dopravníku se taktéž nachází v dostatečné vzdálenosti od obytných 

budov tak, aby byly plněny legislativně zakotvené limity. Neuplatnění koncepce pak nepovede 

k mírnému zhoršení hlukové situace v rámci zastavěného území Vidnavy. Případné uplatnění i 

neuplatnění změny ÚP nepovede ke změně koncepce dopravní infrastruktury v rámci obce 

Vidnava. 

3.9.5 NEROSTNÉ BOHATSTVÍ, POZŮSTATKY TĚŽEBNÍ ČINNOSTI 

Množství surovin a dostupnost zdrojů by bez uplatnění koncepce zůstaly beze změn. 

Navrhované plochy změny leží mimo staré ekologické zátěže. Poddolovaná území a důlní díla 

v ploše záměru jsou vzhledem k charakteru nevýznamná. 

3.9.6 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

V případě, že by nedošlo k přijetí předkládané změny č. 1 územního plánu Vidnava, 

vyvíjelo by se řešené území dosavadním způsobem dle podmínek využití území definovaných 

v dosud platném územním plánu. Z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu by uplatněním 

změny ÚP nedošlo ke změnám v rámci charakteristiky území. Území by dále vykazovalo 

poměrně špatnou ekologickou stabilitu (dle Kes území intenzivně využívané), k jejímu mírnému 

zvýšení by v případě realizace změny ÚP došlo vytvořením ploch v souvislosti s existencí 

nadregionálního biocentra Smolný. Změnou č. 1 je upraveno (rozšířeno) vymezení 

nadregionálního biocentra 89 Smolný tak, aby bylo v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Olomouckého kraje v platném znění. Úpravy návazností ÚSES na území sousedních obcí – 

Velké Kraše a Staré Červené Vody – nejsou potřeba, vymezení ÚSES v platných územních 

plánech Vidnavy a obou obcí na sebe navazuje. Ve střednědobém výhledu by pak potenciálně 

došlo ke zvýšení Kes vzhledem k vytvoření vodních ploch a nahrazení stávajících pozemků 

zemědělských plochami lesními (v rámci sanace a rekultivace území plochy těžby). V případě 

uplatnění změny nedochází k zásahu do koncepce lokální úrovně ÚSES. Zásah do ÚSES na 

úrovni nadregionální je v souladu se ZÚR OK, přičemž je lokalizován do plochy stávajícího 

CHLÚ. Dle ZÚR OK není vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR OK a v navazujících 

územně plánovacích dokumentacích taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v 

ložisku nerostných surovin. Složení fauny a flóry by zůstalo beze změny. Vývoj území by v 

případě neuplatnění i uplatnění návrhu změny ÚP Vidnava z hlediska ploch ZCHÚ, přírodních 

parků, památných stromů na území obce zůstal beze změny. Z hlediska území soustavy 

NATURA2000 bylo vypracováno samostatné hodnocení (viz kapitola 5). 
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3.9.7 ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU, 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

Vývoj bez uplatnění změny č. 1 ÚP Vidnava by měl ke kulturní památkám i drobným 

kulturním hodnotám území neutrální vztah. Potenciální realizací změny ÚP nedojde v oblasti 

památkové ochrany k žádnému pozitivnímu ani negativnímu ovlivnění. V případě plochy těžby 

bude zasaženo do území ÚAN I a II. Jedná se však o území, kde těžba již v minulosti probíhala. 

3.9.8 OBYVATELSTVO A HYGIENA PROSTŘEDÍ 

V případě neuplatnění koncepce by nedošlo k realizaci těžební činnosti. Potenciální vliv 

těžby v navrhované ploše na samotné obyvatelstvo obce Vidnava však bude minimální. Bez 

realizace změny by ve vývoji obyvatelstva by však nedošlo ke zvýšení hlukové a imisní zátěže 

spojené s expedicí a těžbou surovin. Předpokládaný vývoj hlukové a rozptylové situace viz 

níže. Z hlediska socioekonomického je podpora obnovení těžby a expedice surovin klíčová, 

přičemž by mohlo dojít ke stavu zvýšené nezaměstnanosti, a snížení ekonomické aktivity 

obyvatelstva. Zároveň je ve spojitosti se změnou ÚP předpokládána revitalizace bývalé 

šamotárny (brownfield) a revitalizace a obnovení železniční trati, která byla nedávno zrušena.  

4 CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Vidnava vnáší do ÚP změny související s vymezením 

ploch, které jsou vyjmenovány v Kapitole 1.1. Významné ovlivnění charakteristik životního 

prostředí v případě nově navrhovaných ploch lokální úrovně ÚSES, není předpokládáno. Tato 

kapitola tak hodnotí zejména navrhované změny související se samotnou těžbou. 

Budoucí záměry v rozvojových lokalitách změny územního plánu mohou přinést 

následující změny v oblasti životního prostředí: 

• změnu imisní, hlukové a dopravní zátěže území 

• změnu zemědělského půdního fondu, zábor PUPFL 

• vliv na podzemní a povrchové vody, změna odtokových poměrů  

• vliv na faunu, flóru, ekosystémy 

• změnu vzhledu krajiny 

• vliv na obyvatelstvo a hygienu prostředí 

• vlivy kumulativní a synergické 

Charakteristika současného stavu v řešeném území je shrnuta v rámci předchozí kapitoly, 

níže je pak uveden souhrn složek životního prostředí, které by mohli být uplatněním změny č. 

1 ÚP Vidnava významně ovlivněny. Z popisu těchto charakteristik je vycházeno při zhodnocení 

vlivů jednotlivých navrhovaných změn. 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   70 

 

4.1 Změna imisní a hlukové a dopravní zátěže území 

4.1.1 OVZDUŠÍ, KLIMA 

Z charakteristiky současného stavu kvality ovzduší v zájmové lokalitě a okolí vyplývá, že 

v řešené lokalitě jsou plněny imisní limity pro průměrné roční koncentrace škodlivin (s 

výjimkou BaP), které mají stanoven imisní limit, plněny. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Vidnava zakládá předpoklad zvýšení imisní zátěže především 

vzhledem k realizaci těžby a související činnosti. U ostatních změn řešených v rámci změny 

ÚP není ovlivnění kvality ovzduší předpokládáno. Vliv na ovzduší je z hlediska změny ÚP 

řešen kumulativně v příslušné odborné studii, která je přílohou oznámení EIA (Závodský, 

2021), viz níže. 

Obrázek 17: Vzdálenost potenciální těžby od zastavěného území obce Vidnava 

 

Zároveň s výše uvedeným dojde potenciálně k realizaci skládek výrobků a zázemí pro 

expedici v ploše bývalé šamotárny a realizaci pásového dopravníku ve vymezeném koridoru.  

Celý projekt je tak hodnocen v kumulaci (celý projekt plánované těžby) Současně se 

změnou č. 1 ÚP Vidnava totiž probíhá i změna ÚP Stará Červená Voda (plocha těžby nerostů 

na území obce Stará Červená Voda).  

Je důležité si uvědomit, že jednotlivé části jsou jedním projektem nehledě na hranice obcí 

a v tomto duchu je stěžejní část tohoto dokumentu (plocha/y těžby nerostů) hodnocena. Jedná 

se tedy o hodnocení dílčí změny ÚP tedy ploch těžby nerostů řešené změnou ÚP, ale hodnocení 

je provedeno s ohledem na vztahy v celé ploše připravovaného projektu tedy kumulativně. 

Rozptylová studie (Závodský, 2021; příloha č. 2) hodnotila vliv těžby v DP Dolní Červená 

Voda a související dopravy na kvalitu ovzduší.  
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Výpočet krátkodobých i průměrným ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 

překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ 

(Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS´97 – aktualizace únor 

2014), která byla vydána MŽP ČR v r. 1998.  

Maximální imisní krátkodobé koncentrace udávají maximální hodnotu vypočtenou 

v daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při 

kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/m3 

(µg/m3). Průměrné roční koncentrace udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny 

rovněž v mikrogramech/m3 (µg/m3). 

Pro výpočet RS byla vytvořena základní pravidelná síť referenčních bodů. V tomto 

případě byly za referenční body zvoleny průsečíky pravidelné čtvercové sítě 5 000 m x 5 000 

m s krokem 100 m a dále bylo za referenční body vybráno 20 budov v okolí DP a tras vyvolané 

dopravy. 

Imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek za všech možných kombinací tříd 

stability a rychlosti větru a dále průměrná roční koncentrace, která respektuje četnost výskytu 

jednotlivých směrů a rychlostí větru, stabilitních tříd atmosféry a fond provozní doby 

jednotlivých zdrojů, byly počítány v celkem 2 621 referenčních bodech. Vzhledem k účelu této 

studie a použitelnosti metodiky SYMOS 97 byly imisní koncentrace počítány ve výšce 1,5 m 

nad terénem (dýchací zóna). Počátek lokálního souřadného systému, ve kterém jsou pomocí 

souřadnic x, y a z určovány vzájemné pozice jednotlivých referenčních bodů (průsečíků) a 

zdrojů emisí je pro účely výpočtů umístěn v levém dolním rohu použité lokální sítě a má 

souřadnice JTSK x = 1 039 080 y = 547 240. Souřadnice x stoupá s klesající osou y v systému 

JTSK, souřadnice y stoupá s klesající osou x v systému JTSK, souřadnice z představuje 

nadmořskou výšku. K určení vertikálních souřadnic referenčních bodů byl použit digitální 

výškopis ČR[2]. Vzhledem k pootočení systému JTSK oproti severu byla pro potřeby výpočtu 

imisních koncentrací příslušně modifikována větrná růžice. Jednotlivé průsečíky, nebo-li 

referenční body, jsou číslovány od levého dolního rohu po řádcích. 

Výpočtová síť je uvedena na následujícím obrázku, kde je uveden detail lokalizace 

vybraných referenčních bodů v topografické mapě V tabulce níže jsou pak uvedeny lokální 

souřadnice vybraných referenčních bodů. 
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Obrázek 18: Lokalizace vybraných referenčních bodů v topografické mapě (Závodský 2021) 

 

Tabulka 9: Vybrané referenční body u zástavby 

Číslo a popis referenčního bodu 

Souřadnice [m] 
Výška výpočtu nad 

terénem L [m] 
X Y Z 

1 – Stará Červená Voda č. p. 22 4531 1578 313 1,5 

2 – Stará Červená Voda č. p. 1 4598 1391 304 1,5 

3 – Stará Červená Voda č. p. 14 4723 1521 306 1,5 

4 – Vidnava č. p. 38 3663 2514 294 1,5 

5 – Vidnava č. p. 69 3674 2714 269 1,5 

6 – Vidnava č. p. 45 3518 2618 284 1,5 

7 – Vidnava č. p. 65 3457 2789 262 1,5 

8 – Vidnava č. p. 9 3991 3731 234 1,5 

9 – Vidnava č. p. 335 4371 3773 261 1,5 

10 – Vidnava č. p. 257 4193 4039 229 1,5 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   73 

 

11 – Vidnava č. p. 325 4371 4290 229 1,5 

12 – Vidnava č. p. 310 3769 4445 231 1,5 

13 – Velká Kraš č. p. 319 3580 4412 231 1,5 

14 – Velká Kraš č. p. 322 3590 4172 236 1,5 

15 – Velká Kraš č. p. 338 3530 4080 233 1,5 

16 – Velká Kraš č. p. 336 3569 3940 233 1,5 

17 – Velká Kraš č. p. 340 3262 3877 234 1,5 

18 – Vidnava č. p. 267 3569 3812 234 1,5 

19 – Vidnava č. p. 32 3553 3614 233 1,5 

20 – Vidnava č. p. 39 3073 3369 237 1,5 

Z těžby kaolinu a štěrkopísku připadají v úvahu emise TZL, z pohonu těžební techniky 

(rypadlo, dozer, nakladač) a z vyvolané dopravy připadají v úvahu emise TZL, oxidů dusíku 

(NOx), oxidu uhelnatého (CO), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP).  

Pro výše uvedené znečišťující látky byl proveden výpočet znečištění ovzduší. Počítány 

byly jen takové imisní koncentrace, pro které je stanoven imisní limit. V případě emisí NOx 

byly počítány hodinové a průměrné roční imisní koncentrace NO2, v případě tuhých 

znečišťujících látek byly počítány maximální 24hod. koncentrace PM10 a průměrné roční 

koncentrace PM10 a PM2,5, v případě CO byly počítány osmihodinové koncentrace a v případě 

benzenu a benzo(a)pyrenu byly počítány průměrné roční koncentrace. V případě výpočtu 

24hod. koncentrací PM10 byla zohledněna denní doba provozu jednotlivých zdrojů emisí.  

Hodinové, osmihodinové a 24hod. imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek 

byly vypočteny ve všech referenčních bodech pro všechny možné kombinace tříd stability a 

rychlostí větru. Z těchto hodnot pak bylo pro každou znečišťující látku v každém referenčním 

bodě vybráno maximum, které je uváděno ve výsledkových tabulkách a obrázcích rozptylové 

studie. Z rozptylové studie vyplývá, že uvedené imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících 

látek představují absolutní maximum bez ohledu na třídu stability a rychlost větru.  

Výpočty imisních koncentrací byly provedeny pro tyto modelové varianty: 

Varianta Těžba: 

V lomu probíhají těžební práce, vytěžená surovina je přepravníkem dopravována z lomu na 

skládku v bývalé šamotárně, je realizována expedice po železnici. Počítány byly pouze 1hod. 

koncentrace NO2, 8hod. koncentrace CO a 24hod. koncentrace PM10. Do výpočtů byly zahrnuty 

tyto plošné a liniové zdroje emisí: 

• Těžba - Místo těžby (těžba) 

• Těžba - Místo těžby (2x bagr - motor) 

• Těžba - Místo těžby (dozer - pomocné práce + motor) 

• Těžba - Násypka dopravníku 
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• Těžba - Přesyp dopravníku 1 

• Těžba - Přesyp dopravníku 2 

• Těžba - Přesyp dopravníku 3 

• Těžba - Přesyp dopravníku na skádku 

• Těžba - Ukládání skrývek a výklizů (ukládání výklizů) 

• Expedice - Přesyp dopravníku do vagónu 

• Expedice - nakladač (práce + motor) 

• Lom - Sekundární prašnost 

• Šamotárna - Sekundární prašnost 

• Z1 - Železniční trať Vidnava - Velká Kraš 

• Z2 - Železniční vlečka 

• K1 - AK přeprava suroviny 

• K2 - AK přeprava výklizů 

• K3 – AK přeprava suroviny a výklizů 

Varianta Skrývka: 

Skrývkové práce probíhají v dostatečném předstihu před těžbou, těžba ani přeprava  

suroviny dopravníkem se neprovádí, je realizována expedice. Počítány byly pouze 1hod. 

koncentrace NO2, 8hod. koncentrace CO a 24hod. koncentrace PM10. Do výpočtů byly zahrnuty 

tyto plošné a liniové zdroje emisí: 

• Expedice - Přesyp dopravníku do vagónu 

• Expedice - nakladač (práce + motor) 

• Skrývka - Místo skrývek (skrývka + nakladač + dozer) 

• Skrývka - Ukládání skrývek 

• Lom - Sekundární prašnost 

• Šamotárna - Sekundární prašnost 

• Z1 - Železniční trať Vidnava - Velká Kraš 

• Z2 - Železniční vlečka 

• K4 - AK přeprava skrývky 

Varianta Rok: 

Tato varianta zohledňuje obě výše uvedené činnosti, přičemž je respektována doba 

provádění těžby (241 dnů/rok) a skrývkových prací (průměrně 9 dnů/rok) v průběhu 

kalendářního roku. Počítány byly pouze průměrné roční koncentrace BaP, benzenu, NO2, PM10 

a PM2,5. Do výpočtů byly zahrnuty všechny plošné zdroje emisí uvedené v rámci rozptylové 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   75 

 

studie (Závodský, 2021) v kapitole 3.2.3. v tabulce č. 10 a všechny liniové zdroje emisí uvedené 

v kapitole v kapitole 3.2.3. v tabulce č. 11. 

Z těžby kaolinu a štěrkopísku připadají v úvahu emise TZL, z pohonu těžební techniky 

(rypadlo, dozer, nakladač) a z vyvolané dopravy připadají v úvahu emise TZL, oxidů dusíku 

(NOx), oxidu uhelnatého (CO), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP). Pro tyto znečišťující látky byl 

proveden výpočet znečištění ovzduší. Počítány byly jen takové imisní koncentrace, pro které je 

stanoven imisní limit. V případě emisí NOx byly počítány hodinové a průměrné roční imisní 

koncentrace NO2, v případě tuhých znečišťujících látek byly počítány maximální 24hod. 

koncentrace PM10 a průměrné roční koncentrace PM10 a PM2,5, v případě CO byly počítány 

osmihodinové koncentrace a v případě benzenu a benzo(a)pyrenu byly počítány průměrné roční 

koncentrace. V případě výpočtu 24hod. koncentrací PM10 byla zohledněna denní doba provozu 

jednotlivých zdrojů emisí.  

Vzhledem k tomu, že pro skrývkové práce bude používána stejná technika jako při těžbě, 

nedochází v průběhu roku k souběhu těchto činností. Proto byly provedeny výpočty 

krátkodobých koncentrací (hodinové koncentrace NO2 a denní koncentrace PM10) zvlášť pro 

stav, kdy v lomu probíhá pouze těžba (varianta Těžba) a zvlášť pro případ, kdy jsou v lomu 

prováděny pouze skrývkové práce (varianta Skrývka). Modelový výpočet průměrných ročních 

koncentrací (varianta Rok) pak zohledňuje obě výše uvedené činnosti, přičemž je respektována 

doba provádění těžby (241 dnů/rok) a skrývkových prací (průměrně 9 dnů/rok) v průběhu 

kalendářního roku. 

Výpočty je postižena nejhorší možná situace. Provoz zdrojů není časově korigován, tzn., že 

ve všech variantách je ve výpočtu uvažován souvislý běh všech hodnocených zdrojů, což je 

v reálné situaci málo pravděpodobné. 

Výpočty imisních koncentrací byly provedeny v síti referenčních bodů 5 000 m x 5 000 m 

s krokem 100 m a dále v 20 dalších vybraných referenčních bodech, reprezentujících nejbližší 

obytnou zástavbu v okolí DP Dolní Červená Voda a předpokládaných tras vyvolané dopravy.  

Výpočty imisních koncentrací bylo zjištěno: 

V případě průměrných ročních imisních koncentrací NO2 lze při provádění hornické 

činnosti v DP Dolní Červená Voda se překročení imisního limitu vlivem provádění hornické 

činnosti v DP Dolní Červená Voda neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se 

v případě průměrných ročních koncentrací NO2 bude hornická činnost prováděná v DP Dolní 

Červená Voda podílet z max. 1,46 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo plochu těžby a 

expedice ve výši 0,1380 µg.m-3 představuje 0,34 % imisního limitu 40 µg.m-3.  

V případě průměrných ročních imisních koncentrací benzenu lze při provádění 

hornické činnosti v DP Dolní Červená Voda se překročení imisního limitu vlivem provádění 

hornické činnosti v DP Dolní Červená Voda neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality 

se v případě průměrných ročních koncentrací benzenu bude hornická činnost prováděná v DP 

Dolní Červená Voda podílet z max. 0,49 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo plochu těžby 

a expedice ve výši 4,8812 ng.m-3 představuje 0,10 % imisního limitu 5 000 ng.m-3.  

V případě průměrných ročních imisních koncentrací BaP lze při provádění hornické 

činnosti v DP Dolní Červená Voda ve vybraných referenčních bodech očekávat nárůst ročních 
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imisních koncentrací BaP o 0,0477 pg.m-3 až 0,3183 pg.m-3, tj. nárůst o < 0,01 % až 0,03% 

oproti stávajícímu stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0078 pg.m-3 až 

19,5505 pg.m-3, tj. nárůst o < 0,01 % až 1,78 % oproti stávajícímu stavu, mimo plochu těžby a 

expedice je pak očekáván nárůst o 0,0078 pg.m-3 až 5,5339 pg.m-3, tj. nárůst o < 0,01 % až 

0,50 % oproti stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo plochu těžby a 

expedice a stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 1 300,6131 pg.m-3, což je 130,06 % limitního 

limitu 1 000 pg.m-3 (1 ng.m-3). Imisní limit je překročen, protože na většině plochy hodnocené 

lokality je hodnota stávajícího imisního pozadí vyšší než imisní limit, nebo je na jeho úrovni. 

Příspěvek hodnoceného zdroje je však minimální, mimo plochu těžby a expedice se pohybuje 

v intervalu 0,0078 pg.m-3 až 5,5339 pg.m-3, tj. na úrovni < 0,01 % až 0,55 % hodnoty imisního 

limitu, v celé vyšetřované lokalitě se příspěvek pohybuje v intervalu 0,0078 pg.m-3 až 

19,5505 pg.m-3, tj. na úrovni < 0,01 % až 1,96 % hodnoty imisního limitu a u vybrané obytné 

zástavby se příspěvek zdroje pohybuje v intervalu 0,0477 pg.m-3 až 0,3183 pg.m-3, tj. na úrovni 

< 0,01 % až 0,03 % hodnoty imisního limitu. Na celkovém imisním zatížení lokality se 

v případě průměrných ročních koncentrací BaP bude hornická činnost prováděná v DP Dolní 

Červená Voda podílet z max. 0,50 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo plochu těžby a 

expedice ve výši 5,5339 pg.m-3 představuje 0,50 % imisního limitu 1 000 pg.m-3.  

V případě maximálních 24hod. imisních koncentrací PM10 lze při provádění těžby 

v DP Dolní Červená Voda se na celkovém imisním zatížení lokality v případě 24hod. 

koncentrací PM10 bude těžební činnost v DP Dolní Červená Voda podílet z max. 18,29 %. 

Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo plochu těžby a expedice ve výši 19,05 µg.m-3 představuje 

38,11 % imisního limitu 50 µg.m-3.  

V případě maximálních 24hod. imisních koncentrací PM10 lze při provádění 

skrývkových prací v DP Dolní Červená Voda se na celkovém imisním zatížení lokality 

v případě 24hod. koncentrací PM10 budou skrývkové práce prováděné v DP Dolní Červená 

Voda podílet z max. 20,06 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo plochu těžby a expedice ve 

výši 21,36 µg.m-3 představuje 42,73 % imisního limitu 50 µg.m-3.  

V případě průměrných ročních imisních koncentrací PM10 lze při provádění hornické 

činnosti v DP Dolní Červená Voda se překročení imisního limitu vlivem provádění hornické 

činnosti v DP Dolní Červená Voda neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se 

v případě průměrných ročních koncentrací PM10 bude hornická činnost prováděná v DP Dolní 

Červená Voda podílet z max. 10,65 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo plochu těžby a 

expedice ve výši 2,5515 µg.m-3 představuje 6,38 % imisního limitu 40 µg.m-3.  

V případě průměrných ročních imisních koncentrací PM2,5 lze při provádění hornické 

činnosti v DP Dolní Červená Voda se překročení imisního limitu vlivem provádění hornické 

činnosti v DP Dolní Červená Voda neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se 

v případě průměrných ročních koncentrací PM2,5 bude hornická činnost prováděná v DP Dolní 

Červená Voda podílet z max. 4,38 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo plochu těžby a 

expedice ve výši 0,7374 µg.m-3 představuje 3,69 % imisního limitu 20 µg.m-3.  

Hodnoty vypočtených koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky ve vybraných 

referenčních bodech obytné zástavby jsou uvedeny v rozptylové studii (Závodský, 2021) 

tabulka 26-30 (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs). 

Stávající kvalita ovzduší je charakterizována takto: 
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• maximální 24hod. koncentraci PM10 na úrovni 85,1 µg.m-3 (průměr z maxim 

naměřených v letech 2015 až 2020 na vybraných stanicích v okolí 55 km od 

záměru), 

• 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v rozmezí 32,2 µg.m-3 až 38,8 µg.m-3, 

průměr 35,0 µg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2015 až 2019 

pokrývajících zájmovou lokalitu), 

• průměrný počet překročení limitní koncentrace 50 µg.m-3 24hod. koncentracemi 

PM10 13 případů za rok, (průměrný počet překročení zjištěný v letech 2015 až 

2020 na vybraných stanicích v okolí 55 km od záměru), 

• průměrnou roční koncentraci PM10 v rozmezí 18,1 µg.m-3 až 21,8 µg.m-3, průměr 

19,4 µg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2015 až 2019 

pokrývajících zájmovou lokalitu), 

• maximální hodinovou koncentraci NO2 na úrovni 55,9 µg.m-3 (průměr z maxim 

naměřených v letech 2015 až 2020 na vybraných stanicích v okolí 55 km od 

záměru), 

• 19. nejvyšší hodinovou koncentraci NO2 na úrovni 40,2 µg.m-3, (průměr z maxim 

naměřených v letech 2015 až 2020 na vybraných stanicích v okolí 55 km od 

záměru), 

• průměrnou roční koncentraci NO2 v rozmezí 8,6 µg.m-3 až 12,5 µg.m-3, průměr 

9,3 µg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2015 až 2019 

pokrývajících zájmovou lokalitu), 

• maximální osmihodinovou koncentraci CO na úrovni 1 292,3 µg.m-3 (průměr 

z maxim naměřených v letech 2015 až 2020 na vybraných stanicích v okolí 55 km 

od záměru), 

• průměrnou roční koncentraci benzenu v rozmezí 0,9 µg.m-3 až 1,3 µg.m-3, průměr 

1,0 µg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2015 až 2019 

pokrývajících zájmovou lokalitu), 

• průměrnou roční koncentraci BaP v rozmezí 0,9 ng.m-3 až 1,3 ng.m-3, průměr 

1,1 ng.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2015 až 2019 

pokrývajících zájmovou lokalitu), 

• průměrnou roční koncentraci PM2,5 v rozmezí 13,3 µg.m-3 až 16,6 µg.m-3, průměr 

14,5 µg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2015 až 2019 

pokrývajících zájmovou lokalitu). 
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Obrázek 19: NO2 – příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím 
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Obrázek 20: Benzen – příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím 
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Obrázek 21: BaP – příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím 
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Obrázek 22: PM10 – příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím 
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Obrázek 23: PM2,5 – příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím 

 

4.1.2 HLUK, DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ 

Základní požadavky na ochranu obyvatel před hlukem jsou stanoveny zákonem  

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům, resp. 

správcům pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk 

(zdroje hluku) povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk 

nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 

venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb (viz 

kapitola 3.2.).  
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Akustická studie (Moravec 2021, příloha č. 1 příslušné EIA) hodnotila vliv relevantních a 

predikovatelných zdrojů hluku na akustickou situaci ve venkovním prostředí při hornické 

činnosti v plánovaném dobývacím prostoru Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava 

a související expedice suroviny. Sledována byla akustická situace u nejbližších či hluku nejvíce 

exponovaných obytných objektů resp. v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 

venkovním prostoru dle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v 

platném znění.  

Hluk z železniční dopravy 

Expedice suroviny bude pouze po železnici. Surovina bude odvážena po stávající nevyužité 

železniční trati Vidnava – Velká Kraš. Při maximálním objemu expedice budou vypraveny 

pouze dva vlaky za 24 hodin, tzn, čtyři průjezdy vlaku za 24 hodin. 

Výpočet hluku z železniční dopravy byl proveden dle Nizozemské národní výpočetní 

metody publikované v Reken-en  Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ´96, Ministerie 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996“. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého 

provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku 

LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní dobu a místo. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním 

prostoru pro hluk z železnice lze tedy stanovit následovně:  

Denní doba (6-22 hod.) 

LAeq,16h  = 50 +  5 = 55 dB 

LAeq,16h  = 50 +  10 =  60 dB 

kde 50 dB je základní hladina hluku LAeq,T, a + 5 je korekce pro hluk z dopravy na 

regionálních drahách,  

+ 10 dB je korekce pro hluk z dopravy na regionálních drahách v ochranném pásmu dráhy* 

* ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 

svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu 

dráhy, u vlečky 30 m od osy krajní koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné pásmo 

nezřizuje) 

Model nahrazuje skutečný průběh hodnocené trati liniovým zdrojem hluku s akustickými 

parametry stanovenými z počtů jízd rychlosti a dalších vstupních parametrů (typ konstrukce 

železničního svršku, kategorie vlaku, typ tratě) dále se uplatní i pohltivost terénu. 

Dle platné legislativy se hluk z dopravy hodnotí za celou denní dobu (tj. 16 hodin). 

V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty akustických imisí v referenčních bodech. 

Tabulka 10: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech-železnice 

Bod úsek 
Den 

LAeq,16h [dB] 
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volné pole 40 m-

zástavba 
Vidnava-Velká 

Kraš 

46,1 

volné pole 60 m 

(hranice OP) 
44,4 

Pro výpočet byla zvolena vzhledem k délce úseku rychlost 40 km/h, kolejový svršek je 

zadán jako s příčnými dřevěnými pražci ve štěrkovém loži, typ vlaku jako dieselový nákladní 

se špalíkovými brzdami, kolej zadána jako stykovaná. Terén nastaven jako pohltivý (0,7). 

Expedice suroviny bude pouze po železnici. Surovina bude odvážena po stávající nevyužité 

železniční trati Vidnava – Velká Kraš. Při maximálním objemu expedice budou vypraveny 

pouze dva vlaky, tzn. čtyři průjezdy vlakové soupravy v denní době. 

První referenční výpočtový bod byl umístěn do vzdálenosti 40 m od osy koleje a 

reprezentuje obytnou zástavbu ležící v okolí trati v jejím ochranném pásmu.   

Výpočtem zjištěná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku v tomto bodě je 46,7 dB.  

Hodnota je výrazně pod stanoveným hygienickým limitem - o 13,3 dB. 

Druhý referenční výpočtový bod byl umístěn ve vzdálenosti 60 m od osy koleje a 

reprezentuje obytnou zástavbu mimo ochranné pásmo dráhy. 

Výpočtem zjištěná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku v tomto bodě je 44,8 dB. 

Tato hodnota je také výrazně pod stanoveným hygienickým limitem - o 10,2 dB.  

Hluk z železniční dopravy byl posouzen u obytné zástavby v okolí nejbližšího úseku 

železnice, který bude využíván pouze dopravou vyvolanou hodnoceným záměrem. 

Na dalších úsecích bude vyvolaná doprava kumulována s ostatní nákladní a osobní 

železniční dopravou, ale vzhledem k nízkému počtu vypravovaných vlakových souprav by 

nemělo dojít z hlediska šíření hluku do okolí k významné změně. 

Provedenými výpočty bylo ověřeno, že i při maximálním objemu expedice, kdy po trati 

projedou 4 vlakové soupravy za 24 hodin, by neměl být u chráněných venkovních prostorů a 

chráněných venkovních prostorů staveb v okolí překračován hygienický limit pro hluk 

z dopravy na regionální trati. 

Na základě výše uvedeného je vliv hluku z dopravy dle příslušné EIA hodnocen jako 

nevýznamný. 

Hluk z provozu, navrhovaná opatření 

Pro hodnocení hluku z provozu byl výpočet proveden v několika modelech, které se liší 

prováděnou činností a nasazením mechanizace. 

Pro hluk z provozu (skrývka, těžba, vnitroareálová doprava, přeprava suroviny, 

manipulace) je nejvýše přípustná hodnota ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním 

prostoru v denní době (6-22 hod.) LAeq,8h = 50 dB pro osm souvislých nejhlučnějších hodin. 

První dva modely (M1, M2) reprezentují otvírku a přípravu území a těžbu v severní partii 

těžební plochy-nejblíže k obci.  
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V prvním modelu jsou v těžební jámě v provozu jak pásová rypadla, tak dozer a nákladní 

automobily, dále pasový dopravník a zdroje hluku v ploše expedice (nakladač, lokomotiva, 

nakládka na vagony, pojezd vlaku).  

Ve druhém modelu jsou v těžební jámě v provozu pouze rypadla a nákladní vozy 

převážející surovinu k pasovému dopravníku, dopravník a zdroje hluku v ploše expedice 

(nakladač, lokomotiva, nakládka na vagony, pojezd vlaku). Model simuluje samotnou těžbu. 

V modelu M3 je simulována činnost u jižní hranice těžební plochy v provozu jsou opět obě 

rypadla a dozer a nákladní automobily, dále pasový dopravník a zdroje hluku v ploše expedice 

(nakladač, lokomotiva, nakládka na vagony, pojezd vlaku).  

V areálu bývalé šamotárny probíhá v současné době revitalizace území. Před samotným 

zahájením provozu bude ve východní části areálu pro expedici pro odstínění nejbližší obytné 

zástavby vybudován ozeleněný ochranný val o výšce 6 m s výsadbou dřevin. 

Šíření hluku vyvolaného provozními technologiemi v těžebně je z exaktního hlediska 

poměrně složitý akustický proces ovlivňovaný mnoha parametry. 

Obecně platí, že k příjemci dorazí množství energie vyprodukované u zdroje zmenšené o 

součet jednotlivých složek útlumu: 

∑A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 

kde Adiv   je útlum geometrickou divergencí, 

       Aatm  je útlum atmosférickou absorpcí, 

       Agr     je útlum terénem (pohltivost, konfigurace), 

       Abar   je útlum bariérou, 

       Amisc je útlum způsobený různými jinými jevy. 

Tabulka 11: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech-provoz 

Referenční 

výpočtový bod 

M1 

LAeq,8h 

(dB) 

M2 

LAeq,8h 

(dB) 

M3 

LAeq,1h 

(dB) 

Hygienický 

limit den(dB) 

Vidnava č. p. 69 37,7 35,0 37,3 

50 

Hranice plochy UP 1 40,1 36,4 32,9 

Vidnava č. p. 335 39,9 36,2 33,7 

Hranice plochy dle UP 2 40,0 38,2 36,2 

Vidnava č. p. 9 39,9 36,1 32,9 

Vidnava č. p. 32 40,0 39,9 40,0 

Velká Kraš č. p. 340 43,1 42,9 43,1 

Velká Kraš č. p. 336 40,2 39,6 39,3 

Velká Kraš č. p. 338 39,0 39,0 40,0 

Velká Kraš č. p. 332 39,0 39,0 39,0 
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Velká Kraš č. p. 320 43,0 42,6 42,9 

Velká Kraš č. p. 267 45,9 45,8 45,8 

Obrázek 24: Grafické rozložení hlukových pásem 2 m nad terénem -hluk z provozu, Model 

M1 
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Obrázek 25: Grafické rozložení hlukových pásem 2 m nad terénem -hluk z provozu, Model 

M2 
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Obrázek 26: Grafické rozložení hlukových pásem 2 m nad terénem – hluk z provozu, model 

M3 
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Pro hodnocení hluku z provozu byl výpočet proveden v několika modelech, které se liší 

prováděnou činností a polohou mechanizace, tak aby byl postižen z hlediska šíření hluku do 

okolí nejméně příznivý stav v denní době. 

Hodnocen byl hluk jak z provozu mechanizace v samotné těžební jámě, tak v prostoru 

určeném pro nakládku a expedici suroviny v prostoru bývalé šamotky. 

Z provedených výpočtů je zřejmé, že hygienický limit pro hluk z provozu by měl být v 

denní době bezpečně dodržen. 

Zdroje hluku v těžební jámě byly umístěny na povrchu terénu, jedná se tak z hlediska šíření 

hluku do okolí o nejméně příznivý stav. Tato situace ale nastane vždy jen v krátkých časových 

úsecích při skrývce a přípravě předpolí těžby. Většina prací bude během roku probíhat 

v zahloubení a šíření hluku bude omezeno lomovou stěnou. 

Z výpočtu dále vyplývá, a je to zřejmé i ze vzájemné polohy jednotlivých pracovišť a 

obytných objektů, že hlukem budou více dotčeny rodinné domy v blízkosti plochy expedice. 

Ve výpočtu byl zohledněn také navržený protihlukový val, dle dodaných podkladů 

oznamovatele, který bude v území připraven před samotným zahájením provozu. 

Přestože nebude docházet k překročení hygienických limitů, byly po provedených 

výpočtech v rámci EIA navrhnuta protihluková opatření. 

Nejvyšší hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku (45,9 dB) byla výpočtem zjištěna 

u referenčního výpočtového bodu umístěného před fasádou RD č. p. 267 ve Vidnavě. Na 

hlukové imisi se v tomto bodě dominantně podílí provoz vlečky, nakladače a nakládání vagonů 

při expedici. Při protažení protihlukového valu o 15 m v jihozápadním směru by mohlo v tomto 

bodě dojít k poklesu hlukové imise o 3,1 dB, k poklesu by došlo i u sousedního RD č. p. 320. 

Situace je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obrázek 27: Porovnání účinnosti protihlukového valu 

 

Dalším opatřením by mohla být protihluková stěna instalovaná podél plánované vlečky, 

aby byla snížena hluková zátěž rodinných domů stojících mezi železniční tratí a komunikací 

III/4539. 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   90 

 

Obrázek 28: Návrh umístění protihlukové stěny 

 

Nutnost opatření a jeho technické řešení bude vhodné ověřit kontrolním měřením po 

zahájení provozu. 

Hluk z provozu byl posouzen s ohledem na nejbližší obytnou zástavbu jak u plánované 

plochy těžby tak, u plochy určené pro expedici. 

Z hlediska šíření hluku do okolí byly na obou místech modelována nejméně příznivé 

situace v daných pracovních postupech. V souběžném provozu byla většina zdrojů hluku, u 

těžby byla mechanizace umístěna na povrchu terénu. 

Provedenými výpočty bylo ověřeno, že hygienický limit pro hluk z provozu v denní době 

nebude při běžném provozu překračován v žádném chráněném venkovním prostoru a v 

chráněném venkovním prostoru staveb. 

Vliv hluku z provozu je dle příslušné EIA hodnocen jako nevýznamný. 

4.2 Změna zemědělského půdního fondu, zábor PUPFL 

Zábor PUPFL 

Vliv realizace ÚP Vidnava může být potenciálně negativní (viz kapitola 6) z důvodu záboru 

pozemků určených k plnění funkce lesa. V důsledku řešení změny č. 1 ÚP Vidnava dochází v 

řešeném území k záborům PUPFL pro plochy uvedené níže v tabulce. V řešeném území ÚP se 

nacházejí lesy hospodářské.  
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Z níže uvedené tabulky je patrné, že potenciální zábor lesa v rámci správního území obce 

Vidnava bude 5,56 ha. Pro realizaci záměru bude tedy potřeba zažádat orgán ochrany PUPFL 

o rozhodnutí o odnětí lesních pozemků z PUPFL.  

Vymezení ploch v krajině je uvedeno do souladu se skutečným stavem podle aktuální 

katastrální mapy – je aktualizováno vymezení ploch lesních (pozemků určených k plnění funkcí 

lesa), včetně aktualizace ochranného pásma lesa (vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků). 

Tabulka 12: Zábor PUPFL v rámci jednotlivých ploch navrhované změny 

Plocha Typ plochy s rozdílným způsobem           

využití 

Zábor  

(ha) 

Specifikace 

K1/01 plocha těžby nerostů – 

nezastavitelná NT 

1,79 plocha vymezená pro těžbu 

kaolinu          a štěrkopísků ve 

vymezeném             chráněném 

ložiskovém území 

K1/02 plocha těžby nerostů – 

nezastavitelná NT 

3,67 plocha vymezená pro těžbu 

kaolinu          a štěrkopísků ve 

vymezeném             chráněném 

ložiskovém území 

DK1/0

1 

koridor dopravní infrastruktury                 

se specifickým využitím 

0,10 koridor pro stavbu dopravníku               

pro transport vytěžené suroviny 

V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle 

ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem 

příslušného orgánu státní správy. Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zasahuje vymezená 

zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI Z1/01. 

Záměr stanovení DP a hornické činnosti na ložisku Vidnava je umístěn na lesních 

pozemcích s ochranou jako pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Plochou vlastní 

těžby se předpokládá celkový zábor 13,67 ha PUPFL (kumulativní vliv, hodnocení viz kapitola 

6). 
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Obrázek 29: Typologická mapa širšího zájmového území (ÚHUL, 2022) 

 

SLT zastoupené v širším zájmovém území; charakteristika 

SLT 3K – kyselá dubová bučina 

Tento SLT je běžný v pahorkatinách v nadmořských výškách 350 – 500 m. Půdotvorný 

substrát bývá většinou chudší a kyselejší. Půda je středně hluboká až hluboká, čerstvě až mírně 

vlhká, hlinitopísčitá, někdy písčitohlinitá, často štěrkovitá. Půdním typem je kambizem typická 

oligotrofní, někdy podzolovaná. Humusovou formou je moder, někdy morový moder. 

V přirozených porostech převládal buk, s příměsí jedle a dubu o poměrně jednoduché 

porostní výstavbě. Přirozená dřevinná skladba BK 6, DB 3, JD 1, BO (LP). Přízemní patro mívá 

menší pokryvnost, převažují druhy ESR 9 – mírně vlhké, chudé. Dominantní bývá Luzula 

nemorosa, Veronica officinalis, Hieracium silvaticum, Maianthemum bifolium, Carex 

pilulifera, z mechů Polytrichum formosum, Hypnum cupressiforme. Z ESR 10 – svěžích, 

středně bohatých zřídka Oxalis acetosella, Mycelis muralis, Galium scabrum, z ESR 7 – velmi 

chudé Vaccinium myrtillus – obvykle pod borovicí. 

Ohrožení abiotickými vlivy je nepatrné, rozvoj buřeně slabý, někdy škodí sucho, střední je 

sklon k degradaci. Převažuje hospodářská funkce lesa. Produkce dendromasy je mírně 

podprůměrná BO (SM) 5. – 6., BK 6., DB 6. – 7. MD 5. bonitní stupeň (RVB). Cílová dřevinná 

skladba BO 6, DB 2, BK 1, MD 1, LP, ve smrkové variantě SM 6, BK 3, MD 1. Cílovou skladbu 

je vhodné řešit v etáži – v horní BO, ve spodní BK, LP (DB). Osvědčil se násečný nebo 

podrostní hospodářský způsob nebo jejich kombinace. Obmýtí je 110 let s obnovní dobou 20 – 

30 let. Vhodný postup obnovy je od východu. Přirozená obnova se poměrně dobře daří. 

12 
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Minimální podíl MZD je dle vyhl. 298/2018 35 %, doporučený podíl 50 % dřevinné 

skladby. V případě LT 3Ke je minimální podíl 40 % a doporučený podíl 60 %. Pěstování smrku 

je hodnoceno jako rizikové a jeho podíl v cílové dřevinné skladbě výrazně klesá. 

SLT 3S – svěží dubová bučina 

Rozšířená v pahorkatinách v nadmořských výškách 300 – 500 m na zvlněných plošinách, 

plochých hřbetech a svazích na různých většinou minerálně slabších substrátech někdy s 

překryvy hlín. Půda je středně hluboká až hluboká, čerstvě vlhká, hlinitopísčitá až písčitohlinitá, 

slabě štěrkovitá až štěrkovitá. Půdním typem je kambizem typická mezotrofní, někdy s 

přechody ke kambizemi oligotrofní. Humusovou formou je moder. 

V přirozených porostech převládal buk, přimíšeny byly dub a jedle, ojediněle habr. Čisté 

bukové porosty byly jednotvárné, s příměsí docházelo k mírné diferenciaci porostní výstavby. 

Přirozená dřevinná skladba BK 6, DB 3, LP 1, JD, HB. Ve fytocenóze převládají druhy ESR 

10 – čerstvé, středně bohaté. Často převládají šťavel kyselý Oxalis acetosella, starček hajní 

Senecio nemorensis, dále mléčka zední Mycelis muralis, violka lesní Viola sylvatica, ostružiník 

maliník Rubus idaeus, ostřice prstnatá Carex digitata, rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys, 

jahodník lesní Fragaria vesca, strdivka nící Melica nutans, z teplomilnějších lipnice hajní Poa 

nemoralis, z chudších bika hajní Luzula nemorosa, jestřábník lesní Hieracium sylvaticum, dále 

různé druhy mechů. 

Svěží dubové bučiny jsou mírně ohrožovány větrem, méně často sněhem. Půdy středně 

zabuřeňují bylinami, smrkové porosty často trpí napadením kořenovníkem vrstevnatým 

Heterobasidion annosum. 

Produkce dendromasy je průměrná SM 5., JD 5., BK 4. – 5. MD 3. – 4. bonitní stupeň. 

Převládá hospodářská funkce lesa. Hospodářské porosty mohou být středně diferencované 

výstavby. Cílová dřevinná skladba: SM 6, BK 2, JD 1, MD 1. Na živnějších půdách je výhodná 

cílová varianta DB 7, BK (LP) 2, MD 1. Obmýtní doba je vhodná 110 let s obnovní dobou 20 

– 30 let, v dubové variantě je obmýtí až 160 let. Přirozená obnova v případě smrku probíhá 

zdárně při citlivém prosvětlení. V případě silnějšího prosvětlení dochází k zabuřenění. 

Minimální podíl MZD je dle vyhl. 298/2018 35 %, doporučený podíl 50 % dřevinné 

skladby. V případě LT 3Se na exponovaných stanovištích nižších a středních poloh je 

minimální podíl MZD 40 % a doporučený podíl 60 %. Pěstování smrku je hodnoceno jako 

rizikové a jeho podíl v cílové dřevinné skladbě klesá. 

SLT 3C – vysýchavá dubová bučina 

Tento SLT se vyskytije na živinami středně bohatých substrátech v pahorkatinách na 

slunných svazích a hřbetech. Na příkrých svazích někdy vystupuje až do nadmořské výšky 600 

m. Na relativně chudších horninách (bohatší ruly, granodiority apod.) je půdním typem oligo-

mezotrofní kambizem až mezotrofní kambizem, někdy kambizem rankerová, na bohatších 

horninách (čediče, gabra aj.) mezotrofní až eutrofní kambizem, na opukách a slínech 

pararendzina, na vápencích rendzina nebo kambizem karbonátová. Půdy jsou proměnlivé co do 

hloubky, zrnitosti i skeletovitosti, vždy jsou však výrazně vysýchavé. Humusovou formou je 

moder nebo mullový moder. 

V přirozené dřevinné skladbě převládal buk, méně dub a lípa (BK 6, DB 3, LP 1), výstavba 

v hlavní úrovni byla diferencovaná podle dřevin. Fytocenóza obsahuje značný podíl druhů se 

střední pokryvností, někdy jsou dominantní trávy (lipnice hajní, válečka prapořitá, válečka 

lesní). Výrazná je účast druhů ESR 3 – vysýchavé, bohaté – lipnice hajní (Poa nemoralis), 

válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), 
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svízel lesní (Galium sylvaticum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), dále ESR 4 mírně 

vlhké, bohaté – strdivka nící (Melica nutans), ostřice prstnatá (Carex digitata), válečka lesní 

(Brachypodium sylvaticum), jahodník obecný (Fragaria vesca), ESR 5 –13. 

čerstvé, bohaté - mařinka vonná (Galium odoratum), žindava evropská (Sanicula 

europaea), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), řídce ještě bika hajní (Luzula 

nemorosa), třtina rákosovitá (Calamagostis arundinacea). 

Půdu jsou náchylné k erozi a degradaci. Značně trpí suchem. Ekologická funkce porostů je 

infiltrační, místy protierozní, blíží se účelovému (ochrannému lesu). Produkce dendromasy je 

podprůměrná (BO 5. – 7., BK 5. – 7., MD 5., DB 7. bonitní stupeň (RVB)). Cílová dřevinná 

skladba je BO 5, BK (LP) 2, MD 2, DB 1, na živném podloží je výhodná alternativa DB 8, BK 

2, na vápenci BK 7, DB 3. Obmýtí u BO je 120 let, u DB, BK 130 let s obnovní dobou 30 let. 

Vhodným porostním útvarem jsou borové porosty s vysokou listnatou výplní. V dubových 

porostech se jako výplňová dřevina osvědčuje lípa. Na exponovaných plochách je vyšší 

zastoupení LP nutností. Smrkové porosty neprospívají, smrk není vhodný ani do směsi. 

Minimální podíl MZD je dle vyhl. 298/2018 45 %, doporučený podíl 60 % dřevinné 

skladby. S pěstováním smrku se na tomto SLT nepočítá. 

SLT 3U – javorová jasenina 

Tento SLT se vyskytuje v členitých pahorkatinách v nadmořských výškách 250 až 500 m 

na dnech úžlabin a na bazích přilehlých svahů, převážně na bohatších horninách. Úžlabinami 

protékají potoky, které vytvářejí úzké aluviální sedimenty, často s kameny. Na ně dosedají 

koluviální sedimenty, zahliněné a vodou stékající ze svahů humusem obohacované. Mozaika 

půdních druhů a typů je pestrá. Na bazích svahů jsou to zahliněné, většinou štěrkovité nebo 

kamenité mezotrofní až eutrofní kambizemě, dospod většinou oglejené, místy i gleje kambické. 

V údolních dnech jsou to převážně málo vyvinuté fluvizemě kambické, případně i psefitické. 

Humusovou formou je mull. 

Přirozená dřevinná skladba byla jednotná. Převládal JV, JS, JL, méně LP, na hlinité 

variantě byla hojná JD a také BK.V nižších nadmořských výškách byly přimíšeny HB, DB, v 

úpadech OL. Přirozená dřevinná skladba: BK (DB) 3, JD 2, JS 3, KL 2, SM, JL. 

Pedologická pestrost se odráží ve fytocenóze. Kombinují se zde druhy potočních jasenin, 

suťových javořin a vlhkých společenstev. Jsou to bažanka vytrvalá Mercurialis perennis, 

kopřiva dvoudomá Urtica dioica, netýkavka nedůtklivá Impatiens noli tangere, ptačinec hajní 

Stellaria nemorum, hluchavka žlutá Lamium galeobdolon, ostřice lesní Carex sylvatica, 

mařinka vonná Galium odoratum, bršlice kozí noha Aegopodim podagraria, papratka samice 

Athyrium filix femina, krablice chlupatá Chaerophyllum hirsutum, starček hajní Senecio 

nemorensis, ostřice oddálená Carex remota. 

Javorová jasenina je ohrožena zamokřením a buření. Časté jsou mrazové polohy. Produkce 

dendromasy je nadprůměrná, SM 1. - 3., DB 4., JD 2. – 3., JS 1. – 2. bonitní stupeň (RVB). 

Cílová dřevinná skladba hospodářského lesa se blíží přirozenému složení dřevin: DB (dříve i 

SM) 4, JD 2, JS 2, BK 1, KL 1, JL. Porostní výstavba může být výrazně diferencovaná. 

Z podkladu OPRL je zřejmé že lokalita není poškozována větrem ani námrazou. V 

omezené míře by mohl vítr působit škody v prostoru negativně ovlivněném vodou; pro vhodnou 

druhovou skladbu dřevin v tomto prostoru se tak ale neděje. Přes výše uvedená fakta byly škody 

větrem v severní a východní části širšího zájmového území shledány. Jde o smrky v porostní 

skupině 24Da4a (LHO) a borovice v por. sk. 416Ba3 (LHP; LČR s. p.) Na jednotlivé případy 

poškození smrku má vliv jejich napadení václavkou smrkovou Armillaria ostoyae (Romagn.) 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   95 

 

Herink. U vyvrácených smrků byl kořenový systém narušen natolik, že neodolal zesílenému 

působení větru. Ačkoliv převážná většina vývratů podlehla věru působícímu z jihu až západu, 

lze nalézt i případy vyvrácení smrků z ostatních směrů. Na poškození borovic v porostní 

skupině 416Ba3 se synergicky podílejí závěs mokrého sněhu a působení větru, přičemž 

působení sněhu má na poškození dominantní podíl. 

Snímky dálkového průzkumu země ukazují na porosty s průměrnou a lepší vitalitou bez 

výrazných ohnisek úbytku biomasy. Z obou uvedených rozdílových snímků je zřejmé, že po 

výrazně nepříznivém průběhu vegetačních období kolem roků 2014 až 2017, kdy obecně 

docházelo k zvýšené mortalitě zejména jehličnatých dřevin (zde spíše úbytku asimilační 

hmoty), se situace postupně lepší a v porostech dochází ke zvyšování objemu asimilačního 

aparátu. Infračervený index poměrně často poukazuje na horší stav dřevin v exponovaných 

porostních okrajích. Zde tomu tak není, což je dáno vhodnou dřevinnou skladbou okrajů s 

výrazným zastoupením vitálních listnáčů. Rozdílový snímek z let 2017 – 2018 upozorňuje na 

plochy s vyšším zastoupením oslabeného smrku ztepilého a následné působení kůrovcovitých.¨ 

Pro podrobnou charakteristiku lesních porostů a hodnocení vlivu na ně byla v rámci EIA 

zpracována samostatná studie (Klíma, 2021).  

Projektované odlesnění se týká kategorie lesa hospodářského (§ 9 zákona 289/1995 Sb.), 

který spadá do pásma ohrožení imisemi D (vyhl. 78/ 1996 Sb. – poškození dospělého 

smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 16 až 20 let). 

Z pohledu silně negativního vývoje zdravotního stavu lesů České republiky v období 

několika posledních let lze celé hodnocené území vyhodnotit jako málo postižené. Minimální 

dopad tlaku kůrovcovitých je dán nízkým zastoupením smrku v porostních skupinách 

hodnocené části lesního prostředí. Vliv kůrovcovitých na ostatní zastoupené dřeviny je pouze 

okrajový.  Nízké zastoupení smrku souvisí také s minimálními škodami působenými větrem. 

Prakticky došlo ve sledovaném území k poškození některých smrků 4. věkového stupně v 

severní části zájmového území. Tyto škody mají přímou vazbu na napadení kořenového 

systému a bazálních částí václavkou smrkovou případně kořenovníkem vrstevnatým. Takto 

zasažené stromy hůře odolávají byť i mírně zesílenému působení větru. I bez realizace 

investičního záměru lze předpokládat další tlak na tuto labilní část porostního prostředí. 

Otevření porostních stěn přímému působení abiotických vlivů bude mí v severní okrajové části 

za následek zvýšení atraktivity pro kůrovcovité, stresová reakce zvýší negativní působení 

václavky na smrky a dojde k dalšímu výskytu souší, vývratům a bazálním zlomům. Tento 

proces by nastal i v případě kdy by se nerealizoval posuzovaný investiční záměr,  pouze 

jednotlivé škodní případy by byly rozloženy do delšího časového období. Popisované území 

navíc není předmětem prvních etap těžby kaolínu, a lze tedy s předstihem reagovat na aktuální 

vývoj zdravotního stavu, bude-li v té době smrk v porostní skupině 24Da4a ještě zastoupen.  

Další větrem a především sněhem zasaženou částí je část porostní skupiny 416Ba3, která 

se nachází těsně za porostní skupinou 416Ba9. Ačkoliv poškozená část bude předmětem 

odtěžení, poukazuje na slabiny ponechané části této porostní skupiny - jde o kombinaci 

nepříznivého štíhlostního kvocientu, mírně opožděného výchovného zásahu a spolupůsobení 

sněhového závěsu a větru.  Ponechaná část porostní skupiny bude vystavena zesílenému 

působení větru ze západního směru. Výraznějším škodám lze předejít provedením výchovného 

zásahu tak, aby se zlepšily individuální odolnostní charakteristiky borovic. Vhodné by bylo 

provést dva výchovné zásahy s menší intenzitou.  Toto jde nad rámec předepsaných opatření v 

rámci platného LHP. Druhý zásah vedený s cílem postupné stabilizace porostního prostředí by 

měl být předmětem náhrad investora. 
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V obou výše popsaných případech má realizace investičního záměru dočasně slabě 

negativní až negativní vliv na uvedené obnažené části porostních skupin – stupeň vlivu 4 až 5 

(klasifikační škála viz příloha č. 7).. Případná poškození budou však jen plošně omezená, když 

stabilizujícím prvkem porostní skupiny 24Da4a je příznivé zastoupení dubu v porostní směsi a 

v případě 416Ba3 existence stabilních a stabilizujících prvků porostního prostředí v podobě 

mýtně zralých borových porostů za hranicí potenciálně ohrožené porostní skupiny. 

 Na ostatní ponechané části má investiční záměr v počáteční fázi slabě negativní vliv do 

vzdálenosti 1 porostní výšky (mýtně zralého porostu) od nového okraje - stupeň vlivu 4. 

Pozitivním prvkem navržené technologie těžby kaolínu je nutnost volby plošně méně 

rozsáhlých etap z důvodu rizika zaplevelení. Dalším pozitivem je možnost průběžné sanace a 

rekultivace „za zády“ těžby kaolínu a nadložního štěrkopísku, proto v průběhu plánovaného 

dvacetiletého období těžby nedojde k odlesnění na celé deklarované ploše budoucí těžebny. V 

krátkém časovém období přibližně 5 až 10 let se vliv investičního záměru ustálí na úrovni 

neutrální – stupeň vlivu 2, tak jako je to v případě ponechaných částí porostních skupin u těžeb 

19. a 20 století, ale i u těžbou opuštěných částí. 

Ze závěru hodnocení vyplývá, že lze s odkazem na dílčí závěry konstatovat, že realizace 

investičního záměru uvnitř navrhovaného dobývacího prostoru Dolní Červená Voda bude mít 

z pohledu dopadu na ponechané porostní skupiny za hranou budoucí těžebny dočasně slabě 

negativní vliv do vzdálenosti přibližně 30 až 50 m (dle stupně adaptability porostních skupin 

cože je dáno především věkem a aktuálním zdravotním stavem). V Klasifikaci vlivu 

uskutečnění investičního záměru na zdravotní stav porostů dřevin, stabilitu a jednotlivé funkce 

lesa uvedené je vliv hodnocen stupněm 4.  

Vliv spojený se záborem lesa je převážně dočasný a z části trvalý a střednědobý. 

Hospodářský les bude v rámci sanace a rekultivace území obnoven na ploše přibližně 20 ha v 

porovnání se současnými 13,67 ha. Vliv je tedy kompenzovatelný navrženým způsobem sanace 

a rekultivace. Významnost vlivu snižuje skutečnost vysoké lesnatosti širšího okolí s dostatkem 

pozemků lesních porostů.  

Zábor PUPFL v ploše těžby bude dočasný. Předpokládá se obnovení stávajícího 

hospodářského lesa a provedení lesnické rekultivace. Část rekultivovaných ploch (plochy ZPF) 

však bude ponechána přirozené sukcesi. 

V nejnižších partiích na bázi těžby je předpokládán vznik vodní plochy, v tomto prostoru 

se bude jednat o zábor trvalý. Zde se předpokládá hydrická rekultivace na vodní plochu s 

břehovými partiemi litorální zóny. 

Zábor ZPF 

Celkový zábor zemědělského půdního fondu pro Změnu č. 1 činí 14,89 ha, z toho je 0,63 

ha ve III. třídě ochrany, 12,89 ha ve IV. třídě ochrany a 1,37 ha v V. třídě ochrany; zábor 

zemědělské půdy pro nově vymezené zastavitelné plochy ale představuje pouze 1,58 ha, z toho 

je 0,62 ha ve III. třídě ochrany a 0,96 ha ve IV. třídě ochrany. Největší rozsah záboru 

zemědělské půdy – 13,30 ha – připadá na plochy změn v krajině – plochy přírodní NP (K1/03 

až K1/06), vymezené pro rozšíření nadregionálního biocentra ÚSES 89 Smolný tak, aby bylo 

v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění; v tomto případě 

jde o veřejně prospěšná opatření. 

Zábory zemědělské půdy pro nově vymezené zastavitelné plochy jsou menších výměr, v 

případě zastavitelných ploch Z1/02 a Z1/03 vymezené na zbytkových plochách zemědělské 

půdy, v prolukách mezi stávající zástavbou a okrajem lesa. Z hlediska zachování celistvosti 
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zemědělsky obhospodařovaných pozemků a organizace zemědělské výroby jsou tyto pozemky 

bezvýznamné.  

Zábor zemědělské půdy je vyhodnocen pro následující zastavitelné plochy, plochy změn v 

krajině a pro vymezený koridor dopravní infrastruktury: 

Zastavitelné plochy 

• zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI 

Z1/01 v lo-kalitě Hrdinů – 0,33 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany; plocha 

je vymezena v návaznosti na stávající zástavbu a na nově vybudovanou místní 

komunikaci (ulici U Lesa) s vybudovanou technickou infrastrukturou 

• zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z1/02 ve 

Štachlovicích, na jihozápadním okraji stávající zástavby – 0,93 ha zemědělské 

půdy, z toho je 0,29 ha ve III. třídě ochrany a 0,64 ha ve IV. třídě ochrany 

• zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z1/03 ve 

Štachlovicích, na severním okraji stávající zástavby – 0,32 ha zemědělské půdy 

ve IV. třídě ochrany. 

Plochy změn v krajině 

• plocha změn v krajině K1/02 – plocha těžby nerostů – nezastavitelná NT – 4,56 ha 

ve IV. třídě ochrany; je vymezena pro těžbu kaolinu a štěrkopísků ve vymezeném 

chráněném ložiskovém území 

• plochy změn v krajině K1/03, K1/04, K1/05, K1/06 – plochy přírodní NP – celkem 

13,30 ha zemědělské půdy, z toho je 11,93 ha ve IV. třídě ochrany a 1,37 ha v V. 

třídě ochrany; jsou vymezeny pro realizaci opatření pro zajištění funkce 

nadregionálního biocentra 89 Smolný – rozšíření plochy biocentra tak, aby jeho 

vymezení bylo v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v 

platném znění; jde o veřejně prospěšná opatření. 

Koridor dopravní infrastruktury 

• koridor dopravní infrastruktury se specifickým využitím DK1/01 – 0,01 ha 

zemědělské půdy ve III. třídě ochrany; je vymezen pro vybudování dopravníku pro 

přepravu vytěžené suroviny do prostoru bývalé šamotárny na území obce Velká 

Kraš, zábor je vypočten orientačně pro koridor v šířce 6 m a délce cca 140 m. 

Tabulka 13: Zábor ZPF v rámci změny č. 1 ÚP Vidnava 

Označení 

plochy / 

koridoru 

Navržené 

využití 

Souhrn 

výměry 

záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 

ochrany (ha) 

Odhad 

výměry 

záboru, na 

které bude 

provedena 

rekultivace 

na 

zemědělskou 

půdu 

Informace 

o existenci 

závlah 

Informace 

o existenci 

odvodnění 

Informace 

o existenci 

staveb k 

ochraně 

pozemku 

před 

erozní 

činností 

vody 

Informace 

podle 

ustanovení 

§3 odst.1 

písm.g) I. II. III. IV. V. 

Zastavitelné plochy                     

Z1/01 BI 0,33     0,33         ANO     
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Z1/02 BV 0,93     0,29 0,64             

Z1/03 BV 0,32       0,32             

Celkem zastavitelné 

plochy  
1,58 0,00 0,00 0,62 0,96 0,00 0,00         

Plochy změn v krajině                     

K1/02 NT 4,56       4,56       ANO     

Celkem NT 4,56 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 0,00         

K1/03 NP 3,33       3,33             

K1/04 NP 2,82       1,45 1,37           

K1/05 NP 3,70       3,70             

K1/06 NP 3,45       3,45             

Celkem NP 13,30 0,00 0,00 0,00 11,93 1,37 0,00         

Celkem plochy změn 

v krajině 
17,86 0,00 0,00 0,00 16,49 1,37 0,00         

Plochy koridorů  

DK1/01   0,01     0,01         ANO     

Celkem plochy 

koridorů 
0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00         

ZÁBOR CELKEM 14,89 0,00 0,00 0,63 12,89 1,37 0,00         

Jako nepříznivý lze spatřovat trvalý zábor ZPF, v případě plochy těžby nerostů se však 

jedná o půdy IV. třídy ochrany podprůměrnou produkční schopností. V rámci sanace a 

rekultivace budou dotčené pozemky převedeny majoritně na PUPFL. V rámci sanace a 

rekultivace bude zároveň ploše navrácena a posílena funkce prvku ÚSES. 

Zábor zemědělské půdy pro nově vymezené zastavitelné plochy představuje pouze 1,58 ha, 

z toho je 0,62 ha ve III. třídě ochrany a 0,96 ha ve IV. třídě ochrany, zábory zemědělské půdy 

pro nově vymezené zastavitelné plochy jsou menších výměr, v případě zastavitelných ploch 

Z1/02 a Z1/03 vymezené na zbytkových plochách zemědělské půdy, v prolukách mezi stávající 

zástavbou a okrajem lesa. Z hlediska zachování celistvosti zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a organizace zemědělské výroby jsou tyto pozemky bezvýznamné. Největší rozsah 

záboru zemědělské půdy – 13,30 ha – připadá na plochy změn v krajině – plochy přírodní NP 

(K1/03 až K1/06), vymezené pro rozšíření nadregionálního biocentra ÚSES 89 Smolný tak, aby 

bylo v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění; v tomto 

případě jde o veřejně prospěšná opatření. 

Vymezením zastavitelných ploch, ploch změn v krajině ani koridoru dopravní 

infrastruktury nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických a 

odtokových poměrů v území ani k narušení sítě zemědělských účelových komunikací. 
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Změnou č. 1 se nezabírá zemědělská půda I. a II. třídy ochrany. 

4.3 Povrchové a podzemní vody 

Jakost povrchových vod 

Povodí Vidnavky v okolí zájmového území nepatří mezi zranitelné oblasti ve smyslu § 

33 zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Patří mezi citlivé ve smyslu § 

32 vodního zákona. 

Dle Plánu oblasti povodí Odry (Vidnavka po státní hranici) je ekologický stav toku 

Vidnavky hodnocen jako potenciálně nevyhovující a chemický stav jako vyhovující.  

Záplavová území 

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu 

povodně zaplavena vodou. Návrh plochy těžby leží mimo záplavové území Q100 toku Vidnavky. 

Koridor dopravní infrastruktury prochází aktivní zónou záplavového území, záplavovým 

územím Q100, Q20 a Q5. Umístění dopravníku je však předpokládáno nejníže na úrovni stávající 

mostní konstrukce, k faktickému zásahu do aktivní zóny tak nedojde. 

Dle § 67 (1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani 

provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové 

průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním 

tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod 

a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, 

zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích 

vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za 

podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na 

povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení 

odtokových poměrů. 
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Obrázek 30: Aktivní zóny a záplavová území v obci Vidnava (HEIS VÚV, 2022) 

 

Hydrogeologie ložiska a blízkého okolí 

Zájmové území se nachází na rozvodnici povodí 2-04-04-0570 (hlavní vodní tok Vidnavka 

[Widna]) a 2-04-04-0580 (přítok Vidnavky [Widny]). Vidnavka protéká přibližně 700 m 

severozápadně. Asi 40 m jihozápadně od ložiska Vidnava protéká bezejmenný potok ústící do 

Vidnavky, která je součástí povodí Odry. Vodní plochy v zájmovém území jsou srážkami vyplněné 

deprese vzniklé těžbou kaolínu. 

Základním hydrogeologickým celkem v prostoru ložiska a jeho širšího okolí je 

hydrogeologický masív vázaný na puklinově propustné granitoidy (biotické a dvojslídné žuly 

a biotitické granodiority až křemenné diority žulovského masívu. Ložisko jako takové má 

jednoduché hydrogeologické poměry. Historická těžba kaolinu neřešila během svého provozu 

významnější problémy.  

Přítoky vody budou do lomu převážně z atmosférických zdrojů a prakticky zanedbatelné 

z podzemí, jak lze soudit z výsledků hydrogeologického průzkumu, který byl na ložisku 

proveden v 80. letech (Křelina, 1980). Je možné počítat se specifickým přítokem do 0,25 l/s na 

1 ha, tedy průměrný přítok do lomu v době největšího roztěžení do 6 l/s. Podle dlouhodobých 

hydrometeorologických pozorování spadne v průměru po 16,6 dnech více než 10 mm srážek, 

což představuje přítok zhruba 10 l/s. Při otvírce bude třeba disponovat s čerpací kapacitou 

alespoň 30 l/s při výtlaku 40 m. Vzhledem ke skutečnosti, že dno a stěny lomu (s výjimkou 

svrchních částí) budou tvořeny primárním kaolinem (dobrým hydrogeologickým izolátorem) 

neuvažuje se s výraznějším přítokem podzemních vod do lomu, i když bude zahlouben. 

Dobře propustné glacifluviální štěrkopísky absorbují atmosférické srážky, které dále 

pokračují hlouběji do podložního granitového detritu. Štěrkopísky tak v místě ložiska jako 

takového zvodnělé nejsou. Díky nízké propustnosti kaolinu dochází na rozhraní detritu a 
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kaolinu k proudění části infiltrovaných vod směrem k severu až severozápadu, v menší míře i 

k severovýchodu.  

Propustnost kaolinového horizontu může být lokálně zvýšena podél strmých 

křemenných a pegmatitových žil. Tyto zvodnělé struktury mohou navyšovat přítoky vod do 

lomu. 

Ze závěrečné zprávy Stanovení zásob podzemních vod Hydrogeologický rajon 6431 – 

Krystalinikum severní části východních Sudet (ČGS, 2016) vyplývá, že průměrný roční úhrn 

srážek v povodí je 828,18, průměrný dlouhodobý roční průtok Vidnavky (Vidnava) je 0,726 

m3/s.  

Tabulka 14: Hydrologická charakteristika potoka Vidnavka (ČHMÚ, 2021) 

Hydrologické 

charakteristiky   

hlásného profilu 

č. 295 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

m3/s 18 57,3 81,4 110* 155 196 

Hydrologické 

charakteristiky 

uzávěrného 

profilu* 

M-denní průtoky Q30d Q180d Q270d Q330d Q355d Q364d 

Qa m3/s 1,94 m3/s 4,05 2,35 0,938 0,622 0,437 0,286 

* Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Odry (https://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-

Odry/inf_listy/prilohy/113_RL_VU.pdf) 

Zdroje podzemních vod, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

Zájmové území leží mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů, chráněnou oblast 

přirozené akumulace vod (CHOPAV). Hranice nejbližší CHOPAV Jeseníky leží cca 10 km 

jižně. 

Nejblíže, cca 400 m severovýchodně leží hranice ochranného pásma vodního zdroje 

Vidnava vodovod prameniště Krasov a Vidnava č. j. Voda 004/R-99/83-10-235. Toto pásmo je 

mimo dosah možného ovlivnění. Blíže se žádné zdroje nenacházejí. 

Vliv na podzemní a povrchové vody je popisován v hydrogeologickém posouzení 

příslušné EIA (Sysel, 2021). 

V rámci posudku byla provedena archivní rešerše dostupných podkladů, technické 

průzkumné práce nebyly v rámci tohoto posudku prováděny. Posouzení vychází z těžební 

studie, kterou vypracovala společnost GET s.r.o. (Tichý, 2021). Oproti této studii se liší pouze 

předpokládané maximální zahloubení, která se změnila z 230 m n. m. na 240 m n. m. Jako 

hlavní zdroj informací o geologii a hydrogeologii byla použita krom těžební studie i zpráva o 

ložiskovém průzkumu Vidnava II. Surovina: kaolín (Křelina, 1980). 

Vliv těžby na režim podzemních vod 

Vzhledem k velmi malé propustnosti a členitosti prostředí se předpokládá omezený vliv 

na režim podzemních vod v dosahu desítek, maximálně prvních stovek metrů. Po ukončení 

těžby při ponechání těžební jámy volně se předpokládá její zatopení a ustálení hladiny přibližně 

na kótě 240 m n. m. 

Jakost podzemních a povrchových vod 

https://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/inf_listy/prilohy/113_RL_VU.pdf
https://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/inf_listy/prilohy/113_RL_VU.pdf


Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   102 

 

V období těžby bude voda svedena do záchytné jímky. Tato voda bude využívána pro 

protiprašná opatření a přebytky budou vypouštěny do bezejmenné vodoteče. Nadbytečná důlní 

voda bude vypouštěna za podmínek stanovených v rámci rozhodnutí o stanovení způsobu a 

podmínek pro vypouštění důlních vod z DP do vod povrchových. Toto rozhodnutí bude vydáno 

Krajským úřadem Olomouckého kraje jako vodoprávním úřadem. Problematický by při 

odvádění důlních vod mohl být obsah nerozpuštěných látek, které bude nutno odstraňovat 

sedimentací v dostatečně dimenzované sběrné jímce. Dalším rizikem jsou případné úniky 

ropných látek. Z tohoto důvodu se doporučuje alespoň 2x ročně vzorkovat a analyzovat důlní 

vody na koncentraci ropných látek. Celková tvorba důlních vod při maximálním roztěžení 

ložiska se tedy odhaduje na 1,9 – 2,4 l/s což odpovídá 60 000 – 75 000 m3/rok. Je 

pravděpodobné, že z tohoto objemu se velké množství vody odpaří nebo vsákne, výsledný 

objem, který bude čerpán z lomu, tak může být výrazně menší. Jiné negativní vlivy na jakost 

vod se nepředpokládají.  

Riziko možného znečištění horninového prostředí a podzemních vod představují 

případné havárie těžební a dopravní techniky spojené s únikem provozních náplní a pohonných 

hmot. Znečištění tohoto typu je vizuálně snadno rozpoznatelné a při dodržování technologické 

kázně a zavedených pracovních postupů ho lze významně minimalizovat. Pro provozovnu bude 

aktualizován stávající havarijní plán. 

Ovlivnění zdrojů podzemních vod 

400 m severovýchodně leží hranice ochranného pásma vodního zdroje Vidnava vodovod 

prameniště Krasov a Vidnava č. j. Voda 004/R-99/83-10-235. Toto pásmo je mimo dosah 

možného ovlivnění. Blíže se žádné zdroje nenacházejí, ovlivnění okolních zdrojů podzemních 

vod se proto nepředpokládá.  

Ze závěrů hydrogeologického posouzení vyplývá, že plánovaná těžba by neměla mít 

zásadní vliv na stávající hydrogeologické a hydrologické poměry lokality a těžbou nedojde 

k negativnímu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod. 

Vliv na povrchové a podzemní vody byl v rámci příslušné EIA hodnocen jako 

nevýznamný. 

4.4 Fauna, flóra, ekosystémy 

Pro posouzení vlivu potenciální těžby na biotu je vycházeno z biologického hodnocení, 

které bylo zpracováno v rámci příslušné EIA (Véle, 2021). Průzkum území byl zaměřen na 

zjištění současného biologického stavu lokality a výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k zákonu 

ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační 

průzkumy byly provedeny v území plánovaného DP. Přítomnost bezobratlých živočichů byla 

zjišťována pomocí individuálního sběru, zemních pastí, pokládání potravních návnad a smýkání 

vegetace. Průzkum bezobratlých byl zaměřen na zvláště chráněné a vzácné druhy. Přítomnost 

obratlovců byla zaznamenávána pomocí krátkodobě umístěných pastí, vizuálně, akusticky a 

pomocí pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy ptáků.  

Uvedené výsledky byly zjištěny během terénního průzkumu, který probíhal od května do 

září 2018 a od dubna do září 2019. Návštěva lokality proběhla i v roce 2021. 

Na zájmové lokalitě bylo zaznamenáno 155 druhů rostlin. Jedná se o obecně se 

vyskytující druhy, vázané na lesní, luční a vlhká stanoviště kolem vodních toků či rumiště, pole 

a cesty. Při průzkumu byl zaznamenán 1 zvláště chráněný druh rostliny, jedná se o rosnatku 

okrouhlolistou Drosera rotundifolia, podle vyhlášky 395/1992 je řazena mezi zvláště chráněné 
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druhy rostlin v kategorii „silně ohrožený“. Společně s plavuní vidlačkou a hruštičkou menší je 

také uvedena v kategorii C3 na Červeném seznamu rostlin. . V kategorii VU Červeného 

seznamu mechorostů je uveden také drobnolístek nahý (Discelium nudum), který se dle 

informací AOPK ČR v zájmové lokalitě rovněž vyskytuje. 

Tabulka 15: Seznam nalezených rostlinných taxonů 

Český název Vědecký název Pozn. 

bedrník obecný Pimpinella saxifraga  

bedrník větší Pimpinella major  

bér sivý Setaria pumila  

bez černý Sambucus nigra  

bika bledavá Luzula pallescens  

bika Luzula sp.  

bojínek luční Phleum pratense  

borovice lesní Pinus sylvestris  

brslen evropský Euonymus europaeus  

bršlice kozí noha Aegopodium podagraria  

brusnice borůvka Vaccinium myrtillus  

břečťan popínavý Hedera helix  

bříza bělokorá Betula pendula  

bublinatka jižní Utricularia australis  

buk lesní Fagus sylvatica  

čekanka obecná Cichorium intybus  

černohlávek obecný Prunella vulgaris  

čistec lesní Stachys sylvatica  

děhel lesní Angelica sylvestris  

divizna knotovkovitá Verbascum lychnitis  

dub letní Quercus robur  

habr obecný Carpinus betulus  

hasivka orličí Pteridium aquilinum  
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hloh Crataegus sp.  

hruštička menší Pyrola minor  

chmel otáčivý Humulus lupulus  

chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea  

chrpa luční Centaurea jacea  

jahodník truskavec Fragaria moschata  

janovec metlatý Cytisus scoparius  

jasan ztepilý Fraxinus excelsior  

javor klen Acer pseudoplatanus  

javor mléč Acer platanoides  

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia  

jestřábník Hieracium sp.  

jetel luční Trifolium pratense  

jetel plazivý Trifolium repens  

jetel zaječí ocásek Trifolium arvense  

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata  

jitrocel větší Plantago major  

kakost bahenní Geranium palustre  

kakost smrdutý Geranium robertianum  

kapraď samec Dryopteris filix-mas  

karbinec evropský Lycopus europaeus  

klinopád obecný Clinopodium vulgare  

kokořík vonný Polygonatum odoratum  

konopice polní Galeopsis tetrahit  

konvalinka vonná Convallaria majalis  

kopřiva dvoudomá Urtice dioica  

kostival lékařský Symphytum officinale  
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kostřava rákosovitá Festuca arundinacea  

krabilice zápašná 
Chaerophyllum 

aromaticum 
 

krtičník hlíznatý Scrophularia nodosa  

krušina olšová Frangula alnus  

kruštík Epipactis sp.  

kuklík městský Geum urbanum  

kyprej vrbice Lythrum salicaria  

lilek potměchuť Solanum dulcamara  

lípa srdčitá Tilia cordata  

lipnice hajní Poa nemoralis  

lipnice obecná Poa trivialis  

lipnice smáčknutá Poa compressa  

líska obecná Corylus avellana  

lnice květel Linaria vulgaris  

lopuch větší Arctium lappa  

máta rolní Mentha arvensis  

medyněk měkký Holcus mollis  

metlice trsnatá Deschampsia cespitosa  

metlička křivolaká Avenella flexuosa  

mléčka zední Mycelis muralis  

modřín opadavý Larix decidua  

mřížkovec kuželovitý Conocephalum conicum  

netýkavka malokvětá Impatiens parviflora  

netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere  

olše lepkavá Alnus glutinosa  

olše šedá Alnus incana  
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opletka obecná Fallopia convolvulus  

orobinec širokolistý Typha latifolia  

osladič obecný Polypodium vulgare  

ostružiník Rubus sp.  

ostružiník maliník Rubus idaeus  

ostřice Carex sp.  

ostřice třeslicovitá Carex brizoides  

ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius  

ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys  

pampeliška Taraxacum sp.  

papratka samičí Athyrium filix-femina  

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris  

pcháč bahenní Cirsium palustre  

pcháč obecný Cirsium vulgare  

pcháč rolní Cirsium arvense  

plavuň vidlačka Lycopodium clavatum  

podběl lékařský Tussilago farfara  

poháňka hřebenitá Cynosurus cristatus  

porostnice mnohotvárná Marchantia polymorpha  

prasetník kořenatý Hypochaeris radicata  

protěž lesní Gnaphalium sylvaticum  

pryskyřník Ranunculus sp.  

přeslička rolní Equisetum arvense  

pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium  

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare  

ptačinec přehlížený Stellaria neglecta  

pýr plazivý Elytrigia repens  
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pýr prostřední Elytrigia intermedia  

rákos obecný Phragmites australis  

rašeliník Sphagnum sp.  

rdesno peprník Polygonum hydropiper  

rdest plovoucí Potamogeton natans  

rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia § SO* 

rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys  

růže šípková Rosa canina  

řebříček Achillea sp.  

sadec konopáč Eupatorium cannabinum  

silenka širolistá bílá 
Silene latifolia subsp. 

alba 
 

sítina žabí Juncus bufonius  

skřípina lesní Scirpus sylvaticus  

slivoň Prunus sp.  

smrk ztepilý Picea abies  

srha laločnatá Dactylis glomerata  

srstka angrešt Ribes uva-crispa  

starček Fuchsův Senecio ovatus  

střemcha obecná Prunus padus  

světlík Euphrasia sp.  

svízel Gallium sp.  

škarda dvouletá Crepis biennis  

šťavel evropský Oxalis stricta  

štírovník růžkatý Lotus corniculatus  

šťovík kyselý Rumex acetosa  

šťovík menší Rumex acetosella  
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topol kanadský Populus x canadensis  

topol osika Populus tremula  

tořice japonská Torilis japonica  

třešeň ptačí Prunus avium  

třezalka rozprostřená Hypericum humifusum  

třezalka skvrnitá Hypericum maculatum  

třtina křovištní Calamagrostis epigejos  

turan roční Erigeron annuus  

úročník bolhoj Anthyllis vulneraria  

válečka lesní 
Brachypodium 

sylvaticum 
 

vikev ptačí Vicia cracca  

violka Viola sp.  

vraní oko čtyřlisté Paris quadrifolia  

vratič obecný Tanacetum vulgare  

vrba jíva Salix caprea  

vrba Salix sp.  

vrbina obecná Lysimachia vulgaris  

vrbina penízková Lysimachia nummularia  

vrbovka Epilobium sp.  

vrbovka úzkolistá Epilobium angustifolium  

vřes obecný Calluna vulgaris  

zevar jednoduchý Sparganium emersum  

závitka mnohokořenná Spirodela polyrhiza  

zimolez obecný Lonicera xylosteum  

zlatobýl kanadský Solidago canadensis  

zvonek kopřivolistý Campanula trachelium  
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V rámci biologického posouzení (Véle, 2021) byl proveden i zoologický průzkum 

lokality.  

Během průzkumu byly nalezeny 2 zvláště chráněné taxony bezobratlých živočichů: 

čmeláci rodu Bombus, mravenci rodu Formica. Zaznamenáno bylo 5 druhů obojživelníků, 3 

plazi, 26 druhů ptáků a 11 druhů savců. 

 Český název Vědecký název Ochrana 

obojživelníci a plazi ještěrka živorodá Lacerta vivipara § SO 

 
skokan hnědý Rana temporaria 

 

 
skokan zelený Pelophylax esculentus § SO 

 
slepýš křehký Anguis fragilis § SO 

 užovka obojková Natrix natrix §O 

 čolek obecný Lissotriton vulgaris § SO 

 ropucha obecná Bufo bufo § O 

 
kuňka žlutobřichá Bombina variegata § SO 

ptáci brhlík lesní Sitta europaea 
 

 
budníček menší Phylloscopus collybita 

 

 
datel černý Dryocopus martius 

 

 
holub hřivnáč Columba palumbus 

 

 
káně lesní Buteo buteo 

 

 
krkavec velký Corvus corax § O  

 
ledňáček říční Alcedo atthis § SO 

 
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 

 

 
poštolka obecná Falco tinnunculus 

 

 
sojka obecná Garrulus glandarius 

 

 
strakapoud velký Dendrocopos major 

 

 
sýkora babka Parus palustris 

 

 
sýkora koňadra Parus major 

 

 
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus 
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sýkora parukářka Parus cristatus 

 

 
sýkora uhelníček Periparus ater 

 

 
červenka obecná Erithacus rubecula 

 

 
střízlík obecný Troglodytes troglodytes 

 

 
pěnkava obecná Fringilla coelebs 

 

 
žluna zelená Picus viridis 

 

 
žluva hajní Oriolus oriolus § SO 

 
šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris 

 

 
strnad obecný Emberiza citrinella 

 

 
špaček obecný Sturnus vulgaris 

 

 
pěnice pokřovní Sylvia curruca 

 

 
rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus 

 

savci myšice Apodemus sp.   

 
srnec obecný Capreolus capreolus   

 
zajíc polní Lepus europeaus   

 
kuna Martes sp.   

 
hraboš Microtus sp.   

 
prase divoké Sus scrofa   

 
liška obecná Vulpes vulpes   

 
netopýr černý Barbastella barbastellus § KO 

 
netopýr velký Myotis myotis § KO 

 
netopýr řasnatý Myotis nattereri § SO 

 
vrápenec malý Rhinolophus hipposideros  § KO 

Vysvětlivky:   

§O  - ohrožený druh  (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi ohrožené druhy) 

§SO  - silně ohrožený druh (druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo vzácný, vědecky či 

kulturně velmi významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi silně ohrožené druhy) 
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§KO  - Druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo vzácný, vědecky či kulturně velmi 

významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi kriticky ohrožené druhy. 

VU (Zranitelný) - Taxon je zranitelný tehdy, jestliže nejlepší dostupná fakta svědčí o tom, že 

splňuje kterékoliv z kritérií A až E pro zranitelné taxony (viz část V), a je tedy považován  

za taxon, který čelí velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě. 

NT (Téměř ohrožený) - Taxon je téměř ohrožený tehdy, jestliže byl hodnocen podle uvedených kritérií 

a není v současnosti klasifikován jako „kriticky ohrožený“, „ohrožený“ ani „zranitelný“, ale 

uvedená kritéria téměř splňuje nebo je pravděpodobně v blízké budoucnosti splní. 

LC (Málo dotčený) - Taxon, u něhož jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí. 

Míra vlivu na všechny výše zmíněné druhy živočichů a návrhy ochranných  

a kompenzačních opatření jsou uvedeny v kapitole D. 

Biotopy 

Seznam biotopů vylišených v rámci biologického průzkumu (Véle, 2021) uveden níže v 

textu a je patrný z následujícího obrázku. Biotopy jsou značeny dle Metodiky mapování biotopů 

AOPK. Mozaika biotopů M1.7 Vegetace vysokých ostřic a T1.5 Vlhké pcháčové louky, dále 

lesní biotopy L3.2 Polonské dubohabřiny a L8.1B Boreokontinentální bory. Biotop L8.1B se 

nachází při východním okraji chráněného ložiskového území. Biotop M1.7 a T1.5 se nachází v 

ložisku, biotop L3.2 zasahuje do ložiska přibližně 1/5 své výměry (viz následující obrázek). 

Zbytek území je pokryt antropogenně silně ovlivněnými (nepřírodními) biotopy.  

Obrázek 31 Lokalizace přírodních biotopů L3.2, L8.1B, mozaiky M1.7 a T1.5 (červený 

polygon znázorňuje chráněné ložiskové území, modrý polygon ložisko) a památného dubu letního. 
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Plocha navrhované těžby zasahuje do biotopu L8.1B a mozaiky M1.7 a T1.5. Ve 

správním území obce Vidnava k zásahům do biotopů nedochází. 

• L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty 

Podjednotka zahrnuje bory, v nichž mohou vyskytovat lišejníky, ale nedosahují velké 

pokryvnosti. Keříčky, trávy a další byliny jsou naopak zastoupeny hojněji.Boreokontinentální 

bory se vyskytují pouze na extrémních stanovištích: na skalách, sutích nebo vysýchavých 

píscích, kde limitujícím faktorem je nedostatek vláhy, dále na extrémně kyselých půdách nebo 

na toxických půdách (hadcích), na kterých jiné dřeviny tvoří pouze zakrnělé formy. Na jiných 

stanovištích mohou samovolně vzniknout přírodní bory pouze jako les přípravný, vzniklý jako 

nálet pionýrských (X12) dřevin po katastrofickém zániku zonálního lesa, v tomto typu lesa se 

v dalších generacích lesa borovice nezmlazuje a je postupně vytěsněna vitálnější zonální 

dřevinou (dubem, bukem). Většina současných borů je založena uměle a má charakter 

přípravných lesů (X9), v tomto případě odpovídá zmíněnému. Dominantním druhem světlého 

stromového patra je borovice lesní (Pinus sylvestris), často zakrslého vzrůstu; občas se objevují 

další dřeviny, zejména Betula pendula a Quercus petraea agg. Keřové patro je vyvinuto s 

pokryvností zpravidla nepřevyšující 20 %, v některých porostech i chybí. Kromě nízkých 

jedinců druhů stromového patra se v něm někdy vyskytují Frangula alnus, Sorbus aria s. l. a 

S. aucuparia. Bylinné patro má různou pokryvnost, je druhově chudé a převažují v něm 

zejména acidofi lní traviny (např. Avenella fl exuosa, Festuca ovina a Luzula luzuloides subsp. 

luzuloides) nebo keříčky (hlavně Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea, v 

Labských pískovcích a Adršpašsko-teplických skalách i Ledum palustre). Na hadcích může 

převládat bezkolenec modrý (Molinia caerulea s. l.), zejména v místech s hlubší vrstvou 

jehličnatého opadu a surového humusu. Další skupinou jsou druhy snášející sezonní vysychání 

půdy (např. Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia, Hieracium pilosella a Rumex 

acetosella) druhy skalních substrátů (např. Festuca pallens a Hieracium schmidtii, na 

jihozápadní Moravě také Genista pilosa). Na hadcích se vyskytují kapradiny Asplenium 

adulterinum a A. cuneifolium a další druhy specificky vázané na tento geologický podklad. 

Mechové patro může někdy pokrývat i přes polovinu půdního povrchu. Je tvořeno 

suchomilnými i mezofilními druhy mechů (např. Dicranum polysetum, D. scoparium, 

Hylocomium splendens, Leucobryum albidum, L. glaucum, Pleurozium schreberi, 

Polytrichastrum formosum a Polytrichum piliferum) a lišejníků, hlavně četnými druhy rodu 

Cladonia. Celková rozloha biotopu v České republice je přibližně 15 700 ha. 

Obrázek 32: Rozšíření boreokontinentálních borů 
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• L3.2 Polonské dubohabřiny  

Rovinaté terény i svahy s těžšími půdami, které jsou zpravidla pseudooglejené, tedy 

nasáklé srážkovou vodou a hlavně na jaře delší dobu zamokřené. Zásoba živin je zpravidla 

dobrá, ale na některých místech mohou být půdy chudé. Převažuje habr obecný (Carpinus 

betulus), lípa malolistá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur) dub zimní (Quercus petraea). 

Keřové patro tvoří zástupci stromového patra menšího vzrůstu a dále líska obecná (Corylus 

avellana), krušina olšová (Frangula alnus). Pro bylinné patro jsou typičtí zástupci mezofilních 

listnatých lesů jako kopytník evropský (Asarum europaeum), válečka lesní (Brachypodium 

sylvaticum), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), pitulník žlutý (Galeobdolon 

luteum), lipnice hajní (Poa nemoralis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), 

plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), violka lesní (Viola reichenbachiana) a jiné. Běžně se 

objevují i vlhkomilné druhy – například bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), papratka 

samičí (Athyrium filix-femina) a ostřice lesní (Carex sylvatica) nebo zástupci boreálních 

jehličnatých lesů – pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis 

acetosella), případně i sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Mechové patro je vyvinuté 

minimálně, případně chybí. Celková rozloha biotopu v České republice je přibližně 10 800 ha. 

Obrázek 33: Rozšíření polonských dubohabřin (AOPK, 2021) 

 

• M1.7 Vegetace vysokých ostřic 

Vegetace vysokých ostřic je vázána především na pobřežní mělčiny a břehy rybníků, 

říční ramena a tůně v pokročilém stadiu sukcese, podmáčené terénní sníženiny na loukách, 

zaplavované říční nebo potoční nivy a okraje slatinišť a rašelinišť. Často navazuje na eutrofní 

rákosiny (M1.1), které osídlují déle zaplavená místa. Hladina vody v ostřicových porostech 

během vegetačního období výrazně kolísá, přičemž v létě klesá na úroveň povrchu půdy nebo 

i hluboko pod něj. Dlouhodobý nedostatek vody však vede k ochuzení porostů o mokřadní 

druhy a k pronikání ruderálních druhů. Substrátem jsou těžké jílovité oglejené půdy, na povrchu 

často se silnou vrstvou organického detritu v různé fázi rozkladu. Půdní reakce je mírně bazická 

až kyselá. Jednovrstevné až dvouvrstevné porosty s převahou vysokých ostřic. Podle růstové 

formy dominantního druhu má vegetace buď mozaikovitý, nebo homogenní charakter. 

Jednovrstevné až dvouvrstevné porosty s převahou vysokých ostřic. Podle růstové formy 

dominantního druhu má vegetace buď mozaikovitý, nebo homogenní charakter. Trsnaté ostřice 

(např. Carex appropinquata, C. elata a C. paniculata) vytvářejí mohutné, až 1 m vysoké trsy 

neboli bulty. Na volných místech mezi bulty, v tzv. šlencích, rostou obvykle bažinné byliny 

vyššího vzrůstu, např. Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsifl ora, Lythrum 

salicaria, Peucedanum palustre a vzácně i Ranunculus lingua. Ve větších tůňkách mezi řídce 
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roztroušenými trsy ostřic se často vyskytují i byliny poléhavého vzrůstu, např. Potentilla 

palustris. V mělké vodě šlenků rostou některé vodní makrofyty, např. Lemna minor, L. trisulca, 

Riccia fl uitans a Utricularia spp. Na bultech ostřic, zvláště pokud jejich starší části odumírají, 

se mohou uchytit byliny menšího vzrůstu, např. Galium palustre s. l. a Stellaria palustris. 

Naopak porosty s převahou výběžkatých netrsnatých ostřic (např. Carex acuta, C. acutiformis, 

C. buekii, C. riparia, C. rostrata a C. vesicaria) jsou homogennější. Celková rozloha biotopu 

v České republice je přibližně 8400 ha. 

Obrázek 34:Rozšíření vegetace vysokých ostřic (AOPK, 2021) 

 

• T1.5 Vlhké pcháčové louky 

Vlhké pcháčové louky rostou na podmáčených glejových půdách v údolích potoků, 

menších řek a na prameništích od nížin do hor. Hladina podzemní vody je trvale vysoká, porosty 

však nesnášejí dlouhodobé zaplavení ani periodické vysychání. Zastoupení šáchorovitých 

poměrně citlivě reaguje na dostupnost živin i podzemní vody, zejména v jarních měsících. Tyto 

louky jsou jednou až dvakrát ročně sečeny, ale při změně hospodaření se rychle mění. Při menší 

četnosti seče se snižuje jejich druhová pestrost a postupně převládnou jednotlivé dominanty 

tužebníkových lad, zatímco živinami chudší louky s dominantními šáchorovitými jsou buď 

dlouhodobě stabilní, nebo se na silněji zamokřených půdách mění ve vegetaci vysokých ostřic. 

Jedná se o vlhké až mokré, hustě zapojené louky s dominantními travinami (Agrostis canina, 

Carex acuta, C. acutiformis, C. cespitosa, Festuca pratensis, F. rubra agg., Juncus effusus, Poa 

palustris, P. pratensis s. l., Scirpus sylvaticus aj.) a širokolistými bylinami (Angelica sylvestris, 

Bistorta major, Caltha palustris, Cirsium spp., Trollius altissimus aj.). Druhové složení 

pcháčových luk a podíl širokolistých bylin a šáchorovitých se mění zejména v závislosti na 

nadmořské výšce, vlhkosti, dostupnosti živin, pravidelnosti a četnosti sečí. V Českém masivu 

jsou nejhojnější živinami a bázemi bohaté louky s pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum) a 

oligotrofnější louky s pcháčem bahenním (C. palustre). V karpatské oblasti se vyskytují louky 

s pcháčem potočním (C. rivulare), které zasahují až do východních Čech. V horských oblastech 

Českého masivu se vyskytují vlhké louky s dominancí pcháče různolistého (C. heterophyllum) 

a na stinných místech a v lemech horských potoků porosty s dominancí krabilice chlupaté 

(Chaerophyllum hirsutum). Na kontaktu s bezkolencovými loukami na těžších půdách převládá 

pcháč šedý (Cirsium canum). V údolích s klimatickou inverzí nebo v v podhorském až horském 

stupni přistupují do vlhkých pcháčových luk některé druhy horských trojštětových luk (např. 

Cardaminopsis halleri a Crepis mollis subsp. hieracioides). Mechové patro nedosahuje 

zpravidla větší pokryvnosti než 10 %, na loukách s počínajícím rašeliněním však bývá bohatší 

a porůstá větší plochu. Celková rozloha biotopu v České republice je přibližně 43 100 ha. 
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Obrázek 35: Rozšíření vlhkých pcháčových luk 

 

Z pohledu konceptu ekologické stability (diverzifikace prostředí) jsou navrženy nové 

plochy pro doplnění nadregionální úrovně ÚSES. Zároveň plochy těžby nerostů zasahují do 

nadregionálního biocentra Smolný. 

Obecně lze k problematice ÚSES konstatovat, že v územně plánovací dokumentaci 

dochází ke kolizi dvou obtížně slučitelných jevů. Není možné, aby vymezení prvku ÚSES 

v ploše evidovaného výhradního ložiska znemožnilo jeho následné využití, takovéto chápání  

by bylo v rozporu s ust. § 15 zákona č. 44/988 Sb. (horní zákon): „K  včasnému  zabezpečení  

ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně 

plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných 

a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim ministerstvem  životního prostředí 

České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou  povinni navrhovat  řešení, 

které je z hlediska ochrany  a  využití  nerostného  bohatství a dalších zákonem chráněných  

obecných zájmů nejvýhodnější“. 

K této problematice dále existuje dohoda mezi MPO, MŽP a ČBU z roku 2009, která je 

zveřejněna jako bod 8 v materiálu „METODICKÁ POMŮCKA pro vyjasnění kompetencí v 

problematice územních systémů ekologické stability“ (věstník MŽP 08/2012): „Skladebné 

části ÚSES je nutno prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek 

nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně možné, respektovat 

při vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené dobývací prostory (DP), mimo DP pak např. 

dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení těžby, stanovením 

podmínek rekultivace. Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do ložisek nerostných 

surovin se vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou překážkou využívání 

ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek nerostů a 

funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. 

Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci zohlednění vzájemných 

potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu, při kvalifikovaném 

zpracování postupu rekultivace území po ukončení těžby v rámci povolení hornické činnosti 

nebo plánu dobývaní. Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování 

ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Vymezení 

skladebných částí ÚSES v území ložisek tudíž není překážkou k případnému využití ložiska za 

podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerostů dočasně omezeny, budou po 

ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. Při řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných 

surovin se skladebnými částmi ÚSES, tj. s obecnou ochranou přírody a krajiny, zohlednit tuto 

podmínku: Akceptovat charakter částí ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak 
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při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch 

ÚSES.“ 

4.5 Změna vzhledu krajiny 

Proměna stávajícího využití území nebude znamenat významný zásah do kulturně-

historické charakteristiky území. Nynější využití plochy jako les hospodářský bude nahrazeno 

novou hospodářskou aktivitou. Tento stav bude pouze dočasný – spojený s fází těžby v rámci 

správního území obce Vidnava. Po ukončení dobývání a provedení rekultivace bude dřívější 

funkční zaměření postiženému území navráceno. 

Možná budoucí činnost bude mít možný vizuální a senzuální vliv na krajinný ráz 

zájmového území, který však bude mírný. Činnost v rámci obce Vidnava zanechá v krajině 

trvalé znaky – ovlivnění konfigurace terénu. Okolní plochy lesních porostů budou plnit funkci 

jak hygienickou, tak optickou, těžba je navíc prováděna v zahloubení.  

Pro posouzení vlivu těžební činnosti na krajinný ráz bylo v rámci příslušné EIA 

zpracováno odborné hodnocení (Klouda, 2021). 

V rámci studie byly podrobně vyhodnoceny vlivy na jednotlivé znaky a hodnoty 

samostatně pro: 

• přírodní charakteristiku území, 

• kulturní a historickou charakteristiku území, 

• estetické hodnoty, prostorové vztahy a harmonické měřítko. 

Vliv je samostatně hodnocen pro: 

• fázi těžby, 

• fázi po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace. 

Pro zpracování aktuálního (kauzálního) hodnocení lze standardně využít metodický postup 

„Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv. 

metoda prostorové a charakterové diferenciace území“ autorů I. Vorla, R. Bukáčka, P. Matějky, 

M. Culka a P. Skleničky. Tato metodika zavádí postupy, které využívají metody používané 

v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení a 

objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu navrhovaného 

záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot 

krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality krajiny a z eliminace 

vlivů tuto kvalitu snižujících. Další princip metody spočívá v rozložení celkového problému 

hodnocení na dílčí, samostatně řešitelné kroky. Snahou je tedy subjektivitu hodnocení rozčlenit 

na řadu drobných rozhodnutí a eventuální nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či méně 

subjektivních pohledů, takto minimalizovat. Rozložení problému se standardně provádí:  

• prostorovou a charakterovou diferenciací – rozložením na charakterově homogenní 

části krajiny – oblasti krajinného rázu (označované též jako základní krajinné celky, 

charakteristické krajinné celky atd.) a místa krajinného rázu (označované též jako 

dotčené krajinné prostory, dílčí krajinné prostory atd.) 

• identifikací znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného 

rázu v oblastech a místech krajinného rázu  

• posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty 
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Výstupem posouzení je pak závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného 

záměru do:  

• přírodní, kulturní nebo historické charakteristiky 

• přírodních a estetických hodnot   

• významných krajinných prvků (VKP) 

• zvláště chráněných území (ZCHÚ) 

• kulturních dominant 

• harmonického měřítka a vztahů 

Konfliktnost zásahů je dána intenzitou zásahů do jednotlivých znaků krajinného rázu, 

významem, projevem a cenností těchto znaků. 

Realizace záměru – provádění hornické činnosti v navrženém dobývacím prostoru Dolní 

Červená Voda vyvolá vlivy na přírodní charakteristiku území. Žádný z klasifikovaných vlivů 

však nedosáhne zásadně nepříznivé míry, resp. nebude znamenat nepřijatelný dopad na přírodní 

charakteristiku území. Znaky přírodní charakteristiky krajinného rázu jedinečné cennosti 

nebudou v důsledku realizace záměru nepřípustně dotčeny. Zásah do terénní morfologie 

(nevyhnutelný dopad dobývání) – zahloubení v lesnatém bočním údolí bezejmenného 

pravostranného přítoku Vidnávky lze s ohledem reálný předpoklad začlenění (navrácení) 

těžbou postiženého území do přírodních vazeb akceptovat. V konečném stavu bude naprostá 

většina těžbou zasažených ploch opětovně zalesněna (zčásti ponechána spontánním přírodním 

procesům), na dně těžební jámy pak podle předpokladů budou ponechány zbytkové vodní 

plochy. Uvedený rekultivační koncept je v daných podmínkách vhodný. Zájmové území 

plánované těžby pokrývá z větší části lesní porost, na dně opuštěného lomu se nachází menší 

vodní plocha (v obou případech se jedná o VKP ze zákona). S ohledem na hojný výskyt lesních 

porostů v blízkém i širším okolí navrženého DP, a uvažované znovuobnovení lesních porostů 

a vznik stojatých vodních útvarů lze dopad na tyto zákonné předměty ochrany krajinného rázu 

akceptovat. Vlivy na další předměty ochrany přírody a krajiny vyplývající z platné legislativy 

(zákon č. 114/1992 Sb.) – zvláště chráněná území, popř. přírodní parky, nenastanou. 

Proměna stávajícího využití půdy bude znamenat nejvýraznější zásah do kulturně-

historické charakteristiky území. Tento dopad bude spojen především s fází dobývání. Stávající 

funkce území – lesnické a zemědělské hospodaření bude v průběhu dobývání nahrazeno jinou 

aktivitou – exploatací ložiska kaolínu a štěrkopísku. Znemožnění tohoto způsobu využití 

krajiny v rozsahu zájmové plochy plánované těžby nebude mít zásadní vliv na funkční zaměření 

území, v němž lesnická i zemědělská výroba reprezentuje jednu z hlavních hospodářských 

činností. Po ukončení těžby dojde ve větší části postiženého území k obnově stávajícího využití, 

byť s důrazem na posílení ekostabilizačních funkcí. Dobývání kaolínu má bezprostředně v 

zájmovém území (přerušenou) tradici, na níž zřetelně odkazují i dochovaná nevyužívaná 

zařízení či infrastruktura. Navržený záměr neovlivní kulturně-historické dominanty v území. 

Z hlediska vlivu na vizuální charakteristiku území (spoluutvářenou prostorovými vztahy 

a estetickými hodnotami, popř. harmonickým utváření obrazu krajiny) bude plánovaný záměr 

těžby na ložisku kaolínu znamenat zásah do stávajícího koloritu krajiny, a to především ve fázi 

těžby. Vlastní těžba realizovaná v zahloubení nevstoupí do širších krajinných vazeb, zůstane 

omezena na menší údolní sníženinu bezejmenného přítoku Vidnavy. Potenciál silnějšího 

(plošnějšího) vizuálního účinku má odstranění vzrostlého lesa při východní hranici zájmové 

plochy těžby, který se uplatňuje na horizontu (typicky ve výhledech od Vidnavy). I tento účinek 

bude snížen plošným výskytem lesní zeleně v okolí. Odstranění části lesního porostu se tak 

neprojeví zásadně negativně v krajině, jejíž obraz spoluformují zalesněné okrajové svahy 

severní části Žulovské pahorkatiny. 
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Zásadní aspekt přípustnosti navrženého záměru těžby představuje vysoká míra 

kompenzovatelnosti vlivů vzniklých v průběhu těžby. Konečný stav území uvažující s 

obnovením zalesněných, travnatých i vodních ploch, ve větším počtu oproti současnosti, dává 

předpoklady účinného zapojení těžbou zasaženého území do prostorových struktur a 

významného snížení (celkového) zásahu do harmonického utváření krajiny. Projevy předchozí 

těžby (modifikace reliéfu) tak budou patrné pouze v lokálním měřítku. Účelné provedení 

uvedených rekultivačních opatření skýtá v lokálním měřítku i možnost obohacení krajinné 

struktury o nové přírodně i vizuálně (esteticky) hodnotné prvky.  

Z hlediska dikce zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a jeho § 12, v němž je v odstavci 

1 uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze míru vlivů 

hodnoceného záměru souhrnně klasifikovat následovně: 

 fáze těžby fáze po těžbě 

významné krajinné prvky středně silný vliv žádný vliv 

zvláště chráněná území žádný vliv žádný vliv 

kulturní dominanty krajiny žádný vliv žádný vliv 

harmonické měřítko slabý vliv slabý vliv 

harmonické vztahy středně silný vliv žádný vliv 

 

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) 

krajinného rázu území vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, 

která by vylučovala uskutečnění navrženého záměru. Změny vyvolané realizací navrženého 

záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru. 

Na základě výše uvedených skutečností lze uvažovaný záměr Stanovení DP Dolní 

Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti v k. ú. 

Vidnava, k. ú. Dolní Červená Voda a k. ú. Fojtova Kraš z hlediska dopadů na krajinný ráz a 

jeho ochranu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny považovat za 

únosný. 

Vliv je v rámci EIA hodnocen jako nepříznivý v době provádění těžby a střednědobý, 

avšak vratný a kompenzovatelný. Ve fázi po ukončení těžby je vliv hodnocen jako 

nevýznamný. 

4.6 Horninové prostředí a surovinové zdroje  

Realizací změny č. 1 ÚP Vidnava dojde potenciálně k využití vyhrazeného ložiska. Změna 

ÚP má tedy vliv na surovinové zdroje. Je tedy nesporné, že předpokládaná těžba bude mít za 

následek odstranění příslušné části neobnovitelného přírodního zdroje, kterým je výhradní 

ložisko v rámci stanoveného CHLÚ. 

Změna č. 1 ÚP Vidnava navrhuje plochy změny na ploše poddolovaného území a důlního 

díla (dle aplikace mapy. geology ČGS se však nejedná o důlní dílo). Oba jevy jsou spojeny 

s existencí dopravní štoly, jejíž využití je v rámci záměru předpokládáno (viz příslušná EIA). 
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4.7 Obyvatelstvo a hygiena prostředí 

Uplatněním změny č. 1 ÚP Vidnava se předpokládá pozitivní vliv na obyvatelstvo a 

demografické charakteristiky území, především v návaznosti na vytvoření pracovních míst 

spojených s těžbou a úpravou surovin. Demografické charakteristiky (např. věková struktura, 

ekonomická aktivita) budou pak ovlivněny částečně a nepřímo. 

Pro vyhodnocení vlivů těžebního záměru na veřejné zdraví byla v rámci příslušné EIA 

vypracována samostatná studie (Zemancová, 2021). 

K posouzení možných negativních vlivů na veřejné zdraví bylo využito metodiky Odhadu 

zdravotních rizik, která zde zahrnuje vliv znečištění ovzduší a vliv hlukové zátěže na 

obyvatelstvo. Odhad zdravotních rizik vychází z identifikace rizika, zhodnocení vztahu dávky 

a účinku, odhadu expozice obyvatelstva a následné kvalitativní i kvantitativní charakterizace 

rizika. 

Vlastní realizace posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů platných 

pro oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 ani bezprahově působící 

benzo(a)pyren. Imisní příspěvky z těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda jsou nízké 

a téměř neovlivní výsledné hodnoty celkových koncentrací sledovaných znečišťujících látek v 

ovzduší v dané lokalitě. 

Charakterizace rizika pro hodnocené polutanty ovzduší byla provedena metodou výpočtu 

relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů u 

exponované a neexponované populace. Na základě provedeného kvantitativního výpočtu rizika 

vyčísleným imisím NO2 pomocí HQ (Hazard Quotient) bylo zjištěno, že nárůst rizika spojený 

s provozem těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda je v kontextu škodliviny NO2 

prakticky nulový. 

Při charakterizaci rizika součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní 

obtíže související s chronickou expozicí tuhým znečišťujícím látkám (PM10 a PM2,5) nebylo 

zjištěno žádné významné zvýšení rizika zdravotních obtíží prokázaných nejnovějšími studiemi 

WHO. K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 a PM2,5 byly použity 

vztahy odvozené pro předčasnou úmrtnost, nemocnost včetně hospitalizací a výskytu 

respiračních symptomů. Provádění těžby v navrhovaném DP Dolní Červená Voda nezpůsobí v 

místní populaci zvýšení předčasné úmrtnosti, záměr nevyvolá nové případy chronické 

bronchitidy či nové projevy astmatu u dětí ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či 

respiračních onemocnění v populaci, které by si vynutilo hospitalizaci. Dle orientačního 

výpočtu podle doporučené metodiky může teoreticky dojít v důsledku zvýšení imisních 

koncentrací prachových částic PM2,5 k navýšení počtu dní s omezenou aktivitou a v důsledku 

navýšení příspěvků průměrných ročních imisí PM10 k navýšení počtu dnů s projevy respirační 

nemocnosti u dětí. Toto navýšení však lze označit za nevýznamné (čítá fiktivní jednotky v řádu 

setiny resp. desetiny dne) a s ohledem na velkou řadu nejistot ve výchozích podkladech výpočtu 

a odvozených vztazích použité metodiky spíše za hypotetické. Přesto se doporučuje použití 

všech dostupných prostředků pro snížení prašnosti, a to zejména v rámci opatření proti 

resuzpenzi prachu. 

Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu 

pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci 

(ILCR) při celoživotní expozici benzo(a)pyrenu. Z provedeného výpočtu vyplývá, že 

akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika z expozic benzo(a)pyrenu je 

v současné době v hodnocené lokalitě až o řád překračována a realizací posuzovaného záměru 

se tato situace nijak nezmění. Po zahájení hornické činnosti v navrhovaném DP Dolní Červená 
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Voda nedojde na základě vyčíslených nejvyšších příspěvků imisí průměrných ročních 

koncentrací BaP k žádnému navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v 

exponované populaci. 

Závěr posouzení ve vztahu ke znečišťování ovzduší 

Vlastní realizace posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů 

platných pro oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 ani bezprahově 

působící benzo(a)pyren. Imisní příspěvky z těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda 

jsou nízké a téměř neovlivní výsledné hodnoty celkových koncentrací sledovaných 

znečišťujících látek v ovzduší v dané lokalitě.  

Charakterizace rizika pro hodnocené polutanty ovzduší byla provedena metodou výpočtu 

relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů 

u  exponované a neexponované populace. Na základě provedeného kvantitativního výpočtu rizika 

vyčísleným imisím NO2 pomocí HQ (Hazard Quotient) bylo zjištěno, že nárůst rizika spojený 

s provozem těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda je v kontextu škodliviny NO2 

prakticky nulový.  

Při charakterizaci rizika součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní 

obtíže související s chronickou expozicí tuhým znečišťujícím látkám (PM10 a PM2,5) nebylo zjištěno 

žádné významné zvýšení rizika zdravotních obtíží prokázaných nejnovějšími studiemi WHO. K 

částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 a PM2,5 byly použity vztahy 

odvozené pro předčasnou úmrtnost, nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních 

symptomů. Provádění těžby v navrhovaném DP Dolní Červená Voda nezpůsobí v místní 

populaci zvýšení předčasné úmrtnosti, záměr nevyvolá nové případy chronické bronchitidy či 

nové projevy astmatu u dětí ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních 

onemocnění v populaci, které by si vynutilo hospitalizaci. Dle orientačního výpočtu podle 

doporučené metodiky může teoreticky dojít v důsledku zvýšení imisních koncentrací 

prachových částic PM2,5 k navýšení počtu dní s omezenou aktivitou a v důsledku navýšení 

příspěvků průměrných ročních imisí PM10 k navýšení počtu dnů s projevy respirační 

nemocnosti u dětí. Toto navýšení však lze označit za nevýznamné (čítá fiktivní jednotky v řádu 

setiny resp. desetiny dne) a s ohledem na velkou řadu nejistot ve výchozích podkladech výpočtu 

a odvozených vztazích použité metodiky spíše za hypotetické. Přesto se doporučuje použití všech 

dostupných prostředků pro snížení prašnosti, a to zejména v rámci opatření proti resuzpenzi prachu. 

Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu 

pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci 

(ILCR) při celoživotní expozici benzo(a)pyrenu. Z provedeného výpočtu vyplývá, 

že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika z expozic benzo(a)pyrenu 

je v současné době v hodnocené lokalitě až o řád překračována a realizací posuzovaného 

záměru se tato situace nijak nezmění. Po zahájení hornické činnosti v navrhovaném DP Dolní 

Červená Voda nedojde na základě vyčíslených nejvyšších příspěvků imisí průměrných ročních 

koncentrací BaP k žádnému navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění 

v exponované populaci.  

Závěr posouzení ve vztahu k působení hluku 

Vlivem provozu strojů a zařízení nasazených k těžbě v navrhovaném DP Dolní Červená 

Voda a souvisejících činností, při uvažování souběhu jejich práce v mezním postavení vůči 

zástavbě a bez korekce časového nasazení, zůstanou výsledné úrovně hluku u nejbližší obytné 

zástavby bezpečně pod úrovní prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže (50 dB v 

denní a 40 dB v noční době). Modelově vypočtená nejvyšší úroveň hluku v prostoru obytné 

zástavby dosahuje úrovně 45,9 dB, přesto doporučuji realizovat prodloužení protihlukového 
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valu a instalaci protihlukové stěny podél trasy železniční vlečky tak, jak je navrženo v akustické 

studii. 

Akustickou studií vyčíslené hladiny hluku z železniční dopravy dosahují v ochranném 

pásmu železnice úrovně 46,7 dB, na hranici ochranného pásma ve vzdálenosti 60 m od krajní 

kolejnice pak úrovně 44,8 dB. V rámci charakterizace rizika bylo vyčísleno, že expozice těmto 

úrovním železničního hluku může v dotčené populaci zástavby podél železniční trati Velká 

Kraš – Vidnava způsobit 0,03 – 0,04 % pocity vysokého obtěžování. V přepočtu na absolutní 

čísla se jedná o 0,01 osobu, což se dá interpretovat jako nikdo. 

4.8 Kulturní, architektonické a archeologické dědictví, hmotné statky 

Není předpokládáno že realizace změny č. 1 ÚP Vidnava bude mít významný vliv na 

hmotný majetek, kulturní památky. V rozsahu ploch se nenacházejí historické stavby. V ploše 

navrhovaných změn se nacházejí území s archeologickými nálezy I. a II. Kategorie (viz kapitola 

3.7.). Na historické stavby v přilehlém okolí nebude mít změna č. 1 ÚP potenciálně negativní 

vliv. 

Realizací těžby nebudou přímo dotčeny žádné budovy. Záměr je v tomto ohledu navržen v 

dostatečné vzdálenosti od hustěji zastavěného území.  

Při realizaci záměru těžby bude postupováno podle § 22 zákona č  o státní památkové péči 

č. 20/1987 Sb., v platném znění včetně umožnění záchranného archeologického výzkumu. V 

ploše navrhované těžby se kromě vlastních pozemků nenachází žádný hmotný majetek. 

Hmotný majetek, který by potenciálně mohl být ovlivněn jsou obytné a rekreační stavby v 

okolí, případně další objekty, ty se však nacházejí v dostatečné vzdálenosti od plochy 

navrhované těžby. Cca 65 m jižně od navržené hranice DP se nachází Latzelova kaple. Samotná 

hranice těžební činnosti od ní leží ve vzdálenosti více než 180 m. Surovina je volně rýpatelná, 

trhací práce, které by mohli vést k seismickým vlivům a případnému narušení statiky jsou proto 

vyloučeny. 

5 SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 

KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA 

S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI 

Změna č. 1 ÚP Vidnava nenavrhuje záměry, které by mohly potenciálně negativně 

ovlivňovat ZCHÚ. V prověřovaném území změny č. 1 ÚP Vidnava ani v dosahu vlivu 

navrhované změny se nenacházejí žádná zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Na území řešeném změnou č. 1 ÚP se 

vyskytuje evropsky významná lokalita (viz kapitola 3.4.3). 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) 

a podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

po posouzení Zprávy a uplatňování Územního plánu Vidnava v uplynulém období 2016–2021 

sděluje, že ke Zprávě nemá připomínek. Pouze k části E. Zprávy, konkrétně k požadavku na 

vymezení nové plochy těžby na pozemcích parc. č. 1158, 1202, 1204, 1208, 1200, 256/8, 267 

v k. ú. Vidnava orgán ochrany uvádí stanovisko: 

Nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a 

koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona). 
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Záměr se nachází V těsné blízkosti evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 

(EVL) Stará Červená Voda – lesní komplex (CZ0713827). Předmětem ochrany této EVL, která 

byla vyhlášena 18. 3. 2016, je kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Ta je vázána především 

na biotopy mělkých kaluží nezpevněných lesních cest a mělkých tůní v raných fázích sukcese 

s minimem vodní vegetace. Nevyužívaný prostor starého dobývacího prostoru kaolinu a jeho 

bezprostředního okolí je svým charakterem pro uvedený druh atraktivní. Podle Nálezové 

databáze ochrany přírody je zřejmé, že výskyt uvedeného druhu je zde zaznamenávám na 

zájmové ploše záměru každoročně jak ve formě adultní, tak ve formě snůšek. Tento fakt je 

orgánu ochrany přírody znám i z jeho úřední činnosti. Uvažovaným záměrem dojde k 

významnému zásahu do území, které je vzhledem ke svému sukcesnímu charakteru biotopem 

uvedeného druhu. Z výše uvedených důvodů nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít 

samostatné nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany 

jmenované EVL. 

Krajský úřad uplatnil požadavek na zpracování posouzení změny územního plánu z 

hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) z důvodu, že u výše uvedené koncepce nebyl vyloučen 

její významný vliv na předmět ochrany nebo na celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska orgánu ochrany přírody, krajského úřadu, příslušného 

orgánu ochrany přírody (viz výše) a současné je řešen požadavek na vymezení plochy těžby 

nerostů na ploše výhradního ložiska kaolinu na ploše 10 ha, která svým rozsahem a charakterem 

zakládá rámec pro realizaci záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na 

životní prostředí (bod č. 79 — Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová 

těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od 10 

tis. t/rok. Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou od 10 tis. t/rok. 

Těžba rašeliny od x). Požadavky v územním plánu jsou navrženy v rozsahu, který by mohl 

předpokládat kumulativní í vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu uvedeného 

zákona. Provádění koncepce tak může mít významné environmentální vlivy dle kritérií 

uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu 

krajský úřad uplatnil požadavek na zpracování posouzení změny územního plánu z hlediska 

vlivů na životní prostředí (SEA). 

Pro posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí podle § 45i, zák. 114/1992 Sb. bylo vypracováno příslušné hodnocení (Bílá, 2022; 

příloha č. 1).  

Závěr posouzení na základě provedeného posouzení vlivů koncepcí (Bílá, 2022): 

1. Změna č. 1 Územního plánu Vidnava, 

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Stará Červená Voda, 

byl identifikován mírně negativní vliv na předmět ochrany EVL Stará Červená Voda – 

lesní komplex, kuňku žlutobřichou (Bombina variegata), z důvodu možného dočasného záboru 

vhodného biotopu druhu, avšak za hranicí EVL. 

Na základě vyhodnocení možných vlivů koncepcí na předměty ochrany EVL Stará 

Červená Voda – lesní komplex lze konstatovat, že koncepce nebudou mít významný negativní 

vliv na celistvost a předmět ochrany dotčené EVL. 

Opatření k prevenci, vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů koncepce: 

Jedná se o „opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů na životní prostředí“ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Předložené koncepce návrhů ÚP 
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nepředstavují pro předmět ochrany EVL Stará Červená Voda – lesní komplex významný 

negativní vliv, z toho důvodu nejsou navrhována kompenzační opatření. Následující zmírňující 

opatření jsou navržena za účelem minimalizace predikovaných vlivů na početnost populace 

kuňky žlutobřiché v dotčené EVL a blízkém okolí: 

a) Vybudovat přechodné umělé tůňky mimo území navrhovaného dobývacího prostoru, 

kam se může kuňka samovolně přesunout. Tůňky budovat v době zimování kuňky, tzn. v 

období říjen až březen. V případě propustného podloží, použít pro vytvoření tůněk plachtu. 

b) Po dokončení těžby vybudovat na dně vytěženého lomu trvalé tůně s litorálními pásmy 

vhodné pro kuňku žlutobřichou (zpracovat plán sanace a rekultivace). Také budování trvalých 

tůní řešit v období říjen až březen. 

6 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, 

SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, 

STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A 

PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VČETNĚ VZTAHŮ 

MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ. 

Návrh změny č. 1 územního plánu Vidnava pro veřejné projednání je předložen v jedné 

aktivní variantě. Hodnoceny jsou vlivy na: 

• Obyvatelstvo a hygienu prostředí 

• Ovzduší, klima 

• Hluk 

• Sociálně-ekonomické vlivy 

• Vodu 

• Půdu 

• kulturní dědictví (včetně dědictví architektonického a archeologického), hmotné statky 

• krajinu 

• Ochranu přírody, faunu, flóru, ekosystémy 

Vyhodnocovaný návrh změny územního plánu navrhuje 2 rozvojové plochy, zároveň 

navrhuje koridor technické infrastruktury a 2 plochy změny funkčního využití z plochy těžby 

nerostů na plochu zemědělskou. Není stanoveno pořadí změn v území (etapizace). Regulativy 

jsou využity z platné ÚPD.  

6.1 Metodika hodnocení 

Následující hodnocení rámcově vychází z dokumentu Metodické doporučení pro 

posuzování vlivu obecných koncepcí na životní prostředí, který vydalo Ministerstvo životního 

prostředí – Věštník MŽP leden 2019 č. j. MZP/2019/130/72 - příloha č. 2. 

Odhad vlivu změny č. 1 ÚP Vidnava na sledované složky životního prostředí byl proveden 

shodnou formou identifikace pozitivních/negativních vlivů a vyhodnocení předpokládané síly 

vlivu na pětistupňové škále, s možností, že vliv nebyl identifikován. 

Pro hodnocení byla využita následující stupnice významnosti: 

• -2 - potenciálně významný negativní vliv  
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Využití plochy/koridoru je pravděpodobně spojeno s potenciálně významným 

negativním vlivem na danou složku životního prostředí, sledovaný jev nebo 

charakteristiku. Zjištění vlivu však automaticky neznamená, že k významně 

negativnímu ovlivnění vždy dojde. Existuje poměrně vysoké riziko negativního 

ovlivnění limitu/charakteristiky, které je předmětem hodnocení. Vlivy záměru na 

danou složku životního prostředí musí být podrobně prověřeny v rámci zpracování 

navazující projektové dokumentace. Realizace záměru je možná za předpokladu 

dodržení navrhovaných opatření k vyloučení či minimalizaci vlivů. 

• -1 - potenciálně mírně negativní vliv 

Využitím plochy/koridoru nelze vyloučit vlivy na danou složku životního prostředí, 

sledovaný jev nebo charakteristiku. Existuje určité riziko negativního ovlivnění 

limitu/charakteristiky, které je předmětem hodnocení. Vlivy záměru na danou 

složku životního prostředí musí být podrobně prověřeny v rámci zpracování 

navazující projektové dokumentace. Realizace záměru je možná za předpokladu 

dodržení navrhovaných opatření k vyloučení či minimalizaci vlivů. 

• 0 - bez vlivu nebo zanedbatelný vliv 

V podrobnosti měřítka změny č. 1 ÚP Vidnava nebyl identifikován negativní vliv 

na danou složku životního prostředí; zpracovatel hodnocení nepředpokládá 

ovlivnění sledovaných jevu nebo charakteristik. 

• +1 - potenciálně mírně pozitivní vliv 

Využitím plochy/koridoru se předpokládá mírně pozitivní vliv na danou složku 

životního prostředí, její charakteristiky nebo sledované jevy v dotčeném území. 

• +2 - potenciálně významný pozitivní vliv  

Využití plochy/koridoru významně pozitivně ovlivní danou složku životního 

prostředí, její charakteristiky nebo sledované jevy v dotčeném území. 

• -/X - vliv nebyl identifikován, vliv nelze vyhodnotit 

Rozsah vlivu 

• B bodový (působící v místě realizovaného opatření) 

• L lokální (působící v rámci širšího území v rozsahu menšího územního celku 

ORP/kraj v případě celostátní koncepce/obec v případě krajské koncepce) 

• R regionální (působící na území 2 a více krajů v případě celostátní koncepce / 

působící na území 2 a více obcí v případě regionální koncepce) 

• M mezinárodní (vlivy přesahující hranice ČR) 

Časový horizont působení 

• kp krátkodobé působení vlivu, resp. působení občasné 

• sp střednědobé působení vlivu 

• dp dlouhodobé působení vlivu, resp. působení kontinuální 

Identifikace spolupůsobení vlivu 
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• K kumulativní působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům, 

opatřením, resp. známým vlivům jiných aktivit na posuzovaném dokumentu 

nezávislých 

• S synergické působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným záměrům, 

opatřením, resp. známým vlivům jiných aktivit na posuzovaném dokumentu 

nezávislých 

Pozn.: například kód +1/B/dp/K znamená mírně pozitivní vliv s místním dosahem, 

dlouhodobým působením a pozitivním spolupůsobením s kumulativním efektem v kontextu 

ostatních plánovaných opatření v širším území, viz výše uvedená stupnice hodnocení 

6.2 Zhodnocení vlivu navrhovaných změn  

Slovní hodnocení stávajících a předpokládaných vlivů změny územně plánovací 

dokumentace bylo s ohledem na návaznosti v textu částečně provedeno v rámci kapitol 4. a 5. 

Zhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí dle stupnice významnosti, rozsahu 

vlivu, časového horizontu působení pak vychází z těchto kapitol a shrnuje je. Pro záměr možné 

těžby v plochách K1/01, K1/02 (vyhodnoceno vzhledem ke kumulaci společně) a související 

změny (vymezení koridoru) DK1/01 byly pro přehlednost vyhodnoceny vlivy ve fázi realizace 

těžby a ve fázi po jejím ukončení, respektive ukončení rekultivačních prací. Vyhodnocení vlivů 

těchto změn se tam, kde je to vhodné, opírá o příslušné podklady pro vyhodnocení vlivu 

konkrétního záměru na životní prostředí (EIA). Vliv nově vymezených ploch v souvislosti 

s vymezením nadregionální úrovně ÚSES je ve všech oblastech hodnocen jako pozitivní nebo 

nevýznamný, obdobně to pak až na výjimku plochy Z1/02 platí u nově vymezených ploch 

bydlení. Zásah do stávající nadregionální úrovně ÚSES je pak vyhodnocen v rámci ploch, 

kterými je stávající ÚSES dotčen (plochy těžby).  

  

změna  

obyvatelstvo hygiena prostředí 

voda 
půda ZPF, 

PUPFL 

horninové 

prostředí 

ochrana 

přírody 

flóra, 

fauna 

ekosysté

my 

krajina 

krajinný 

ráz 

kulturní 

dědictví 

hmotné 

statky 
hluk ovzduší 

sociálně 

ekonomický 

vliv 

K1/01; 

K1/02 fáze 

realizace 

těžby 

0/ 

L/sp/K 

0 

/sp/L/K 
+2/sp/K 0/K/sp 

-1/ 

B/sp/dp/

K 

0 -1/B/sp 
-1/ 

sp/B/K 
0 

K1/01; 

K1/02 fáze 

po 

ukončení 

těžby 

0 0 +1/dp/K +1/dp 0 0 
+1/L/dp/

K 
0 0 

Změnou č. 1 se vymezují dvě plochy těžby nerostů, a to jako plochy změn v krajině – plochy těžby nerostů – 

nezastavitelné (NT) K1/01 a K1/02. Jde o plochy, vymezené pro těžbu kaolinu a štěrkopísků v rozsahu 

chráněného ložiskového území Vidnava I. (CHLÚ 09910101). Vymezení ploch změn v krajině – ploch těžby 

nerostů – nezastavitelných (NT) K1/01 a K1/02 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 

v platném znění. Lokalita, vymezená na území města Vidnava, je dle ZÚR OK charakterizovaná jako objekt, 

který lze využít částečně nebo podmínečně (za předpokladu splnění vybraných technických a environmentálních 
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podmínek) dle bodu 75.1.1. Splnění těchto podmínek není předmětem územního plánu, bude řešeno v 

navazujících řízeních. 

Hluk: Těžba řešená návrhem změny územního bude potenciálním zdrojem hluku. Souhrnné ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku v ploše vzhledem k velké vzdálenosti nejbližších chráněných 

venkovních prostorů staveb od hranice těžebny nepřekročí hlukové hygienické limity. Těžba bude prováděna 

majoritně v zahloubení, těžební stěna tak vytvoří další bariéru pro šíření hluku do okolí. Proto bude nejbližší 

chráněný venkovní prostor staveb vůči hodnoceným zdrojům hluku v akustickém stínu za hranou těžebního 

prostoru a nebude patrně nezbytné přijímat další protihluková opatření. Hluk z železniční dopravy byl posouzen 

(Moravec, 2021) u obytné zástavby v okolí nejbližšího úseku železnice, který bude využíván pouze dopravou 

vyvolanou hodnoceným záměrem. Na dalších úsecích bude vyvolaná doprava kumulována s ostatní nákladní a 

osobní železniční dopravou, ale vzhledem k nízkému počtu vypravovaných vlakových souprav nedojde z 

hlediska šíření hluku do okolí k významné změně. Expedice suroviny bude probíhat pouze po železnici. Surovina 

bude odvážena po stávající nevyužité železniční trati Vidnava – Velká Kraš. Při maximálním objemu expedice 

budou vypraveny pouze dva vlaky, tzn. čtyři průjezdy vlakové soupravy v denní době. Provedenými výpočty 

bylo ověřeno, že i při maximálním objemu expedice, kdy po trati projedou 4 vlakové soupravy za 24 hodin, by 

neměl být u chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v okolí překračován 

hygienický limit pro hluk z dopravy na regionální trati. Z hlediska šíření hluku do okolí (hluk z provozu) byla 

na modelována nejméně příznivá situace v daných pracovních postupech. V souběžném provozu byla většina 

zdrojů hluku, u těžby byla mechanizace umístěna na povrchu terénu. Provedenými výpočty bylo ověřeno, že 

hygienický limit pro hluk z provozu v denní době nebude při běžném provozu překračován v žádném chráněném 

venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. Ve výpočtu byl zohledněn také navržený 

protihlukový val, dle dodaných podkladů oznamovatele, který bude v území připraven před samotným 

zahájením provozu. Přestože nebude docházet k překročení hygienických limitů, byly po provedených 

výpočtech v rámci EIA navrhnuta protihluková opatření, která jsou zároveň zapracována v rámci navrhovaných 

opatření (viz kapitola 8). 

Na základě výše uvedeného a na základě odborného vyhodnocení (Moravec, 2021) je potenciální vliv změny č. 

1 ÚP Vidnava na hlukovou situaci hodnocen jako zanedbatelný. 

Ovzduší: Vliv na kvalitu ovzduší byl hodnocen v rámci samostatné studie příslušné EIA (Závodský, 2021). 

Účelem rozptylové studie bylo posouzení vlivu provozu těžby kaolinu a štěrkopísku v DP Dolní Červená Voda 

a související vyvolané dopravy na celkovou imisní situaci v zájmové lokalitě. Studie je koncipována jako 

příspěvková, tzn., že jsou v ní hodnoceny pouze výše uvedené zdroje emisí, tj. těžba kaolinu a štěrkopísku v DP 

Dolní Červená Voda včetně dalších souvisejících činností (skrývkové a rekultivační práce apod.) a uvedené 

úseky komunikací a železničních tratí pouze s dopravou vyvolanou v souvislosti s provozem lomu. Protože se 

jedná v podstatě o nový zdroj emisí (původní těžba byla ukončena před více než 40 roky), je třeba vypočtené 

imisní koncentrace chápat jako příspěvky k imisnímu pozadí a modelová pole koncentrací jednotlivých 

znečišťujících látek představují vliv pouze hodnocených zdrojů na vyšetřovanou lokalitu. Výpočty imisních 

koncentrací bylo prokázáno, že provádění hornické činnosti spočívající v těžbě kaolinu a štěrkopísku, jejich 

expedici železniční dopravou a souvisejících skrývkových prací v DP Dolní Červená Voda stanoveném na 

ložisku Vidnava (B3099101) bude mít na celkovou imisní situaci v lokalitě akceptovatelný vliv. Imisní limity 

hodnocených znečišťujících látek budou nezávisle na prováděné činnosti s rezervou plněny i při zahrnutí 

stávajícího imisního pozadí. Výjimku tvoří benzo(a)pyren. V případě průměrných ročních koncentrací BaP je 

na většině plochy hodnocené lokality hodnota stávajícího imisního pozadí na úrovni imisního limitu nebo vyšší. 

Příspěvky záměru jsou však minimální, mimo plochu těžby a expedice dosahují max. 0,55 % hodnoty imisního 

limitu. Potenciální vliv změny ÚP Vidnava na kvalitu ovzduší je na základě výše uvedeného hodnocen jako 

zanedbatelný. 

Sociálně-ekonomický vliv: Vznik pracovních míst, podpora ekonomické aktivity obyvatelstva. Vznik vícero 

vodních ploch – potenciál rekreace, revitalizace a případné obnovení provozu na železnici. Nepřímo sanace a 

revitalizace brownfield (plocha bývalé šamotárny). Uplatněním změny č. 1 ÚP Vidnava se tak předpokládá 

pozitivní socioekonomický vliv na obyvatelstvo a demografické charakteristiky území, především v návaznosti 

na vytvoření pracovních míst spojených s těžbou a úpravou surovin. Demografické charakteristiky (např. věková 

struktura, ekonomická aktivita) budou pak ovlivněny částečně a nepřímo. 
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Vliv na veřejné zdraví: Pro vyhodnocení vlivů těžebního záměru na veřejné zdraví byla v rámci příslušné EIA 

vypracována samostatná studie (Zemancová, 2021). 

K posouzení možných negativních vlivů na veřejné zdraví bylo využito metodiky Odhadu zdravotních rizik, 

která zde zahrnuje vliv znečištění ovzduší a vliv hlukové zátěže na obyvatelstvo. Odhad zdravotních rizik 

vychází z identifikace rizika, zhodnocení vztahu dávky a účinku, odhadu expozice obyvatelstva a následné 

kvalitativní i kvantitativní charakterizace rizika. 

Vlastní realizace posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů platných pro oxid dusičitý NO2, 

suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 ani bezprahově působící benzo(a)pyren. Imisní příspěvky z těžebny 

v navrhovaném DP Dolní Červená Voda jsou nízké a téměř neovlivní výsledné hodnoty celkových koncentrací 

sledovaných znečišťujících látek v ovzduší v dané lokalitě. 

Charakterizace rizika pro hodnocené polutanty ovzduší byla provedena metodou výpočtu relativního rizika, 

které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů u exponované a neexponované populace. 

Na základě provedeného kvantitativního výpočtu rizika vyčísleným imisím NO2 pomocí HQ (Hazard Quotient) 

bylo zjištěno, že nárůst rizika spojený s provozem těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda je v kontextu 

škodliviny NO2 prakticky nulový. 

Při charakterizaci rizika součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní obtíže související s 

chronickou expozicí tuhým znečišťujícím látkám (PM10 a PM2,5) nebylo zjištěno žádné významné zvýšení 

rizika zdravotních obtíží prokázaných nejnovějšími studiemi WHO. K částečné kvantifikaci rizika chronických 

účinků imisí PM10 a PM2,5 byly použity vztahy odvozené pro předčasnou úmrtnost, nemocnost včetně 

hospitalizací a výskytu respiračních symptomů. Provádění těžby v navrhovaném DP Dolní Červená Voda 

nezpůsobí v místní populaci zvýšení předčasné úmrtnosti, záměr nevyvolá nové případy chronické bronchitidy 

či nové projevy astmatu u dětí ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních onemocnění v 

populaci, které by si vynutilo hospitalizaci. Dle orientačního výpočtu podle doporučené metodiky může 

teoreticky dojít v důsledku zvýšení imisních koncentrací prachových částic PM2,5 k navýšení počtu dní s 

omezenou aktivitou a v důsledku navýšení příspěvků průměrných ročních imisí PM10 k navýšení počtu dnů s 

projevy respirační nemocnosti u dětí. Toto navýšení však lze označit za nevýznamné (čítá fiktivní jednotky v 

řádu setiny, resp. desetiny dne) a s ohledem na velkou řadu nejistot ve výchozích podkladech výpočtu a 

odvozených vztazích použité metodiky spíše za hypotetické. Přesto se doporučuje použití všech dostupných 

prostředků pro snížení prašnosti, a to zejména v rámci opatření proti resuzpenzi prachu. 

Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu pravděpodobnosti zvýšení 

výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci (ILCR) při celoživotní expozici benzo(a)pyrenu. 

Z provedeného výpočtu vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika z expozic 

benzo(a)pyrenu je v současné době v hodnocené lokalitě až o řád překračována a realizací posuzovaného záměru 

se tato situace nijak nezmění. Po zahájení hornické činnosti v navrhovaném DP Dolní Červená Voda nedojde 

na základě vyčíslených nejvyšších příspěvků imisí průměrných ročních koncentrací BaP k žádnému navýšení 

pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v exponované populaci. 

Závěr posouzení ve vztahu ke znečišťování ovzduší 

Vlastní realizace posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů platných pro oxid dusičitý NO2, 

suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 ani bezprahově působící benzo(a)pyren. Imisní příspěvky z těžebny 

v navrhovaném DP Dolní Červená Voda jsou nízké a téměř neovlivní výsledné hodnoty celkových koncentrací 

sledovaných znečišťujících látek v ovzduší v dané lokalitě.  

Charakterizace rizika pro hodnocené polutanty ovzduší byla provedena metodou výpočtu relativního rizika, 

které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů u  exponované a neexponované populace. 

Na základě provedeného kvantitativního výpočtu rizika vyčísleným imisím NO2 pomocí HQ (Hazard Quotient) 

bylo zjištěno, že nárůst rizika spojený s provozem těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda je v kontextu 

škodliviny NO2 prakticky nulový.  

Při charakterizaci rizika součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní obtíže související s 

chronickou expozicí tuhým znečišťujícím látkám (PM10 a PM2,5) nebylo zjištěno žádné významné zvýšení 

rizika zdravotních obtíží prokázaných nejnovějšími studiemi WHO. K částečné kvantifikaci rizika chronických 

účinků imisí PM10 a PM2,5 byly použity vztahy odvozené pro předčasnou úmrtnost, nemocnost včetně 
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hospitalizací a výskytu respiračních symptomů. Provádění těžby v navrhovaném DP Dolní Červená Voda 

nezpůsobí v místní populaci zvýšení předčasné úmrtnosti, záměr nevyvolá nové případy chronické bronchitidy 

či nové projevy astmatu u dětí ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních onemocnění v 

populaci, které by si vynutilo hospitalizaci. Dle orientačního výpočtu podle doporučené metodiky může 

teoreticky dojít v důsledku zvýšení imisních koncentrací prachových částic PM2,5 k navýšení počtu dní s 

omezenou aktivitou a v důsledku navýšení příspěvků průměrných ročních imisí PM10 k navýšení počtu dnů s 

projevy respirační nemocnosti u dětí. Toto navýšení však lze označit za nevýznamné (čítá fiktivní jednotky v 

řádu setiny resp. desetiny dne) a s ohledem na velkou řadu nejistot ve výchozích podkladech výpočtu a 

odvozených vztazích použité metodiky spíše za hypotetické. Přesto se doporučuje použití všech dostupných 

prostředků pro snížení prašnosti, a to zejména v rámci opatření proti resuzpenzi prachu. 

Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu pravděpodobnosti zvýšení 

výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci (ILCR) při celoživotní expozici benzo(a)pyrenu. 

Z provedeného výpočtu vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika z expozic 

benzo(a)pyrenu je v současné době v hodnocené lokalitě až o řád překračována a realizací posuzovaného záměru 

se tato situace nijak nezmění. Po zahájení hornické činnosti v navrhovaném DP Dolní Červená Voda nedojde 

na základě vyčíslených nejvyšších příspěvků imisí průměrných ročních koncentrací BaP k žádnému navýšení 

pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v exponované populaci.  

Závěr posouzení ve vztahu k působení hluku 

Vlivem provozu strojů a zařízení nasazených k těžbě v navrhovaném DP Dolní Červená Voda a souvisejících 

činností, při uvažování souběhu jejich práce v mezním postavení vůči zástavbě a bez korekce časového nasazení, 

zůstanou výsledné úrovně hluku u nejbližší obytné zástavby bezpečně pod úrovní prahové hodnoty prokázaných 

účinků hlukové zátěže (50 dB v denní a 40 dB v noční době). Modelově vypočtená nejvyšší úroveň hluku v 

prostoru obytné zástavby dosahuje úrovně 45,9 dB, přesto doporučuji realizovat prodloužení protihlukového 

valu a instalaci protihlukové stěny podél trasy železniční vlečky tak, jak je navrženo v akustické studii. 

Akustickou studií vyčíslené hladiny hluku z železniční dopravy dosahují v ochranném pásmu železnice úrovně 

46,7 dB, na hranici ochranného pásma ve vzdálenosti 60 m od krajní kolejnice pak úrovně 44,8 dB. V rámci 

charakterizace rizika bylo vyčísleno, že expozice těmto úrovním železničního hluku může v dotčené populaci 

zástavby podél železniční trati Velká Kraš – Vidnava způsobit 0,03 – 0,04 % pocity vysokého obtěžování. V 

přepočtu na absolutní čísla se jedná o 0,01 osobu, což se dá interpretovat jako nikdo. 

Voda: Vliv potenciální těžby na podzemní a povrchové vody je popisován v hydrogeologickém posouzení 

(Sysel, 2021). V rámci posudku byla provedena archivní rešerše dostupných podkladů, technické průzkumné 

práce nebyly v rámci tohoto posudku prováděny. Posouzení vychází z těžební studie, kterou vypracovala 

společnost GET s.r.o. (Tichý, 2021). Oproti této studii se liší pouze předpokládané maximální zahloubení, která 

se změnila z 230 m n. m. na 240 m n. m. Jako hlavní zdroj informací o geologii a hydrogeologii byla použita 

krom těžební studie i zpráva o ložiskovém průzkumu Vidnava II. Surovina: kaolín (Křelina, 1980). Vzhledem k 

velmi malé propustnosti a členitosti prostředí se předpokládá omezený vliv na režim podzemních vod v dosahu 

desítek, maximálně prvních stovek metrů. Po ukončení těžby při ponechání těžební jámy volně se předpokládá 

její zatopení a ustálení hladiny přibližně na kótě 240 m n. m. V období těžby bude voda svedena do záchytné 

jímky. Tato voda bude využívána pro protiprašná opatření a přebytky budou vypouštěny do bezejmenné 

vodoteče. Nadbytečná důlní voda bude vypouštěna za podmínek stanovených v rámci rozhodnutí o stanovení 

způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod z DP do vod povrchových. Toto rozhodnutí bude vydáno 

Krajským úřadem Olomouckého kraje jako vodoprávním úřadem. Problematický by při odvádění důlních vod 

mohl být obsah nerozpuštěných látek, které bude nutno odstraňovat sedimentací v dostatečně dimenzované 

sběrné jímce. Dalším rizikem jsou případné úniky ropných látek. Z tohoto důvodu se doporučuje alespoň 2x 

ročně vzorkovat a analyzovat důlní vody na koncentraci ropných látek. Celková tvorba důlních vod při 

maximálním roztěžení ložiska se tedy odhaduje na 1,9 – 2,4 l/s což odpovídá 60 000 – 75 000 m3/rok. Je 

pravděpodobné, že z tohoto objemu se velké množství vody odpaří nebo vsákne, výsledný objem, který bude 

čerpán z lomu, tak může být výrazně menší. Jiné negativní vlivy na jakost vod se nepředpokládají. 400 m 

severovýchodně leží hranice ochranného pásma vodního zdroje Vidnava vodovod prameniště Krasov a Vidnava 

č. j. Voda 004/R-99/83-10-235. Toto pásmo je mimo dosah možného ovlivnění. Blíže se žádné zdroje 

nenacházejí, ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod se proto nepředpokládá.  Ze závěrů hydrogeologického 
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posouzení vyplývá, že plánovaná těžba by neměla mít zásadní vliv na stávající hydrogeologické a hydrologické 

poměry lokality a těžbou nedojde k negativnímu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod. 

Vliv na povrchové a podzemní vody je hodnocen jako zanedbatelný. 

ZPF, PUPFL: Plochy těžby nerostů jsou vymezeny na pozemcích PUPFL. Pro vlastní těžbu se předpokládá 

celkový zábor 13,67 ha PUPFL (kumulativní vliv – celá plocha těžby). Zábor v rámci správního území obce 

5,46 ha. Celkový kumulativní vliv spojený se záborem PUPFL je převážně dočasný a střednědobý v minimální 

míře trvalý. Hospodářský les bude na výsypce obnoven po jejím dobudování, což bude souviset se skrytím 

plochy těžby. Vliv je tedy kompenzovatelný navrženým způsobem sanace a rekultivace. V rámci sanace a 

rekultivace je navíc předpokládán převod stávajících pozemků ZPF na PUPFL. Plocha PUPFL bude tedy 

navýšena ze stávajících 13,67 ha až na 20 ha. Výše zmíněné případné dopady investičního záměru mají plošně 

omezený charakter, a ani ve výjimečných případech nepřesáhnou hranici vymezeného dobývacího prostoru. 

Významnost vlivu snižuje skutečnost vysoké lesnatosti okolí s dostatkem pozemků PUPFL.  

Potenciální těžba na ložisku Vidnava bude probíhat na pozemcích ZPF. Celková výměra pozemků ZPF 

dotčených záměrem vlastní těžby je přibližně 6,42 ha. Dle mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek 

(BPEJ) se plocha návrhu DP částečně nachází na BPEJ s kódem 5.52.11, 5.52.12, 5.21.10, 5.51.11 náležející do 

IV. třídy ochrany a 5.37.16 náležející do V. třídy ochrany. Plocha navrhované těžby pak zasahuje do všech výše 

uvedených BPEJ vyjma 5.37.16. Jedná se o půdy s nízkou bonitou. Zábor ZPF bude trvalý, plocha bude po 

rekultivaci částečně ponechána sukcesním pochodům a vodní ploše, převážně je pak předpokládáno její 

převedení na PUPFL. Zábor ZPF v rámci změny č. 1 UP Vidnava 4,56 ha, půdy IV. třídy ochrany ZPF. 

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o dočasný zábor PUPFL a během sanace a rekultivace prostoru dojde v 

části současných PUPFL ke vzniku ekologicky významných prvků (vodních ploch), zábor ZPF je trvalý, avšak 

na půdách nízké bonity, část záboru je v zájmu ochrany přírody předpokládána na plochy sukcesní, je vliv na 

půdu ve fázi těžby hodnocen jako potenciálně mírně negativní, ve fázi po ukončení těžby a rekultivace pak jako 

zanedbatelný. 

Horninové prostředí: Realizací těžby dojde k hospodárnému využití ložiska. Vliv hodnocen jako zanedbatelný. 

Ochrana přírody: Vliv na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) je hodnocen na základě 

botanického a zoologického průzkumu, který probíhal od května do září 2018 a od dubna do září 2019 (Véle, 

2021). Během inventarizačních průzkumů bylo nalezeno 17 zvláště chráněných druhů. Jejich seznam a kategorie 

ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zák. č. 114/1992 Sb. jsou uvedeny v rámci kapitoly 4.4. S ohledem na 

výše uvedené zapracována příslušná projektová opatření (viz kapitola 8). Byl identifikován mírně negativní vliv 

na předmět ochrany EVL Stará Červená Voda – lesní komplex, kuňku žlutobřichou (Bombina variegata), z 

důvodu možného dočasného záboru vhodného biotopu druhu, avšak za hranicí EVL. Na základě vyhodnocení 

možných vlivů koncepcí na předměty ochrany EVL Stará Červená Voda – lesní komplex lze konstatovat, že 

koncepce nebudou mít významný negativní vliv na celistvost a předmět ochrany dotčené EVL (Bílá, 2022, 

příloha č. 1). Dřeviny rostoucí mimo les budou v důsledku realizace záměru těžby odstraněny. Vliv je dobře 

kompenzovatelný navrženou sanací a rekultivací, která počítá s převážně lesnickou rekultivací. Přestože se 

předpokládá převedení rekultivovaných ploch do PUPFL a nebude se tak jednat o dřeviny rostoucí mimo les, 

celková plocha dřevin realizací záměru vzroste. I současný porost dřevin rostoucích mimo les má spíše charakter 

lesního porostu, i když neleží na lesních pozemcích. Záměr v celé své rozloze zasahuje do plochy významného 

krajinného prvku. Jedná se zejména o VKP tzv. ze zákona – lesní porost, vodní plocha, popř. údolní niva. V 

rámci sanace a rekultivace je předpokládáno vytvoření vícero vodních ploch na dně těžební jámy, čímž bude 

množství těchto významných krajinných prvků v zájmovém území navýšeno. Z tohoto důvodu je vliv hodnocen 

ve fázi realizace záměru hodnocen jako mírně negativní, dočasný a střednědobý. Vliv na lesní porosty byl již 

posouzen výše a zároveň v předchozích kapitolách (likvidace lesního porostu, zábor PUPFL). Hodnocení vlivu 

na tento VKP je proto de facto shodné s tímto posouzením. Změna ÚP a případná realizace provádění hornické 

činnosti v navrženém dobývacím prostoru Dolní Červená Voda vyvolá potenciální vlivy na přírodní 

charakteristiku území. Žádný z klasifikovaných vlivů však nedosáhne zásadně nepříznivé míry, resp. nebude 

znamenat nepřijatelný dopad na přírodní charakteristiku území. Znaky přírodní charakteristiky krajinného rázu 

jedinečné cennosti nebudou v důsledku realizace záměru nepřípustně dotčeny. 

Navržené plochy těžby a z hlediska kumulace i celý těžební záměr zasahuje do plochy nadregionální prvku 

ÚSES.. Tímto prvkem je nadregionální biocentrum č. 89 Smolný. Funkční plocha biocentra bude tedy dočasně 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   130 

 

ponížena. Obecně lze k problematice ÚSES konstatovat, že v územně plánovací dokumentaci dochází ke kolizi 

dvou obtížně slučitelných jevů. Není možné, aby vymezení prvku ÚSES v ploše evidovaného výhradního ložiska 

znemožnilo jeho následné využití, takovéto chápání by bylo v rozporu s ust. § 15 zákona č. 44/988 Sb. (horní 

zákon): „K  včasnému  zabezpečení  ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování a 

zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o 

zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim ministerstvem  životního prostředí České 

republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou  povinni navrhovat  řešení, které je z hlediska 

ochrany  a  využití  nerostného  bohatství a dalších zákonem chráněných  obecných zájmů nejvýhodnější“. 

K této problematice dále existuje dohoda mezi MPO, MŽP a ČBU z roku 2009, která je zveřejněna jako bod 8 

v materiálu „METODICKÁ POMŮCKA pro vyjasnění kompetencí v problematice územních systémů 

ekologické stability“ (věstník MŽP 08/2012): „Skladebné části ÚSES je nutno prioritně stanovovat mimo plochy 

zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně 

možné, respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené dobývací prostory (DP), mimo DP pak 

např. dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení těžby, stanovením podmínek 

rekultivace. Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do ložisek nerostných surovin se vzájemně nevylučuje, 

protože skladebné části ÚSES nejsou překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí 

vzájemnou koexistenci těžby ložisek nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu 

dočasně omezené funkce ÚSES. Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci zohlednění 

vzájemných potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování 

postupu rekultivace území po ukončení těžby v rámci povolení hornické činnosti nebo plánu dobývaní. Plochy 

po těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy 

ochrany přírody a krajiny. Vymezení skladebných částí ÚSES v území ložisek tudíž není překážkou k případnému 

využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerostů dočasně omezeny, budou po 

ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. Při řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin se 

skladebnými částmi ÚSES, tj. s obecnou ochranou přírody a krajiny, zohlednit tuto podmínku: Akceptovat 

charakter částí ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování 

těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES.“ 

Vzhledem k navrhovanému charakteru lokality (po provedení sanace a rekultivace) lze předpokládat, že 

vytěžená plocha lomu, s porosty dřevin a diverzifikovanějšími vodními plochami, povede k obnovení stávající 

funkce ÚSES a při vhodně zvoleném způsobu sanace a rekultivace bude jeho funkce posílena. Obecně lze 

konstatovat, že vytěžené lomy mají značný potenciál pro vznik pestrého a biologicky hodnotného území. V 

poslední době byla např. publikována obsáhlá zpráva projektu „Rekultivace a management nepřírodních biotopů 

v České republice“ (Gremlica, 2011), která tuto skutečnost přesvědčivě dokládá. Navržený způsob rekultivace 

s částečným uplatněním přirozené sukcese (po konzultaci s AOPK), s výsadbou dřevin a vodních ploch s 

litorálním pásem lze považovat za optimální z hlediska budoucího začlenění lomu do systému ÚSES i z hlediska 

vzniku VKP. 

Vzhledem k výše uvedenému je potenciální vliv změny ÚP na ochranu přírody (zejména s ohledem na zvláště 

chráněné druhy živočichů, rostlin, VKP a ÚSES) hodnocen ve fázi těžby jako potenciálně mírně negativní, ve 

fázi po sanaci a rekultivaci jako potenciálně mírně pozitivní s dlouhodobým působením, vlivy kumulativní. 

Krajina a krajinný ráz: Z hlediska vlivu na vizuální charakteristiku území (spoluutvářenou prostorovými vztahy 

a estetickými hodnotami, popř. harmonickým utváření obrazu krajiny) bude plánovaný záměr těžby na ložisku 

kaolínu znamenat zásah do stávajícího koloritu krajiny, a to především ve fázi těžby. Vlastní těžba realizovaná 

v zahloubení nevstoupí do širších krajinných vazeb, zůstane omezena na menší údolní sníženinu bezejmenného 

přítoku Vidnavy. Potenciál silnějšího (plošnějšího) vizuálního účinku má odstranění vzrostlého lesa při 

východní hranici zájmové plochy těžby, který se uplatňuje na horizontu (typicky ve výhledech od Vidnavy). I 

tento účinek bude snížen plošným výskytem lesní zeleně v okolí. Odstranění části lesního porostu se tak 

neprojeví zásadně negativně v krajině, jejíž obraz spoluformují zalesněné okrajové svahy severní části Žulovské 

pahorkatiny. Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) krajinného 

rázu území vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, která by vylučovala 

uskutečnění navrženého záměru. Změny vyvolané realizací navrženého záměru nesníží nepřípustně současnou 

kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru. Na základě odborného hodnocení (Klouda, 2021) lze uvažovaný 

záměr Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti 
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v k. ú. Vidnava, k. ú. Dolní Červená Voda a k. ú. Fojtova Kraš z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu 

podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny považovat za únosný. Vliv je ve fázi těžby 

(kumulativně) hodnocen jako potenciálně mírně negativní, střednědobý, avšak vratný a kompenzovatelný. Ve 

fázi po ukončení těžby je vliv hodnocen jako zanedbatelný. 

Kulturní dědictví a hmotné statky: Hmotné statky a kulturní dědictví jsou popsány v kapitole č. 4.8. Plocha 

změny ÚP se nachází mimo dosah vlivu na kulturní památky. V rámci plochy se nachází ÚAN I a II. Pro 

veškerou stavební činnost nebo terénní úpravy se však vztahuje ustanovení § 22, odst. (2) zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že při zásahu do území musí být proveden 

záchranný archeologický průzkum. Vliv je tedy hodnocen jako zanedbatelný. 

Vyhodnocení vzhledem k přeshraničním vlivům: Záměr těžby leží v relativní blízkosti hranic s Polskem, hranice 

CHLÚ jsou od státních hranic vzdáleny cca 500 m. Hranice vlastní těžby pak ve směru k státním hranicím 

odpovídá přibližně hranici CHLÚ (odsazení hranic těžby od hranic navrženého dobývacího prostoru je v 

severovýchodním směru přibližně 10 metrů). Vlivy budou bodové a lokální povahy z čehož vyplývá, že žádné 

vlivy nebudou přeshraniční. V závěrech zjišťovacího řízení EIA ze dne 23.9.2022 (Č. j.: MZP/2022/570/350) je 

pak uvedeno, že dne 21. 1. 2022 pod č. j. MZP/2022/570/99 zaslán informativní dopis Polské republice. Polské 

republice byly následně zaslány vyžádané podklady. Na základě všech obdržených informací Polská republika 

v dopise ze dne 8. 8. 2022 (doručeném příslušnému úřadu dne 22. 8. 2022) vyjádřila svůj postoj k postupu 

posuzování vlivů na životní prostředí v přeshraničním kontextu předmětného záměru s tím, že výslovně 

nepožaduje zúčastnit se mezistátního posuzování ve smyslu § 13 zákona. 

změna 

obyvatelstvo hygiena prostředí 

voda 
půda 

ZPF, 

PUPFL 

horninové 

prostředí 

ochrana 

přírody 

flóra, 

fauna 

ekosysté

my 
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krajinn

ý ráz 

kulturní 

dědictví 

hmotné 

statky hluk ovzduší 

Sociálně 

ekonomický 

vliv 

DK1/01 

fáze 

realizace 

těžby 

0 

/L/sp/K 

0/ 

L/sp/

K 

+2/sp 0 0 0 0/sp 
0/ 

sp/B 
0 

DK1/01 

fáze po 

ukončení 

těžby 

0 0 +1/dp 0 0 0 0 0 0 

Koridor dopravní infrastruktury se specifickým využitím DK1/01, vymezený pro vybudování pásového 

dopravníku pro dopravu vytěžené suroviny z prostoru těžby do areálu bývalé šamotárny ve Velké Kraši, 

navazuje na území obce Velká Kraš. 

Hluk: Těžba řešená návrhem změny územního bude zdrojem hluku. Lokalita (činnost) bude posuzována 

procesem EIA, stanovisko bude obsahovat podmínky zajišťující případnou ochranu před hlukem. Lokalita se 

nachází v dostatečné vzdálenosti od hustěji obydleného území a kopíruje trasu zářezu bývalé úzkokolejky. 

V rámci hlukové studie (Moravec, 2021) byla činnost (přeprava suroviny k nakládce pásovým dopravníkem) 

modelována v kumulaci s ohledem na celou těžební činnost (souběžnost činnosti těžby a přepravy). Závěry 

vyplývající z hlukové studie se vztahují i na koridor pásového dopravníku a hodnocení je shodné s výše 

uvedeným. Potenciální vliv změny č. 1 ÚP Vidnava v případě koridoru DK1/01 je tak hodnocen jako 

zanedbatelný. 

Ovzduší: Z hlediska stávající kvality ovzduší jsou v rámci správního území obce plněny příslušné zákonem 

stanovené limity koncentrací sledovaných látek vyjma BaP – především vliv lokálních topenišť (viz kapitola 

4.1).  

Sociálně-ekonomický vliv: Z pohledu vlivu na vytvoření pracovních příležitostí s ohledem na realizaci těžby 

nedojde k odlivu finančních prostředků obyvatelstvu, které mohou napomoci ekonomickému rozvoji 
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v dotčeném území. V opačném případě hrozí, že bez investic a pracovních příležitostí se bude venkov 

vylidňovat a upadat. Projektová koncepce přepravy suroviny v sobě zahrnuje revitalizaci a sanaci plochy bývalé 

šamotárny a revitalizaci železniční trati. Z tohoto pohledu je vliv v širších návaznostech hodnocen jako 

potenciálně pozitivní, a to jak ve fázi těžby, tak ve fázi po jejím ukončení, přičemž pozitivní vliv ve fázi těžby 

je hodnocen jako významný. 

Voda: Dopravník je navržen nejníže na úrovni stávající mostní konstrukce v dostatečné výšce nad vodní 

hladinou. Z provozního hlediska bude nutno projednání umístění pásového dopravníku v Blízkosti vodního toku 

Vidnávka se správcem toku. Zanedbatelný vliv. 

ZPF: Dočasný zábor 0,01 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany, zábor je vypočten orientačně pro koridor v 

šířce 6 m a délce cca 140 m. Předpokládaný zábor ZPF bude vzhledem ke skutečnosti, že je koridor vymezen 

z technologického hlediska ve větší šíři, než bude zábor faktický (předpokládaná šíře dopravníku okolo 1,5 m), 

patrně nižší. Zanedbatelný vliv. 

PUPFL: Realizace dopravníku bude vyžadovat dočasné odnětí dotčených pozemků z PUPFL. V ploše 

dopravníku je navrženo k záboru celkem (les hospodářský). Po ukončení činnosti je navrženo navrácení 

pozemků pro lesnické využití. Zanedbatelný vliv. 

Horninové prostředí: Bez vlivu. 

Ochrana přírody: Prostupnost pro volně žijící faunu nebude vymezením koridoru dotčena, a funkce lokálního 

ÚSES zůstane vzhledem k návrhu trasy souběžně se stávající cestou/komunikací zachována. Zanedbatelný vliv. 

Krajina, krajinný ráz: Plocha dopravníku je navrhována v prostoru obklopeném porosty mimolesních dřevin a 

které zajistí jak optickou, tak hlukovou izolaci ve správním území obce Vidnava, navíc je dopravník navržen 

v zářezu bývalé úzkokolejky. Koridor pro výstavbu dopravníku pro přepravu vytěžené suroviny do areálu 

bývalé šamotárny ve Velké Kraši prostupnost krajiny neomezí, křížení dopravníku se stávajícími 

komunikacemi bude řešeno mimoúrovňově. 

Kulturní dědictví a hmotné statky: Bez vlivu. 

změna 

obyvatelstvo hygiena prostředí 

voda 

půda 

ZPF, 
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Z1/01 0 0 1/dp 0 0 0 0 0 0 

Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI Z1/01 v lokalitě Hrdinů; plocha je 

vymezena v návaznosti na stávající zástavbu a na nově vy-budovanou místní komunikaci; předpokládaná 

kapacita je 4 RD 

Hluk: Bez vlivu. 

Ovzduší: Zanedbatelný vliv.  

Sociálně-ekonomický vliv: Podpora výstavby. 

Voda: Změnou č. 1 se zastavitelné plochy v záplavovém území nevymezují. Nově vymezená zastavitelná plocha 

bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI Z1/01 bude pitnou vodou zásobována napojením na 

stávající vodovod, likvidace odpadních vod bude zajištěna napojením na stávající kanalizaci. Bez vlivu. 

ZPF: Zábor 0,33 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany, zanedbatelný vliv. 

PUPFL: Zásah do ochranného pásma lesa. V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od 

okraje lesa – dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem pří-slušného orgánu státní 

správy. Zanedbatelný vliv.  
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Ochrana přírody: Dle rekognoskace lokality (září, 2021) se jedná se o pozemky aktuálně bez stromové vegetace 

s nízkým biologickým potenciálem, v současnosti přítomen travní porost. Bez vlivu. 

Krajina a krajinný ráz: Zanedbatelný vliv, umístění při okraji současné zástavby. Dopravní obsluha všech nově 

vymezených zastavitelných ploch bude zajištěna ze stávajících místních komunikací. 

Kulturní dědictví a hmotné statky: Bez vlivu. 
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Z1/02 0 0 1 0 0 0 0/-1/dp 0 0 

Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z1/02 ve Štachlovicích, na jihozápadním 

okraji stávající zástavby. 

Voda: Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z1/02, vymezená Změnou č. 1 ve 

Štachlovicích, bude pitnou vodou zásobována z vlastních zdrojů (studny), s výstavbou vodovodu se zde 

neuvažuje; likvidace odpadních vod bude rovněž zajištěna individuálně. Zanedbatelný vliv. 

Sociálně-ekonomický vliv: Podpora výstavby (ekonomická činnost). 

Ochrana přírody: Část plochy tvořena vzrostlou zelení, která tvoří součást ekologicky významného prvku v 

krajině – zatopeného lomu Štachlovice. Vliv vyhodnocen jako zanedbatelný až mírně negativní. 

ZPF: Zábor 0,93 ha zemědělské půdy, z toho je 0,29 ha ve III. třídě ochrany a 0,64 ha ve IV. třídě ochrany, 

zanedbatelný vliv. Zábor zemědělské půdy je vymezený na zbytkových plochách zemědělské půdy, v proluce 

mezi stávající zástavbou a okrajem lesa. Z hlediska zachování celistvosti zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a organizace zemědělské výroby jsou tyto pozemky bezvýznamné. 
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Z1/03 0 0 1/dp 0 0 0 0 0 0 

Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z1/03 ve Štachlovicích, na severním okraji 

stávající zástavby. 

Sociálně-ekonomický vliv: Podpora výstavby (ekonomická činnost). Podpora rozvoje obce. 

Voda: Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z1/03, vymezená Změnou č. 1 ve 

Štachlovicích, bude pitnou vodou zásobována z vlastních zdrojů (studny), s výstavbou vodovodu se zde 

neuvažuje; likvidace odpadních vod bude rovněž zajištěna individuálně. Zanedbatelný vliv. 

ZPF: 0,32 ha zemědělské půdy ve IV. třídě ochrany., zanedbatelný vliv. Zábor zemědělské půdy je vymezený 

na zbytkových plochách zemědělské půdy, v proluce mezi stávající zástavbou a okrajem lesa. Z hlediska 

zachování celistvosti zemědělsky obhospodařovaných pozemků a organizace zemědělské výroby jsou tyto 

pozemky bezvýznamné. 

změna obyvatelstvo hygiena prostředí voda 
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hluk ovzduší 
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ekonomický 

vliv 
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K1/03-06 0 0 0 0 0 0 1 0/1/dp 0 

Plochy přírodní NP; jsou vymezeny pro realizaci opatření pro zajištění funkce nadregionálního biocentra 89 

Smolný – rozšíření plochy biocentra tak, aby jeho vymezení bylo v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Olomouckého kraje v platném znění. Plochy vymezeny jako veřejně prospěšná opatření. 

ZPF: celkem 13,30 ha zemědělské půdy, z toho je 11,93 ha ve IV. třídě ochrany a 1,37 ha v V. třídě ochrany. 

Jedná se tedy o půdy převážně nejnižší bonity. Zároveň dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů § 59 odst. 3 platí, že na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a 

plánů tvorby systému ekologické stability podle § 4 odst. 1 se nevztahují ustanovení o ochraně ZPF.“ Vliv 

vyhodnocen jako zanedbatelný. 

6.3 Rozbor kumulativních a synergických vlivů potenciálně spojených se změnou č. 1 

ÚP Vidnava 

Kumulativními a synergickými vlivy tak lze rozumět účinky vzniklé v důsledku 

hromadného nebo společného působení. Rozdíl mezi oběma pojmy v oblasti posuzování vlivů 

na životní prostředí je možno demonstrovat následovně: kumulativní (hromadný vliv) je dán 

součtem vlivů stejného druhu, např. více menších zdrojů oxidu dusičitého z dopravy 

umístěných blízko sebe způsobí významný vliv na ovzduší „nahromaděním“ těchto emisí, 

přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán. 

Synergický (společný) vliv vzniká působením vlivů různého druhu a je od těchto vlivů odlišný, 

např. současné působení vícero zdrojů různých emisí (průmyslové objekty, povrchové doly, 

automobilová doprava, letecká doprava) může mít za následek např. kombinované vlivy na 

lidské zdraví, tento druh vlivů je však velmi těžce měřitelný. 

Vzhledem k povaze navrhovaných změn, které jsou hodnoceny zejména s ohledem na 

vlivy spojené s potenciální těžební činností, lze uvažovat zejména o vlivech kumulativních, a 

to v případě obdobných záměrů na území obce a v jejím okolí. Jako zdroj pro informace o 

dalších připravovaných záměrech, které mohou mít významnější vliv na životní prostředí a 

veřejné zdraví, lze použít informační systém EIA, který je prakticky jediným veřejně 

dostupným informačním zdrojem o těchto aktivitách. Dle informačního systému EIA nejsou 

v relevantním okolí záměru k datu zpracování tohoto dokumentu plánované realizace jiných 

záměrů.  

Kumulativní vlivy posuzované změny ÚP mohou potenciálně nastat především v souvislosti 

s vymezovanými plochami těžby nerostů ve správním území obce Stará Červená Voda a nově 

vymezovanými plochami těžby nerostů a koridorem v rámci obce Vidnava. 

6.4 Přeshraniční vlivy potenciálně spojené se změnou č. 1 ÚP Vidnava 

Záměr těžby leží v relativní blízkosti hranic s Polskem, hranice CHLÚ jsou od státních 

hranic vzdáleny cca 500 m. Hranice vlastní těžby pak ve směru k státním hranicím odpovídá 

přibližně hranici CHLÚ (odsazení hranic těžby od hranic navrženého dobývacího prostoru je v 

severovýchodním směru přibližně 10 metrů). Vlivy budou bodové a lokální povahy z čehož 

vyplývá, že žádné vlivy nebudou přeshraniční. V závěrech zjišťovacího řízení EIA ze dne 
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23.9.2022 (Č. j.: MZP/2022/570/350) je pak uvedeno, že dne 21. 1. 2022 pod č. j. 

MZP/2022/570/99 zaslán informativní dopis Polské republice. Polské republice byly následně 

zaslány vyžádané podklady. Na základě všech obdržených informací Polská republika v dopise 

ze dne 8. 8. 2022 (doručeném příslušnému úřadu dne 22. 8. 2022) vyjádřila svůj postoj k 

postupu posuzování vlivů na životní prostředí v přeshraničním kontextu předmětného záměru 

s tím, že výslovně nepožaduje zúčastnit se mezistátního posuzování ve smyslu § 13 zákona. 

7 POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH 

VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ 

POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH 

OMEZENÍ 

7.1 Varianty řešení 

Návrh změny č. 1 ÚP Vidnava je zpracován v jedné aktivní variantě. Vychází z požadavku 

Zadání návrhu změny č. 1 ÚP Vidnava. Zpracovatelé návrhu změny č. 1 ÚP Vidnava neshledali 

důvody pro pořízení dalších variant řešení. Na základě zjištěných vlivů (žádný z vlivů nebyl 

hodnocen jako potenciálně významně negativní) je dostačující invariantní řešení. Variantní 

řešení není tedy z pohledu SEA nezbytné, neboť zjištěné vlivy jsou mírného charakteru 

(potenciálně mírně negativní vlivy), a proto se navržené invariantní řešení jeví jako dostatečné. 

Celý záměr těžby je téže posuzován v procesu EIA.  

7.2 Použité metody 

Základní použitou metodou hodnocení a prognózování byly kvantifikované expertní 

odhady na základě údajů z použitých podkladů (jak dodaných zpracovatelem ÚPD, tak 

získaných z jiných zdrojů) a na základě vlastních zkušeností řešitele. 

Hodnocení rámcově vychází z dokumentu Metodické doporučení pro posuzování vlivu 

obecných koncepcí na životní prostředí, který vydalo Ministerstvo životního prostředí – 

Věštník MŽP leden 2019 č. j. MZP/2019/130/72 - příloha č. 2. 

Odhad vlivů změny č. 1 Vidnava na sledované složky životního prostředí byl proveden 

shodnou formou identifikace pozitivních/negativních vlivu a vyhodnocení předpokládané síly 

vlivu na pětistupňové škále, s možností, že vliv nebyl identifikován. 

S ohledem na celkový charakter koncepce lze konstatovat, že pro postižení základních 

souvislostí a pro specifikaci vlivu vybraných záměrů Změny č. 1 ÚP Vidnava na životní 

prostředí je informační hodnota veškerých použitých podkladových materiálu v současné době 

postačující a předpokládá se jejich upřesňování v rámci následných stupňů projektové přípravy 

a realizace změny č. 1 ÚP. 

8 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, 

SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

U jednotlivých záměrů navržených v rámci změny č. 1 ÚP Vidnava nebyla v předchozích 

kapitolách identifikována možnost významně negativního ovlivnění ŽP a VZ Některé vlivy 

byly vyhodnoceny jako potenciálně mírně negativní. Tam, kde nebyly identifikovány 
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významné negativní vlivy jsou v případě, že je to účelné, navržena opatření pro územní plán i 

následná povolovací řízení. 

Opatření jsou rozdělena dle jejich charakteru na: 

• Koncepční – požadavky na úpravy navržených záměrů v rámci posuzované 

koncepce změny č.1 ÚP Vidnava (k zapracování do ÚP) 

• Prostorová – požadavky na umístění záměrů v území (k zapracování do ÚP) 

• Složková/projektová – požadavky na řešení daných problémů v dalších fázích 

projektové přípravy záměrů, v tomto případě zahrnuta opatření vyplývající z 

projektové EIA. 

8.1 Koncepční opatření 

Pro hodnocené plochy nejsou navržena. Detailní opatření budou navržena v rámci 

posuzování konkrétního projektu procesem EIA a budou součástí závazného stanoviska. V 

tomto ohledu byla v relevantních případech stanovena opatření projektová (viz níže).  

8.2 Prostorová opatření 

Nejsou navržena.  

8.3 Projektová opatření 

Tyto požadavky budou vyžadovány v dalších fázích projektové přípravy záměru: 

Plochy těžby nerostů (plochy změny K1/01, K1/02 – NT): 

• Ve fázi povolování hornické činnosti zpracovat plán biologického monitoringu. 

Součástí monitoringu by mělo být: 

a) sledování stavu ploch doposud nedotčených těžbou pro upřesnění dat o výskytu 

vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

b) sledování aktivních ploch (těžba, komunikace, zázemí) pro minimalizaci šíření 

ruderálních a nepůvodních druhů 

c) sledování stavu rekultivovaného území pro vyhodnocení účinnosti ochranných 

opatření (transfery, výsadby, vytváření náhradních biotopů), pro upřesňování dat 

o sukcesních pochodech a pro minimalizaci šíření ruderálních, nevhodných a 

nepůvodních druhů. 

d) Biologický monitoring zahájit před započetím realizace záměru pro 

zdokumentování neovlivněného stavu. 

e) Do monitoringu zahrnout podmínky vyplývající z rozhodnutí o udělení výjimky 

pro zvláště chráněné druhy 

• Provádět biologický monitoring dle plánu biologického monitoringu, výsledky 

pravidelně vyhodnocovat. Předpokládaná minimální frekvence je jednou za 3 roky, dle 

požadavku orgánu ochrany přírody i častěji (zejména prohlídka aktuálně skrývaných 

ploch v rámci záchranných transferů).  

• Na základě výsledků pravidelného biologického monitoringu provádět případnou 

likvidaci invazních a nepůvodních druhů. 
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• Výsledky biologického monitoringu realizovaného v průběhu těžby využít pro 

optimalizaci a precizaci sanačních a rekultivačních prací. 

• S ohledem na ochranu ptáků provádět odstranění dřevin pouze v mimohnízdním období, 

tj. od konce září do konce února, aby nedocházelo k rušení během námluv, hnízdění a 

vyvádění mláďat. 

• Skrývky vrchní humózní vrstvy nebudou prováděny v době zimování plazů a 

obojživelníků (říjen – březen).  

• Rekonstrukci štoly příp. začátek prací ve štole neprovádět během doby zimování 

letounů. 

• Před zahájením záměru zajistit průzkum lokality odborně způsobilou osobou, která v 

případě potřeby provede transfer nalezených plazů a obojživelníků, zejména kuňky 

žlutobřiché, na vhodné místo mimo aktuálně využívaný prostor lomu. Tento průzkum a 

případný transfer kuňky žlutobřiché provádět vždy při přesunu těžby v rámci 

dobývacího prostoru.  

• Vybudovat přechodné umělé tůňky (tůňku) mimo území pokračování těžby, kam se 

může kuňka samovolně přesunout. Tůňky (tůňku) budovat v době zimování kuňky, tzn. 

v období říjen až březen. V případě propustného podloží, použít pro vytvoření tůněk 

(tůňky) plachtu. 

• Alespoň rok před provedením skrývky provést aktuální průzkum výskytu hnízd 

mravenců, nalezená hnízda přenést na biotopově obdobnou plochu v okolí záměru. Při 

výběru náhradní plochy je nutné klást důraz na nepřítomnost konkurenčních mravenců 

(stejného druhu a druhů s obdobnými potravními nároky). 

• Provozovatel lomu se bude podílet na sanaci škod vzniklých na porostech do 50 m od 

hrany těžebny nebo nově vzniklých porostních stěn v rámci jednotlivých etap těžby 

kaolínu a štěrkopísků. Povinnost sanace poškozených dřevin se týká i v budoucnu 

těžených částí PUPFL uvnitř těžebny.  

• Před zahájením provozu bude realizována stavba protihlukové stěny instalovaná podél 

plánované vlečky a protihlukového valu v prostoru areálu pro expedici. 

• Po zahájení provozu bude provedeno kontrolní měření hluku. 

• Alespoň 2x ročně vzorkovat a analyzovat důlní vody na koncentraci ropných látek. 

• Po dokončení těžby vybudovat na dně vytěženého lomu trvalé tůně s litorálními pásmy 

vhodné pro kuňku žlutobřichou (zpracovat plán sanace a rekultivace). Také budování 

trvalých tůní řešit v období říjen až březen. 

• V místě vytěženého lomu zajistit v rámci rekultivace bezlesí na co možná největší ploše 

a sukcesi dřevin blokovat např. pojezdem těžké techniky. 

• Po ukončení sanace a rekultivace vyhodnotit změny v lesnické typologii na 

rekultivovaných plochách a určit případné újmy za poškození plnění produkční funkce 

lesa. Revizi typologického zařazení provede Ústav pro hospodářskou úpravu lesa. Tuto 

újmu není nutné zjišťovat na PUPFL v majetku investora. Dodatečný výpočet náhrady 

škod bude proveden dle vyhlášky MZe 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo 

škody způsobené na lesích ve znění vyhlášky 296/2018. 
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9 ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH 

CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI 

VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 

Návrh změny č. 1 ÚP Vidnava je řešen v jedné variantě, v případě výběru variant řešení je 

toto nerelevantní. 

Splnění požadavků na vypracování návrhu změny č. 1 ÚP Vidnava specifikovaných v 

Zadání schváleném usnesením Zastupitelstva obce je obsahem celé textové části a grafických 

příloh změny č. 1 ÚP Vidnava. 

Hlavní zásady a povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí jsou definovány v 

zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. Řada dalších zásad a povinností 

je součástí příslušných „složkových“ zákonů a prováděcích vyhlášek, ve vztahu k hodnocené 

koncepci zejména: 

• zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, v platném znění, 

• zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 

• zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, 

• zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, 

• zákona č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 

• zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

v platném znění, 

• zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Cíle stanovené na úrovni regionální a republikové předmětná koncepce akceptuje. 

Hodnocené změny sledované návrhem změny č. 1 ÚP Vidnava jsou nejvýše lokálního 

významu. 

Výčet cílů a priorit vychází z kapitoly 2, kde došlo k vyhodnocení vzájemného vztahu 

navrhované změny ÚP Vidnava s cíli a prioritami přijatými na vnitrostátní úrovni. V následující 

tabulce je pak shrnuto, jak jsou cíle identifikované jako ty, na jejichž dosažení se navrhovaná 

změna podílí, či může zásadně ovlivnit jejich dosažení, zapracovány do návrhu změny ÚP 

s příslušným komentářem k jejich zapracování. 
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Republikové strategie a koncepce 

Cíle a priority Způsob zapracování v rámci změny č.1 ÚP Vidnava 

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 4 (2021) 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a 

rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní 

hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického 

dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, 

struktury osídlení a jedinečné kulturní 

krajiny, které jsou výrazem identity 

území, jeho historie a tradice. Tato 

území mají značnou hodnotu, např. i 

jako turistické atraktivity. Jejich 

ochrana by měla být provázána s 

potřebami ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy 

udržitelného rozvoje. V některých 

případech je nutná cílená ochrana 

míst zvláštního zájmu, v jiných 

případech je třeba chránit, respektive 

obnovit celé krajinné celky. Krajina je 

živým v čase proměnným celkem, 

který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 

přístup k vyváženému všestrannému 

rozvoji tak, aby byly zachovány její 

stěžejní kulturní, přírodní a užitné 

hodnoty. Bránit upadání venkovské 

krajiny jako důsledku nedostatku 

lidských zásahů. Při plánování 

rozvoje venkovských území a oblastí 

dbát na rozvoj primárního sektoru při 

zohlednění ochrany kvalitní 

zemědělské, především orné půdy a 

ekologických funkcí krajiny. 

 

Změna ÚP zapracovává tuto prioritu, přičemž rozsah těžby 

bude projednán v následujících řízeních a ochrana životního 

prostření bude tímto zajištěna. Je ale možné, že konečná 

výměra pozemků, na kterých bude případně povolena těžba, 

bude nižší. Důvodem je mj. řešení vlastnických vztahů k 

dotčeným pozemkům a možným omezením, které mohou 

vyplynout z podmínek následujících řízení. Krajina při těžbě 

prochází obdobím nepříznivého působení těžební činnosti, 

nicméně po jejím ukončení a realizovaných rekultivacích 

jsou negativní vlivy eliminovány a stav území se navrátí 

přírodě blízkému charakteru. 

(14a) Při plánování rozvoje 

venkovských území a oblastí dbát na 

rozvoj primárního sektoru při 

zohlednění ochrany kvalitní 

zemědělské, především orné půdy a 

ekologických funkcí krajiny. 

Změna ÚP zapracovává a respektuje tuto prioritu, přičemž 

vliv na zemědělskou půdu v podobě jejího záboru bude 

omezen na půdy nižší kvality III-V. třídy ochrany ZPF. 
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(15) Předcházet při změnách nebo 

vytváření urbánního prostředí 

prostorově sociální segregaci s 

negativními vlivy na sociální 

soudržnost obyvatel. Analyzovat 

hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 

dochází, zvažovat existující a 

potenciální důsledky a navrhovat při 

územně plánovací činnosti řešení, 

vhodná pro prevenci nežádoucí míry 

segregace nebo snížení její úrovně. 

Změna ÚP podporuje aspekty rozvoje území včetně 

zachování, popř. tvorby nových pracovních míst, čímž 

přispívá k posílení potenciálu rozvoje území, nikoli jeho 

stagnaci, která může být startem pro sociální segregaci 

obyvatel. 

(16) Při stanovování způsobu využití 

území v územně plánovací 

dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před 

uplatňováním jednostranných 

hledisek a požadavků, které ve svých 

důsledcích zhoršují stav i hodnoty 

území. Vhodná řešení územního 

rozvoje je zapotřebí hledat ve 

spolupráci s obyvateli území i s jeho 

uživateli a v souladu s určením a 

charakterem oblastí, os, ploch a 

koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Změna ÚP zapracovává vymezení plochy CHLÚ a 

podmínky v rámci ZÚR OK. Platný územní plán stanovuje 

koncepci rozvoje města komplexně a nepreferuje žádná 

jednostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena 

především na rozvoj obytné výstavby a na rozvoj 

ekonomických aktivit, a to při respektování ochrany 

zemědělské půdy, přírodních hodnot území, urbanistických 

hodnot a krajinného rázu. Změna č. 1 řeší pouze dílčí úpravy 

platného územního plánu, nové zastavitelné plochy 

vymezuje jen ve velmi malém rozsahu. 

Územní plán zároveň podporuje územní podmínky pro 

nárůst trvale bydlících obyvatel a zatraktivnění území pro 

pobytovou rekreaci. Ve vymezování zastavitelných ploch se 

jedná o plochy trvalého bydlení s cílem posílit složku 

trvalého bydlení. Řešení je potřebné chápat jako komplexní 

a koncepční. Spolupráce s obyvateli území byla činěna 

prostřednictvím vedení obce a zastupitelů.  

(17) Vytvářet v území podmínky k 

odstraňování důsledků hospodářských 

změn lokalizací zastavitelných ploch 

pro vytváření pracovních příležitostí 

zejména v hospodářsky problémových 

regionech a napomoci tak řešení 

problémů v těchto územích. 

Změna ÚP potenciálně povede ke stanovení těžebních ploch 

a realizace těžby přinese pracovní příležitosti, což přispívá 

k naplnění této priority. 

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, 

využití potenciálu a polyfunkční 

využívání opuštěných areálů a ploch 

(tzv. brownfields průmyslového, 

zemědělského, vojenského a jiného 

původu, vč. území bývalých 

vojenských újezdů). Hospodárně 

využívat zastavěné území (podpora 

přestaveb revitalizací a sanací území) 

a zajistit ochranu nezastavěného 

území (zejména zemědělské a lesní 

půdy) a zachování veřejné zeleně, 

včetně minimalizace její fragmentace. 

Cílem je účelné využívání a 

uspořádání území úsporné v nárocích 

Změna ÚP potenciálně přímo souvisí se sanací a přestavbou 

plochy bývalé Šamotárny v rámci správního území obce 

Velká Kraš (viz  

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs), 

tedy plochu tzv. brownfield. Zastavěné území je poměrně 

intenzivně využito a neposkytuje větší možnosti dostaveb 

nebo přestaveb. Ochrana nezastavěného území a zachování 

ploch veřejné zeleně bylo prioritou již při zpracování 

platného územního plánu. Změnou č. 1 dochází pouze k 

velmi malému záboru půdy pro nově vymezené zastavitelné 

plochy – 1,58 ha zemědělské půdy; do stávajících ploch 

veřejné zeleně se Změnou č. 1 nezasahuje. Větší zábor 

zemědělské půdy představují plochy změn v krajině, 

vymezené Změnou č. 1 pro rozšíření nadregionálního 

biocentra ÚSES 89 Smolný; v tomto případě jde o uvedení 

územního plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs


Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   141 

 

na veřejné rozpočty na dopravu a 

energie, které koordinací veřejných a 

soukromých zájmů na rozvoji území 

omezuje negativní důsledky 

suburbanizace pro udržitelný rozvoj 

území. 

Olomouckého kraje v platném znění. Zábor lesních 

pozemků v rozsahu 5,46 ha je vyvolán vymezením ploch pro 

těžbu nerostů, opět v souladu se ZUR OK. Platným 

územním plánem ani Změnou č. 1 nejsou vymezeny 

zastavitelné plochy, které by směřovaly k suburbanizaci.  

(20) Rozvojové záměry, které mohou 

významně ovlivnit charakter krajiny, 

umísťovat do co nejméně konfliktních 

lokalit a následně podporovat 

potřebná kompenzační opatření. S 

ohledem na to při územně plánovací 

činnosti, pokud je to možné a 

odůvodněné, respektovat veřejné 

zájmy např. ochrany biologické 

rozmanitosti a kvality životního 

prostředí, zejména formou důsledné 

ochrany zvláště chráněných území, 

lokalit soustavy Natura 2000, 

mokřadů, ochranných pásem vodních 

zdrojů, chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod a nerostného 

bohatství, ochrany zemědělského a 

lesního půdního fondu. Vytvářet 

územní podmínky pro implementaci a 

respektování územních systémů 

ekologické stability a zvyšování a 

udržování ekologické stability a k 

zajištění ekologických funkcí i v 

ostatní volné krajině a pro ochranu 

krajinných prvků přírodního 

charakteru v zastavěných územích, 

zvyšování a udržování rozmanitosti 

venkovské krajiny. V rámci územně 

plánovací činnosti vytvářet podmínky 

pro ochranu krajinného rázu s 

ohledem na cílové charakteristiky a 

typy krajiny a vytvářet podmínky pro 

využití přírodních zdrojů. 

Změna ÚP respektuje tuto prioritu a vymezuje plochu těžby 

nerostů v málo konfliktní lokalitě, v poměrně velké 

vzdálenosti od jednotlivých sídel. Navrhované plochy těžby 

zasahují do koncepce ÚSES, která však byla stanovena přes 

existenci CHLÚ (chráněné ložiskové území). Zároveň pak 

nedojde k významnému narušení Území soustavy 

NATURA2000, navržená plocha těžby nerostů není 

vymezena v rámci celého CHLÚ, plocha CHLÚ zasahující 

do soustavy NATURA2000 není uvažována. Plochy bydlení 

navrženy v kontaktu se zastavěným územím. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro 

zajištění migrační propustnosti 

krajiny pro volně žijící živočichy a 

pro člověka, zejména při umísťování 

dopravní a technické infrastruktury. V 

rámci územně plánovací činnosti 

omezovat nežádoucí srůstání sídel s 

ohledem na zajištění přístupnosti a 

prostupnosti krajiny. 

Změna ÚP toto zapracovává přičemž podmínky pro zajištění 

migrační propustnosti krajiny jsou v platném územním 

plánu zajištěny, vymezené zastavitelné plochy jsou 

drobných výměr a nepředstavují žádnou migrační překážku. 

Změnou č. 1 se nevymezují žádné plochy ani koridory, které 

by mohly migrační propustnost krajiny zhoršit, stejně tak se 

nevymezují žádné zastavitelné plochy, které by směřovaly 

ke srůstání města se sousedními sídly. 

(25) Vytvářet podmínky pro 

preventivní ochranu území a 

obyvatelstva před potenciálními riziky 

Změna ÚP povede k podpoře retence srážkových vod, a to 

po ukončení sanačních a rekultivačních prací v rámci plochy 

těžby, předpoklad hydrické rekultivace. 
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a přírodními katastrofami v území 

(záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s 

cílem minimalizovat rozsah 

případných škod. Zejména zajistit 

územní ochranu ploch potřebných pro 

umísťování staveb a opatření na 

ochranu před povodněmi a pro 

vymezení území určených k řízeným 

rozlivům povodní. Vytvářet podmínky 

pro zvýšení přirozené retence 

srážkových vod v území s ohledem na 

strukturu osídlení a kulturní krajinu 

jako alternativy k umělé akumulaci 

vod.  

V zastavěných územích a 

zastavitelných plochách vytvářet 

podmínky pro zadržování, vsakování i 

využívání dešťových vod jako zdroje 

vody a s cílem zmírňování účinků 

povodní. 

(27) Vytvářet podmínky pro 

koordinované umísťování veřejné 

infrastruktury v území a její rozvoj a 

tím podporovat její účelné využívání v 

rámci sídelní struktury. Vytvářet 

rovněž podmínky pro zkvalitnění 

dopravní dostupnosti obcí (měst), 

které jsou přirozenými regionálními 

centry v území tak, aby se díky 

možnostem, poloze i infrastruktuře 

těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro 

rozvoj okolních obcí ve venkovských 

oblastech a v oblastech se 

specifickými geografickými 

podmínkami. Při řešení problémů 

udržitelného rozvoje území využívat 

regionálních seskupení (klastrů) k 

dialogu všech partnerů, na které mají 

změny v území dopad a kteří mohou 

posilovat atraktivitu území 

investicemi ve prospěch územního 

rozvoje. Při územně plánovací 

činnosti stanovovat podmínky pro 

vytvoření výkonné sítě osobní i 

nákladní železniční, silniční, vodní a 

letecké dopravy, včetně sítí 

regionálních letišť, efektivní dopravní 

sítě pro spojení městských oblastí s 

venkovskými oblastmi, stejně jako 

řešení přeshraniční dopravy, protože 

mobilita a dostupnost jsou klíčovými 

Změna ÚP zapracovává plochy těžby s tím, že jejich 

stanovení povede potenciálně k revitalizaci železnice a 

podpoře nákladní a potenciálně osobní vlakové dopravy. 
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předpoklady hospodářského rozvoje 

ve všech regionech. 

Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 

(3.1) Ekologická stabilita krajiny je 

obnovena, hospodaření v krajině je 

dlouhodobě udržitelné a reaguje na 

změnu klimatu, Retence vody v 

krajině se zvyšuje prostřednictvím 

ekosystémových řešení a udržitelného 

hospodaření 

Změna č. 1 ÚP Vidnava posiluje retenční schopnost krajiny. 

V rámci rekultivace totiž bude po ukončení těžby plocha 

částečně rekultivována hydricky. 

(3.2) Biologická 

rozmanitost je zachovávána 

v mezích tlaku změny 

klimatu; Ochrana a péče o 

nejcennější části přírody a 

krajiny je zajištěna; 

Ochrana volně žijících 

živočichů v lidské péči je 

zajištěna 

0-1 

V rámci změny č. 1 ÚP je vymezena plocha těžby na lesní 

ploše, potenciální zásah do PUPFL bude dočasný i trvalý, 

přičemž na ploše, která nebude navrácena zpět do PUPFL 

vznikne plocha vodní a část bude ponechána přirozené 

sukcesi, zároveň potenciálně dojde k přeměně plochy 

zemědělské na plochu lesní. Změna č. 1 nezasahuje do 

ZCHÚ a území soustavy NATURA2000, zároveň však 

navržena projektová opatření k ochraně blízké EVL a 

předmětu ochrany (kuňka žlutobřichá).  

Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 

(4.2.1.) Bezpečnost dodávek surovin. 

Politickými a ekonomickými nástroji 

zajistit spolehlivé a dlouhodobě 

bezpečné dodávky surovin a jejich 

efektivní využívání za ekonomicky 

oprávněné, a přitom přijatelné ceny 

způsobem, který je v souladu s tržními 

principy a se zásadami udržitelného 

rozvoje. Dostatečné zabezpečení 

potřeby nerostných surovin pro 

českou ekonomiku je jednou ze 

zásadních priorit, protože bez 

vstupních zdrojů nemůže existovat, 

fungovat ani se rozvíjet hospodářství 

země. 

S ohledem na ZÚR OK změna ÚP zapracovává plochy těžby 

přičemž respektuje, že je třeba vytvářet územní předpoklady 

pro otvírku nových ložisek náhradou za ložiska postupně 

dotěžovaná, zachovat vyváženost počtu využívaných 

ložisek. Dle surovinové studie (Nekl, 2021 -  
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs) 

v okolí Vidnavy vznikly kaoliny z granitů žulovského 

masivu. Jedná se o zcela ojedinělý výskyt na severní 

Moravě. V této oblasti se nachází jediné ložisko Vidnava 

se zásobami papírenského a keramického kaolinu. 

(4.2.2.) Efektivní a udržitelné 

využívání disponibilních zásob 

nerostných surovin, důsledná ochrana 

ložisek vyhrazených nerostů 

Změna ÚP zapracovává a respektuje tuto prioritu, přičemž 

zájmem státu je co nejlépe zabezpečit národní ekonomiku 

surovinovými vstupy. Mezi základní způsoby patří jednak 

hospodárné, efektivní a udržitelné využívání vlastního 

nerostně surovinového potenciálu a jednak sofistikovanější 

využívání surovin, tedy postupné snižování surovinové 

náročnosti průmyslu, což hraje a do budoucna bude stále 

více hrát důležitou roli v posilování konkurenceschopnosti 

firem. Změna ÚP má z hlediska této priority, tedy zachování 

ekonomicky efektivní a environmentálně udržitelné těžební 

schopnosti, významný vliv.  

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8277?lang=cs
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Strategie přizpůsobení se klimatu v podmínkách ČR (2015) 

(3.3.3.1) Opatření pro zajištění 

stability vodního režimu v krajině. 

Cílem adaptačních opatření v ploše 

povodí pro zajištění stability vodního 

režimu v krajině je v maximální 

možné míře snížit a zpomalit 

povrchový odtok vody, zvýšit retenci 

vody v krajině a zajistit doplňování 

podzemních vod. Významnou úlohu 

hraje systém malých vodních nádrží a 

mokřadů, které jednak stabilizují 

hladinu podzemních vod a také 

ovlivňují mikroklima ve svém okolí. 

V rámci rekultivace plochy těžby vznik vodních ploch 

(hydrická rekultivace) s litorálním pásmem mokřadního 

charakteru. 

3.3.3.15. Hydrické využití důlních děl 

a lomů Hydrické využití k akumulaci 

nebo retenci vod dále preferovat také 

v případě, kdy tento veřejný zájem 

výrazně převáží nad veřejným 

zájmem, který zajišťoval schválený 

plán následné rekultivace těžbou 

dotčeného území. 

ÚP zapracovává, přičemž v rámci sanace a rekultivace 

navrhované plochy těžby bude potenciálně využita částečná 

rekultivace hydrická. 

3.5.3.2. Opatření k ochraně, obnově a 

zlepšení ekosystémů a přírodních či 

přírodě blízkých ploch a prvků 

přispívajících k adaptaci na dopady 

změny klimatu. Zabezpečit ochranu a 

obnovu (revitalizaci či samovolnou 

renaturaci) ekosystémů a přírodních 

prvků ve volné krajině zvyšující 

ekologicko-stabilizační funkce a 

prostupnost pro migrující druhy 

živočichů, jako např. vodní toky, 

údolní nivy, lužní lesy, drobné vodní 

plochy, rybniční soustavy, 

prameniště, mokřady, meze, remízy, 

aleje, břehové porosty, přirozeně 

strukturované lesy a travní porosty aj. 

V rámci rekultivace plochy těžby nerostů navržen 

v koordinaci s AOPK ČR vznik ploch sukcesních 

(samovolná renaturace). 

(3.5.3.4.) Opatření k ochraně a 

obnově propojenosti a prostupnosti 

krajiny. Realizovat územní systémy 

ekologické stability krajiny (ÚSES) 

tak, aby zajišťovaly uchování a 

reprodukci přírodního bohatství, 

působily příznivě na okolní méně 

stabilní části krajiny a zvyšovaly 

adaptační potenciál krajiny. 

Změna ÚP zapracovává nové plochy ÚSES, zároveň bude 

ÚSES dočasně střednědobě omezen, v ploše navržené 

změny dochází s ohledem na stav okolí (velká lesní plocha) 

k minimální změně. Dle ZÚR OK (viz níže) vymezení 

skladebných částí ÚSES v ZÚR OK a v navazujících 

územně plánovacích dokumentacích není taxativním 

důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku 

nerostných surovin. 
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(3.5.3.6.) Opatření k ochraně a 

zlepšení stavu populací vzácných a 

ohrožených druhů a klíčových 

biotopů. Vytvářet vhodné podmínky 

pro ochranu biodiverzity in situ, 

minimalizovat a předcházet škodám 

na populacích silně a kriticky 

ohrožených zvláště chráněných druhů 

a vhodným managementem přispívat 

ke zvyšování adaptivních schopností 

ekosystémů. 

ÚP zapracovává tuto prioritu, způsob rekultivace v rámci 

plochy těžby je navržen částečně jako plochy sukcesní a 

vodní s vysokým potenciálem vzniku hodnotné části 

krajiny. Ve střednědobém výhledu tak dojde k posílení Kes 

a zavdává se předpoklad pro vznik plochy s vysokou 

biodiverzitou včetně ochranářsky významných druhů a 

současně podpory ochrany (vznik biotopu) klíčového druhu 

přilehlé soustavy NATURA2000 – kuňka žlutobřichá, 

přičemž těžba a vznik sukcesních ploch ochraně kuňky 

prospěje (viz např.  https://www.enviweb.cz/104974).  

Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020–2025 

1.2.2. Zajistit reprezentativní 

podchycení nejcennějších částí 

přírody a krajiny v rámci soustavy 

ZCHÚ a dokončit reprezentativní 

soustavu Natura 2000, jejich efektivní 

ochranu a kvalitu 

Změna ÚP nemá vliv na ZCHÚ. Změna ÚP zapracovává 

plochy těžby, přičemž vliv na území soustavy 

NATURA2000 je součástí samostatného odborného 

hodnocení (Bílá, 2022). V rámci přípravy záměru na 

základě dohody o obecných zásadách těžby a managementu 

na lokalitě kaolínového lomu Vidnava a v evropsky 

významné lokalitě Stará Červená voda – lesní komplex mezi 

MŽP a společností Vidnavský kaolin s.r.o. koordinace 

projektu (rekultivace) s AOPK ČR. 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2030 

(2.3.) S obecnou mírou 

nezaměstnanosti se zároveň snižuje i 

podíl dlouhodobě nezaměstnaných na 

celkové nezaměstnanosti. 

Změna ÚP zapracovává plochy těžby, přičemž obnovení 

těžby souvisí s podporou zaměstnanosti. 

(7.) Ekonomika dlouhodobě roste a 

domácí sektor je silný, (7.1.) Domácí 

části ekonomiky se rozvíjejí 

Změna ÚP podporuje tuto prioritu. Těžba kaolinu a 

štěrkopísku má zásadní dopad na další přidružené 

ekonomické činnosti, především činnost stavební. S 

ekonomickým vývojem totiž přímo úměrně souvisí rozvoj 

výstavby obytných, provozních a průmyslových budov a 

dopravní infrastruktury. K tomu jsou nezbytné dostatečné 

zdroje stavebních surovin, zejména stavebního kamene a 

štěrkopísků. Změna ÚP je v souladu s tímto cílem a 

dosažení cíle napomáhá. 

(9.; 9.1.) Přírodní zdroje jsou 

využívány co nejefektivněji a 

nejšetrněji tak, aby se minimalizovaly 

externí náklady, které jejich spotřeba 

působí; Snižují se emise skleníkových 

plynů a náročnost produktu na tyto 

emise. 

Změna ÚP zapracovává plochy těžby, přičemž bere v úvahu 

rozmístění zásob ložisek v ČR a podle ekologické únosnosti 

těžby v tomto území je třeba vzít v úvahu jedinečnost a 

polohu ložiska Vidnava v rámci ČR. Nebude tedy nutno 

surovinu dovážet z jiných vzdálených lokalit, tj. z 

neekonomické vzdálenosti od míst spotřeby, což by výrazně 

zatěžovalo životní prostředí a výrazně zvýšilo externí 

náklady na přepravu suroviny. To zároveň potenciálně 

povede ke snížení emisí skleníkových plynů. 

(9.3.) Zvyšuje se energetická a 

materiálová účinnost ekonomiky 
Viz předchozí bod. 
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(13.2.) Přirozená obnova člověkem 

významně pozměněných ekosystémů je 

běžně užívaným postupem. 

Změna ÚP zapracovává plochy těžby s předpokladem 

částečné rekultivace v podobě ploch ponechaných přirozené 

obnově (sukcesní plochy). 

(14.1.) Odtok vody z krajiny se 

významně zpomaluje 

V rámci rekultivace plochy těžby navržen vznik vodních 

ploch. 

18.1 Snižuje se zábor zemědělské 

půdy ve městech i volné krajině. 

Brownfieldy jsou regenerovány a 

revitalizovány 

Změna ÚP zapracovává tuto prioritu, přičemž změna 

potenciálně povede k záboru ZPF, avšak půd III-V. třídy 

ochrany, tedy půd nízké bonity. Změna ÚP současně povede 

k regeneraci a revitalizaci brownfield v ploše bývalé 

Šamotárny v těsné blízkosti hranice obce Vidnava. 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2016–2025 

2.3.1 Omezit šíření stávajících 

invazních druhů 

Z hlediska možného šíření invazivních druhů je tato 

eventualita ošetřena v rámci opatření projektových. Bude 

tedy monitorován výskyt invazních druhů rostlin na 

těžených a rekultivovaných plochách. V případě zjištění 

jejich přítomnosti neprodleně přikročit k jejich likvidaci a 

tím zamezit jejich šíření (zahrnuto v rámci kapitoly 8). 

2.4.2 Zachovat či zvýšit rozlohu 

přírodních stanovišť 

Změna ÚP respektuje tuto prioritu a bere v potaz, že krajina 

při těžbě prochází obdobím nepříznivého působení těžební 

činnosti, nicméně po jejím ukončení a realizovaných 

rekultivacích se navrací přírodě blízké podobě. V případě 

ploch v rámci změny č. 1 ÚP Vidnava dojde k záboru 

hospodářského lesa, zábor bude částečně dočasný, pozemky 

ZPF budou přeměněny na PUPFL. Je předpokládán vznik 

nových VKP a biotopů s vysokým potenciálem výskytu 

zvláště chráněných druhů (např. vodní plocha, popř. plochy 

ponechané přirozené obnově). 

2.4.3 Zvýšení podílu přirozených 

(spontánní sukcesí vzniklých) 

rekultivací posttěžebních ploch 

V rámci rekultivace plochy těžby změna ÚP vychází 

z navrženého způsobu rekultivace a sanace (viz příslušná 

EIA) a tímto zapracovává do ÚP ponechání některých ploch 

po těžbě obnažených. Důvodem je zvýšení pestrosti biotopů 

po rekultivaci (zejména v souvislosti s ochranou kuňky 

žlutobřiché). Přitom se vychází z předpokladu osídlení 

specifickou faunou a flórou a související zvýšení 

biodiverzity území. Morfologie terénu v rámci obnažených 

ploch bude částečně upravena. Předpokládán je 

morfologicky pestrý terén s vytvořením různorodých 

mikrostanovištních podmínek. 

3.3.6. Zvýšit retenční schopnosti 

krajiny 

Změna ÚP zapracovává plochy těžby, v rámci prostoru 

rekultivace částečně na vodní plochu. 

3.5.3 Zvýšit podíl rekultivace ploch po 

těžbě samovolnou sukcesí, Vyšší 

zastoupení přírodě blízkých způsobů 

obnovy v rekultivační praxi, využívání 

Změna ÚP předpokládá vznik sukcesních ploch, a to již ve 

fázi realizace těžby – obnažení prostoru a likvidace 

vegetace. 
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spontánní sukcese jako nástroje 

obnovy 

Regionální strategické dokumenty a koncepce 

Cíle a priority Způsob zapracování v rámci změny č.1 ÚP Vidnava 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje úplné znění po vydání 4. aktualizace ZÚR 

(2022) 

(5.4.7.1) ochrana ložisek nerostných 

surovin je veřejným zájmem. Re-

spektovat nepřemístitelnost 

stávajících DP, CHLÚ, výhradních a 

významných ložisek nevyhrazeného 

nerostu a prognózních zdrojů i v jiných 

řízeních týkajících se území a jeho 

využití, a minimalizovat zatěžování 

takto chráněných ploch jinými 

zákonnými limity území. Vytvářet 

prostředí, které umožní využívání 

nerostných surovin v daném regionu 

při respektování udržitelného rozvoje 

území; 

 

Změna ÚP zapracovává a respektuje plochu chráněného 

ložiskového území, ve kterém vymezuje plochu těžby. 

(5.4.2.12) v rámci revitalizace krajiny 

navrhnout k zalesnění území k tomuto 

účelu vhodná (např. v lokalitách po 

ukončené těžbě) a ověřená podrobnou 

dokumentaci; 

Předpokladem rekultivace území navržené plochy těžby je 

nárust lesních pozemků (oproti současnému stavu) – 

lesnická rekultivace na pozemcích ZPF. 

(5.4.6.3) skladebné části ÚSES 

přednostně vymezovat mimo plochy 

zjištěných a předpokládaných ložisek 

nerostů, vzhledem k jejich ne-

přemístitelnosti. Tam, kde to nebude 

možné, respektovat při vymezování 

částí ÚSES na ložiskách zejména 

stanovené dobývací prostory. Při 

řešení střetů (překryvů) ochrany 

nerostných surovin se skladebnými 

částmi ÚSES akceptovat stávající 

charakter prvků ÚSES a jejich funkce 

v cílovém stavu, a to jak při samotné 

těžbě, tak i při ukončování těžby a 

rekultivaci těžbou dotčeného území. 

Vymezení skladebných částí ÚSES v 

území ložisek není překážkou k 

případnému využití ložiska za 

podmínky, že funkce ÚSES budou 

využitím ložiska nerostů pouze 

dočasně omezeny a budou po ukončení 

těžby obnoveny v potřebném rozsahu. 

Zapracování ploch těžby povede zejména k dočasnému 

zásahu do ÚSES, avšak pouze v ploše vymezeného CHLÚ 

(vymezeno dříve než ÚSES). Zároveň vymezeny nové 

plochy ÚSES. 
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Plochy po těžbě nerostných surovin v 

území určeném pro vybudování ÚSES 

rekultivovat prioritně v souladu se 

zájmy ochrany přírody a krajiny 

(zohlednit důsledky pozitivního vývoje 

vzniku unikátních biotopů pro 

potřebnou biodiverzitu a tvorbu 

ÚSES); 

(5.4.2.6.) těžbu nerostných surovin 

nepovažovat při jejich posuzování za 

prvotní nástroj k vytváření 

skladebných prvků ÚSES a k 

revitalizaci toků a vzniku mokřadů; 

případné využití těžbou dotčeného 

území řešit na základě podrobnější 

dokumentace zpracované dle platných 

právních předpisů a zajistit tak 

plnohodnotnou a ekostabilizační 

funkci území; 

Způsob sanace a rekultivace plochy těžby nerostů je 

nastíněn v rámci oznámení EIA, podrobný plán sanace a 

rekultivace bude vypracován v rámci POPD (navazující 

řízení), zároveň změna ÚP nevymezuje plochy těžby pro 

vytvoření nového ÚSES v budoucnu, plocha bude 

potenciálně navrácena do stávajícího systému ÚSES. 

(5.4.7.5.) kvalifikovaně upřesňovat a 

aktualizovat současné i budoucí 

využívání a ochranu surovinových 

zdrojů se zřetelem na reálné potřeby 

suroviny v souladu s platnými 

právními předpisy; 

Změna ÚP zapracovává s ohledem na informace dle ZÚR 

OK a surovinovou studii, která je přílohou příslušného 

oznámení záměru (Nekl, 2021) 

(5.4.7.6.) po ukončení těžby zabezpečit 

realizaci rekultivačních prací v 

souladu s charakterem daného území a 

v souladu s výrazem a měřítkem okolní 

krajiny 

V rámci přípravy záměru na základě dohody o obecných 

zásadách těžby a managementu na lokalitě kaolínového 

lomu Vidnava a v evropsky významné lokalitě Stará 

Červená voda – lesní komplex mezi MŽP a společností 

Vidnavský kaolin s.r.o. koordinace projektu (rekultivace) 

s AOPK ČR. 

(5.4.8.3.) na územích, kde dochází 

dlouhodobě k překračování zákonem 

stanovených mezních hodnot imisních 

limitů pro ochranu lidského zdraví, 

předcházet při řešení ÚP dalšímu 

zhoršování stavu. 

Plocha těžby zapracována dále od obytné zástavby, stávající 

stav ovzduší a překračování imisních limitů je řešeno 

v rámci kapitol 3.1., 4.1. 

(5.4.8.2.) podporovat rozvoj veřejné 

dopravy jako alternativy dopravy 

individuální; 

Změna ÚP bere v potaz příslušné oznámení EIA přičemž 

respektuje, že přeprava suroviny je uvažována pouze po 

železnici, a změnu zapracovává s tím, že potenciálně povede 

k revitalizaci a obnovení železniční trati do Velké Kraše – 

Vidnavy. 

(6.1.2.5.) z hlediska přípustnosti těžbu 

nerostných surovin orientovat do 

území ploch ložisek a prognózních 

zdrojů s nejnižšími střety, popř. střety 

řešitelnými; 

Změna ÚP umísťuje plochy těžby do prostoru historicky 

využívaného k těžbě, a to v dostatečné vzdálenosti od 

zastavěného území s řešitelnými střety zájmů. 
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(5.4.3.3.) postupně odstraňovat „staré 

ekologické zátěže“ tak, aby byla mi-

nimalizována až eliminována z nich 

plynoucí rizika a využít rozvojový 

potenciál zdevastovaných či 

nevyužívaných ploch 

Změna ÚP potenciálně povede k revitalizaci bývalé 

Šamotárny při okraji správního území obce Vidnava. 

5.4.6.4. vymezení skladebných částí 

ÚSES v ZÚR OK a v navazujících 

územně plánovacích dokumentacích 

není taxativním důvodem pro případné 

neuskutečnění těžby v ložisku 

nerostných surovin; 

Změna ÚP zapracovává plochy těžby s tím, že zásah do 

ÚSES bude vymezen pouze na stávající CHLÚ. 

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

Zlepšit podmínky pro podnikání a 

rozvoj malých a středních firem. 

Zapracování plochy těžby povede potenciálně k podpoře 

podnikání, revitalizace areálu ve Velké Kraši – přidružené 

činnosti. 

Přilákat nové investice s vyšší 

přidanou hodnotou. 
Viz komentář k předchozímu. 

Podpora výstavby a modernizace 

podnikatelské infrastruktury, služeb a 

technologií, zejména s ohledem na 

snížení dopadů podnikání na životní 

prostředí (například ve vazbě na 

politiky EU v rámci tzv. „Zeleného 

údělu“ a 

plnění mezinárodních závazků 

vyplývajících z Pařížské dohody) 

Přeprava surovin z těžby bude probíhat po železnici, nižší 

dopad na životní prostředí, revitalizace trati do Velké 

Kraše/Vidnavy. 

Integrovaný akční plán pro Jesenicko a Šumpersko 

Zatraktivnění regionu pro cestovní 

ruch 

Revitalizace železnice a obnovení železniční trati – nutné 

pro přepravu surovin, zároveň možnost využití trati pro 

osobní dopravu. 

Podpora podnikání, tvorby 

pracovních míst a zaměstnanosti 
Vznik nových pracovních míst 

Koncepce ochrany přírody pro území Olomouckého kraje 

V souvislosti s revitalizačními 

projekty nejvíce odpřírodněných 

oblastí podporovat takové navržené 

trvalé zábory ZPF, které ve svém 

důsledku budou znamenat revitalizaci 

a povedou ke zvýšení stability území 

(např. výsadby dřevin na orné půdě, 

maloplošná těžba nerostných surovin 

v údolních nivách s ponecháním volné 

vodní 

hladiny po jejím ukončení, apod.). 

Sanací a rekultivací plochy těžby které ÚP nově vymezuje a 

na kterých bude těžební činnost potenciálně probíhat i 

v rámci správního území obce Stará Červená Voda dojde 

k vzniku esteticky vyvážených a ekologicky stabilních 

ploch (les, sukcesní plochy, hydrická rekultivace). Vliv 

samotné těžby na nové ploše bude střednědobý.  V rámci 

přípravy záměru na základě dohody o obecných zásadách 

těžby a managementu na lokalitě kaolínového lomu Vidnava 

a v evropsky významné lokalitě Stará Červená voda – lesní 

komplex mezi MŽP a společností Vidnavský kaolin s.r.o. 

koordinace projektu (rekultivace) s AOPK ČR. 
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U nově zakládaných štěrkopískovišť 

požadovat od investora jasnou a 

podrobnou 

představu o podobě jezera po 

ukončení těžby (rekultivační plán) s 

důrazem na 

biologický aspekt rekultivace 

(vytváření litorálních mělčin, ostrovů 

atd.) a tuto 

podmínku zakotvit do svých 

rozhodnutí a vyjádření poskytovaných 

k jednotlivým 

případům. Podobně u nově otvíraných 

dobývacích prostor požadovat od 

investora 

jasnou a podrobnou představu o 

podobě zatopeného lomu po ukončení 

těžby 

(rekultivační plán) s důrazem na 

biologický aspekt rekultivace 

Změnou ÚP dojde v rámci správního území obce k zásahu 

do ploch přírodních a přírodě blízkých. Zároveň však 

v rámci území dojde po rekultivaci ploch těžby k posílení 

ekologické funkce území se vznikem ploch přírodních, 

přírodě blízkých, vodní plochy i ploch ponechaných 

přirozené obnově s významným potenciálem výskytu 

zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin. 

Při trvalém vynětí trvalých travních 

porostů a jejich převodu na pozemky 

určené 

k plnění funkce lesa ve svých 

stanoviscích zohlednit případný 

výskyt zvláště 

chráněných druhů živočichů. 

Změnou ÚP je zapracováno vymezení nové plochy ÚSES, 

zároveň v ploše těžby nerostů plánován převod ZPF do 

PUPFL, částečně pak s ohledem na výskyt kuňky 

žlutobřiché vznik ploch sukcesních a vodních. 

Podpořit vytváření porostních plášťů 

(podpora stability, rozhraní různých 

ekosystémů je nositelem biodiverzity; 

podporovat výsadbu stanovištně 

vhodných dřevin a keřů na vnějších a 

vnitřních okrajích lesa, zejména na 

hranicích se zemědělskými pozemky a 

stojatými i tekoucími vodami a 

mokřady) 

V rámci sanace a rekultivace plochy těžby potenciálně vznik 

vodních ploch a ploch lesních, ploch sukcesních. 

Aktivní přístup k zalesňování 

nelesních půd  
Viz výše uvedené (převod ZPF na PUPFL). 

Podporovat výrazné zvýšení podílu 

rybníků s výhradně mimoprodukční 

funkcí 

Po ukončení těžby vznik vícero vodních ploch 

(Vidnava/Stará Červená Voda). 

Na vhodných lokalitách podporovat 

výstavbu nových nádrží rybničního 

typu s výhradně mimoprodukční 

funkcí, 

Změna ÚP zapracovává plochy těžby s potenciálem vzniku 

vícero vodních ploch v rámci těženého prostoru 

(Vidnava/Stará Červená Voda). 

Podporovat ochranu stávajících 

funkčních prvků ÚSES a zakládání 

nových. 

Změna ÚP zapracovává nové prvky ÚSES, střet ÚSES a 

CHLÚ řešen v rámci níže uvedených kapitol. 

V případě uvažovaných zásahů do 

přírodně cenných lokalit vždy ukládat 

zpracování biologického hodnocení s 

důrazem na výskyt zvláště chráněných 

druhů či druhů 

Změna ÚP zapracovává plochy těžby pro které je aktuální 

biologické hodnocení již zpracováno v rámci příslušné EIA 

(Véle, 2021). 
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10 NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí vychází z požadavku 

§ 10h zákona č. 100/2001 Sb., z něhož vyplývá, že její předkladatel je povinen zajistit sledování 

a rozbor vlivů schválené územně plánovací dokumentace na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Pokud zjistí, že její provádění má nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí 

nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových 

vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně 

územně plánovací dokumentace. 

Územní plány obecně se liší od většiny ostatních koncepcí tím, že neobsahují exaktně 

formulované a kvalifikované cíle a z nich vyplývající opatření k jejich dosažení. Dle § 43 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, „územní plán stanoví základní koncepci 

rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen 

"urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí 

zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně 

stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně 

prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro 

využití těchto ploch a koridorů“. 

Pro kontrolu výběru konkrétních projektů (záměrů) v jednotlivých plochách či koridorech 

lze využít níže uvedených indikátorů, jejichž zdrojem je Informační systém statistiky 

a reportingu, provozovatelem je pro Ministerstvo životního prostředí ČR Česká informační 

agentura životního prostředí (CENIA) (http://issar.cenia.cz). Jedná se o klíčové indikátory 

životního prostředí ČR a indikátory ze situační zprávy ke strategii udržitelného rozvoje, snahou 

bylo vybrat takové, které je možno alespoň orientačně kvantitativně vyhodnotit, cílem jejich 

sledování je vyhodnocení míry přispění ÚPD k plnění cílů environmentálního pilíře 

udržitelného rozvoje. Další indikátory lze pak čerpat ve strategických dokumentech ochrany 

životního prostředí přijatých na národní a regionální úrovni. 

Zpracovatel SEA doporučuje prověřit využitelnost níže navržených indikátoru pro 

sledování reálného dopadu návrhu č. 1 ÚP Vidnava z hlediska životního prostředí. 

náležejících do seznamu Natura 2000. 

V případě zásahů, které by mohly 

ovlivnit populace či biotopy zvláště 

chráněných 

a/nebo Naturových druhů prosazovat 

eliminaci negativních dopadů a po 

ukončení zásahů pak návrat 

stanoviště do původního stavu. Pouze 

v nezbytných, zdůvodněných 

případech, přistoupit k záchrannému 

transferu. 

Viz projektová opatření (zmírnění vlivu na předmět ochrany 

NATURA2000 – kuňka žlutobřichá). 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava (aktualizace 2020), program 2020+ 

 

Snížení vlivu stacionárních zdrojů na 

úroveň znečištění ovzduší 

Změna ÚP zapracovává plochy těžby dále od zastavěného 

území, v rámci koridoru navržen zakrytovaný pásový 

dopravník (viz příslušná EIA a projektová opatření). 
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Krajina – využití území 

Limity krajinného rázu – estetická hodnota krajiny, její přírodní, kulturní a historická 

charakteristika, dominanty v krajině zasazené do určitého harmonického měřítka a vztahu v 

krajině dle zákona c. 114/1992 Sb., ve znění platných předpisů.  

indikátor – zastavená plocha, jednotka - % podílu zastavené a nezastavené plochy 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad 

indikátor – koeficient ekologické stability krajiny (podíl výměry ekologicky stabilních 

ploch v m2 k výměre ekologicky nestabilních ploch v m2); 

Zdroj: ÚAP ORP Jeseník  

Povrchové a podzemní vody 

Limity pro kvalitu vod – sledování stavu povrchových a podzemních vod dle zákona 

254/2001 Sb. 

indikátor – míra znečištění povrchových a podzemních vod dle ukazatelů jakosti vody 

(mg/l). 

Zdroj: ČHMÚ, Výzkumný ústav vodohospodářský – Hydrogeologický informační systém 

Flóra, fauna a biologická rozmanitost, fragmentace krajiny 

Limity ochrany přírody a krajiny – ÚSES, obecná ochrana rostlina živočichu, ochrana 

geologických a geomorfologických lokalit, ochrana dřevin rostoucích mimo les, ZCHÚ, 

lokality Natura 2000 (EVL a PO) dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění platných předpisu. 

indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných 

biocenter a biokoridorů, interakčních prvků 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Olomoucký kraj, ORP Jeseník 

indikátor – koeficient ekologické stability krajiny (podíl plochy ekologicky stabilních 

ploch vzhledem k plochám ekologicky nestabilních ploch) 

Zdroj: Český statistický úřad, ORP Jeseník 

Zemědělsky pudní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Limity ochrany ZPF a PUPFL: zásady dány zákonem c. 334/1992 sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu v platném znění a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonu (lesní zákon) 

indikátor – zábory pudy ZPF, jednotka %/m2 nových záborů půdy; 

indikátor – rozsah záboru pudy kategorie ZPF zaražené v I. a II. třidě ochrany (ha/rok); 

indikátor – změna výměry lesních porostu (ha); 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad 

Ovzduší a klima 

Limity pro kvalitu ovzduší – Nařízení vlády 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity 

a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší ve znění 

pozdějších předpisů 

indikátor – Výskyt oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, překračování imisních limitu, 

celkové emise hlavních znečišťujících látek (t/rok), 
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Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, Ministerstvo životního 

prostředí ČR 

indikátor: změny intenzity dopravy na hlavních dopravních komunikacích (%); 

Zdroj: ŘSD 

Hluková zátěž 

Limity pro hlukovou zátěž – Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

indikátor – počet obyvatel vystavených hlukové zátěži (% obyvatel); 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český statistický úřad 

11 NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 

PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Funkční využití území je definováno v rámci územního plánu, pro lokality je závazné. 

Jednotlivé záměry musí být v souladu s aktuálními platnými zákonnými limity ve všech 

parametrech. 

Posouzení vlivu návrhu změny č. 1 ÚP Vidnava na životní prostředí prokázalo, že vlivy 

koncepce na ŽP jsou řešitelné v míře únosného zatížení. Vzhledem k tomu, že některé 

potenciální vlivy na životní prostředí byly vyhodnoceny jako mírně negativní, lze s 

předpokládanými předmětnými změnami v území souhlasit za podmínek uplatnění opatření pro 

jednotlivé plochy. Požadavky na rozhodování ve vymezených plochách vycházejí z navržených 

opatření viz kapitola 8. 

Plochy těžby nerostů (plochy změny K1/01, K1/02 – NT): 

• Je požadováno, aby byl ve fázi povolování hornické činnosti zpracován plán 

biologického monitoringu. Součástí monitoringu by mělo být: 

f) sledování stavu ploch doposud nedotčených těžbou pro upřesnění dat o výskytu 

vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

g) sledování aktivních ploch (těžba, komunikace, zázemí) pro minimalizaci šíření 

ruderálních a nepůvodních druhů 

h) sledování stavu rekultivovaného území pro vyhodnocení účinnosti ochranných 

opatření (transfery, výsadby, vytváření náhradních biotopů), pro upřesňování dat 

o sukcesních pochodech a pro minimalizaci šíření ruderálních, nevhodných a 

nepůvodních druhů. 

i) Biologický monitoring zahájit před započetím realizace záměru pro 

zdokumentování neovlivněného stavu. 

j) Do monitoringu zahrnout podmínky vyplývající z rozhodnutí o udělení výjimky 

pro zvláště chráněné druhy 

• Je požadováno provádět biologický monitoring dle plánu biologického monitoringu, 

výsledky pravidelně vyhodnocovat. Předpokládaná minimální frekvence je jednou za 3 

roky, dle požadavku orgánu ochrany přírody i častěji (zejména prohlídka aktuálně 

skrývaných ploch v rámci záchranných transferů).  
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• Na základě výsledků pravidelného biologického monitoringu je požadováno provádět 

případnou likvidaci invazních a nepůvodních druhů. 

• Je požadováno, aby výsledky biologického monitoringu realizovaného v průběhu 

těžby byly využity pro optimalizaci a precizaci sanačních a rekultivačních prací. 

• S ohledem na ochranu ptáků je požadováno provádět odstranění dřevin pouze 

v mimohnízdním období, tj. od konce září do konce února tak, aby nedocházelo k rušení 

během námluv, hnízdění a vyvádění mláďat. 

• Je požadováno aby skrývky vrchní humózní vrstvy nebyly prováděny v době zimování 

plazů a obojživelníků (říjen – březen).  

• Rekonstrukci štoly příp. začátek prací ve štole neprovádět během doby zimování 

letounů. 

• Požadavek na zajištění průzkumu lokality odborně způsobilou osobou před zahájením 

záměru, která v případě potřeby provede transfer nalezených plazů a obojživelníků, 

zejména kuňky žlutobřiché, na vhodné místo mimo aktuálně využívaný prostor lomu. 

Tento průzkum a případný transfer kuňky žlutobřiché provádět vždy při přesunu těžby 

v rámci dobývacího prostoru.  

• S ohledem na minimalizaci negativního vlivu na předmět ochrany EVL je požadováno 

vybudovat přechodné umělé tůňky (tůňku) mimo území pokračování těžby, kam se 

může kuňka samovolně přesunout. Tůňky (tůňku) budovat v době zimování kuňky, tzn. 

v období říjen až březen. V případě propustného podloží, použít pro vytvoření tůněk 

(tůňky) plachtu. 

• Alespoň rok před provedením skrývky provést aktuální průzkum výskytu hnízd 

mravenců, nalezená hnízda přenést na biotopově obdobnou plochu v okolí záměru. Při 

výběru náhradní plochy je nutné klást důraz na nepřítomnost konkurenčních mravenců 

(stejného druhu a druhů s obdobnými potravními nároky). 

• Je požadováno, aby se provozovatel lomu podílel na sanaci škod vzniklých na porostech 

do 50 m od hrany těžebny nebo nově vzniklých porostních stěn v rámci jednotlivých 

etap těžby kaolínu a štěrkopísků. Povinnost sanace poškozených dřevin se týká i v 

budoucnu těžených částí PUPFL uvnitř těžebny.  

• Realizace stavby protihlukové stěny instalované podél plánované vlečky a 

protihlukového valu v prostoru areálu pro expedici je požadována před zahájením 

provozu. 

• Po zahájení provozu je požadováno provedení kontrolní měření hluku. 

• Po dokončení těžby je požadováno vybudovat na dně vytěženého lomu trvalé tůně s 

litorálními pásmy vhodné pro kuňku žlutobřichou (zpracovat plán sanace a rekultivace). 

Také budování trvalých tůní řešit v období říjen až březen. 

• V místě vytěženého lomu je požadováno zajistit v rámci rekultivace bezlesí na co možná 

největší ploše a sukcesi dřevin blokovat např. pojezdem těžké techniky. 

• Po ukončení sanace a rekultivace je požadováno vyhodnotit změny v lesnické typologii 

na rekultivovaných plochách a určit případné újmy za poškození plnění produkční 

funkce lesa. Revizi typologického zařazení provede Ústav pro hospodářskou úpravu 

lesa. Tuto újmu není nutné zjišťovat na PUPFL v majetku investora. Dodatečný výpočet 
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náhrady škod bude proveden dle vyhlášky MZe 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše 

újmy nebo škody způsobené na lesích ve znění vyhlášky 296/2018. 

12 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Vidnava se týká jednoho katastrálního území: Vidnava. 

Požadavek na zpracování Změny č. 1 ÚP Vidnava vyplynul ze Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Vidnava v uplynulém období 2016–2021, schválené usnesením Zastupitelstva 

města Vidnava dne 20. 12. 2021. Důvodem pro pořízení Změny č. 1 je především záměr těžby 

kaolinu a štěrkopísku na výhradním ložisku Vidnava (3264300), která podle platného územního 

plánu není možná, tj. požadavek na vymezení plochy těžby a koridoru pro dopravník mezi 

plochou těžby a zpracovatelským areálem – areálem bývalé šamotárny ve Velké Kraši. Dále 

byly vzneseny požadavky na vymezení několika nových zastavitelných ploch pro obytnou 

výstavbu. Taktéž je nutno uvést platný územní do souladu s platnou legislativou (zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů) a do souladu se Zásadami 

územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4. 

Návrh Změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání zpracovala společnost 

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., se sídlem Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, v 

červenci 2022; návrh je zpracován oprávněnou osobou k vybrané činnosti ve výstavbě v 

souladu s ustanovením § 158 odst. 1 stavebního zákona – autorizovaným architektem ČKA Ing. 

arch. Helenou Salvetovou – číslo autorizace: 00 864. 

Text „Vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu Vidnava na životní prostředí“ je 

zpracován dle rámcového obsahu daného přílohou zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále 

též „krajský úřad“), vydal vyjádření a stanovisko ke zprávě o uplatňování Územního plánu 

Vidnava a k návrhu změny č. 1 ÚP Vidnava. Stanovisko a vyjádření bylo vydáno dne 

24.11.2021 (č. j.: KUOK 117330/2021). 

Stanovisko k § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona (stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny 

územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast) a Stanovisko k § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona (stanovisko 

krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve 

kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má 

být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější 

požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) 

a podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

po posouzení Zprávy a uplatňování Územního plánu Vidnava v uplynulém období 2016–2021 

sděluje, že ke Zprávě nemá připomínek. Pouze k části E. Zprávy, konkrétně k požadavku na 

vymezení nové plochy těžby na pozemcích parc. č. 1158, 1202, 1204, 1208, 1200, 256/8, 267 

v k. ú. Vidnava orgán ochrany uvádí stanovisko: 

Nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít samostatné nebo ve spojení s jinými záměry a 

koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona). 
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Odůvodnění: 

Záměr se nachází V těsné blízkosti evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 

(EVL) Stará Červená Voda - lesní komplex (CZ0713827). Předmětem ochrany této EVL, která 

byla vyhlášena 18. 3. 2016, je kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Ta je vázána především 

na biotopy mělkých kaluží nezpevněných lesních cest a mělkých tůní v raných fázích sukcese 

s minimem vodní vegetace. Nevyužívaný prostor starého dobývacího prostoru kaolinu a jeho 

bezprostředního okolí je svým charakterem pro uvedený druh atraktivní. Podle Nálezové 

databáze ochrany přírody je zřejmé, že výskyt uvedeného druhu je zde zaznamenávám na 

zájmové ploše záměru každoročně jak ve formě adultní, tak ve formě snůšek. Tento fakt je 

orgánu ochrany přírody znám i z jeho úřední činnosti. Uvažovaným záměrem dojde k 

významnému zásahu do území, které je vzhledem ke svému sukcesnímu charakteru biotopem 

uvedeného druhu. Z výše uvedených důvodů nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít 

samostatné nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany 

jmenované EVL. 

Po posouzení obsahu návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vidnava v uplynulém 

období, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životni 

prostředí a stanoviska věcně příslušného oddělení ochrany přírody Odboru životního prostředí 

a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu 

stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivu na životní 

prostředí, tímto  stanoviskem  uplatňuje  požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů „Změny 

Územního plánu Vidnava“ na životní prostředí. 

Nedílnou součástí návrhu změny Územního plánu Vidnava v dalším stupni územně 

plánovací dokumentace bude: 

a) Vyhodnocení vlivů územního plánu na životni prostředí dle § 50 stavebního 

zákona, zpracované na základë § 19 odst. 2 Stavebního zákona v rozsahu přílohy stavebního 

zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst. 3 zákona o posuzováni vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení vlivů na životni prostředí musí postihnout vlivy navrhovaných změn na 

složky životního prostředí a na veřejné zdraví. Součástí Vyhodnocení bude i návrh případných 

opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativní vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na: 

- Posouzení dopadů koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění 

hydrologických poměrů. 

- Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy. 

- Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi. 

- Bude Vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného 

orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí 

s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami 

včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit. 

b) Posouzeni vlivu změny Územního plánu Vidnava na lokality soustavy Natura 2000 

dle § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Odůvodnění: 

Krajský úřad vycházel z koncepce návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vidnava 

v uplynulém období. Změnou územního plánu budou prověřeny a případně zapracovány do 
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změny územního plánu zejména požadavky na plochy bydlení (BI, BV), vymezení prvků ÚSES 

a požadavek na Vymezení plochy těžby nerostů na ploše výhradního ložiska kaolinu. Krajský 

úřad uplatnil požadavek na zpracování posouzení změny  územního plánu z hlediska vlivů na 

životní prostředí (SEA) z důvodu, že u výše uvedené koncepce nebyl vyloučen její významný 

vliv na předmět ochrany nebo na celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jak 

vyplývá ze stanoviska orgánu ochrany přírody, krajského úřadu, příslušného orgánu ochrany 

přírody (viz výše) a současné je řešen požadavek na vymezení plochy těžby nerostů na ploše 

výhradního ložiska kaolinu na ploše 10 ha, která svým rozsahem a charakterem zakládá rámec 

pro realizaci záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí 

(bod č. 79 — Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných 

surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od 10 tis. t/rok. Povrchová 

těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou od 10 tis. t/rok. Těžba rašeliny od 

x). Požadavky v územním plánu jsou navrženy v rozsahu, který by mohl předpokládat 

kumulativní í vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu uvedeného zákona. 

Provádění koncepce tak může mít významné environmentální vlivy dle kritérií uvedených v 

příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu krajský úřad 

uplatnil požadavek na zpracování posouzení změny územního plánu z hlediska vlivů na životní 

prostředí (SEA). 

Předmětem a hlavním obsahem hodnocení návrhu Změny č. 1 ÚP Vidnava je zejména: 

• Posouzení míry souladu/rozporu se zpracovanými celostátními a krajskými 

koncepčními dokumenty z oblasti životního prostředí. 

• Vyhodnocení návrhu vymezení jednotlivých rozvojových ploch z hlediska vlivů na 

životní prostředí. 

• Identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných ploch se složkami životního 

prostředí, včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví tam, kde je to účelné, případně zvýšení účinků pozitivních vlivů. 

• Vyhodnocení vztahu cílů k základním strategickým a koncepčním dokumentům na 

národní a regionální úrovni v oblasti životního prostředí 

K hodnocení byly použity tyto hlavní strategické dokumenty na národní a regionální 

úrovni: 

• Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 

4  

• Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2030 

• Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 

• Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 

• Státní energetická koncepce 

• Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

• Plán hlavních povodí ČR  

• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025 

• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2020-2025 
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• Národní strategický plán rozvoje venkova 

• Dopravní politika ČR  

• Národní program snižování emisí ČR  

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – úplné znění po vydání 8. 

aktualizace ZÚR. 

• Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do 

roku 2030 

• Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje. 

• Koncepce ochrany přírody pro území Olomouckého kraje 

• Posouzení kulturních krajinných oblastí ve vztahu na situování obnovitelných 

zdrojů energie 

• Územní energetická koncepce Olomouckého kraje (aktualizace 2015-2040) 

• Program rozvoje cestovního ruchu OK na období 2021–2027 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje 

• Plán dílčího povodí Horní Odry 

Z hodnocení vyplývá, že Změna č. 1 ÚP Vidnava není s těmito strategickými dokumenty 

v oblasti životního prostředí v rozporu a může ovlivnit některé jimi stanovené cíle. 

Předmětem hodnocení byly tyto změny: 

Zastavitelné plochy 

• Z1/01 – BI – plocha bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

• Z1/02 – BV – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské  

• Z1/03 – BV – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské  

Plochy změn v krajině 

• K1/01, K1/02 – NT – plochy těžby nerostů – nezastavitelné  

• K1/13, K1/04, K1/05, K1/06 – NP – plochy přírodní; jde o plochy pro rozšíření 

NRBC Smolný tak, aby bylo vymezení NRBC s souladu se se ZÚR Olomouckého 

kraje v platném znění 

Koridory 

• DK1/01 – koridor pro dopravní infrastrukturu se specifickým využitím 

Hodnoceny byly všechny plochy s potenciálním vlivem na životní prostředí, odborné 

vyhodnocení . Při respektování navržených opatření, která jsou specifikována v kapitole 8, lze 

s návrhem územního plánu z hlediska ochrany životního prostředí souhlasit. 
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13 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE 

KONCEPCI 

Návrh změny č. 1 územního plánu Vidnava pro veřejné projednání je předložen v jedné 

variantě. Změnou č. 1 ÚP jsou navrhovány tři nové zastavitelné plochy: jedna plocha bydlení v 

rodinných domech – městské a příměstské BI (plocha Z1/01) a dvě plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské BV (plochy Z1/02 a Z1/03), plochy změn v krajině K1/01 a K1/02 – 

plochy těžby nerostů – nezastavitelné NT (vymezeny pro těžbu kaolinu a štěrkopísků); K1/03, 

K1/04, K1/05, K1/06 – plochy přírodní NP (vymezeny pro realizaci opatření pro zajištění 

funkce nadregionálního biocentra 89 Smolný – rozšíření plochy bio-centra tak, aby jeho 

vymezení bylo v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění). 

V rámci vyhodnocení vlivu předkládaných záměrů dle návrhu změny č. 1 ÚP Vidnava byly 

identifikovány vlivy z hlediska dopadu na veřejné zdraví, ovzduší, vodu, půdu, přírodu a krajinu 

a kulturní a historické hodnoty území v různé míře velikosti a významnosti. Hodnocení bylo 

provedeno v kontextu umístění jednotlivých záměrů, ve vazbě na územní limity a další omezení 

z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví, jednak z obecně i zvláště chráněných zájmů a strategických cílů 

ochrany životního prostředí stanovených na národní a krajské úrovni, včetně možnosti 

kumulace nebo synergie jednotlivých záměrů. Žádný z vyhodnocených vlivů nebyl 

identifikován jako významně negativní. 

Na základě všech hodnocení je možno konstatovat, že návrh změny č. 1 ÚP Vidnava je 

z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelný za podmínek splnění navržených 

opatření. 

STANOVISKO 

 

K VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

podle 10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

I. Identifikační údaje 

Název:    Změna č.1 Územního plánu Vidnava 

Umístění koncepce: kraj  Olomoucký 

    Obec  Vidnava 

Předkladatel:   Městský úřad Vidnava 

Zpracovatel koncepce: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. 

pod vedením Ing. arch. Heleny Salvetové, (č. aut ČKA 00864) 

II. Důvody pořízení koncepce 

Změna č. 1 vnáší do území obce Vidnava, konkrétní záměry na základě požadavků města 

Vidnava. Hlavním důvodem řešení změny č. 1 ÚP a zároveň i důvodem proč je pro změnu č. 1 

ÚP Vidnava vypracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle § 50 

stavebního zákona je vymezení ploch těžby nerostů – NT a koridoru dopravní infrastruktury, 

zároveň pak zajištění souladu územního plánu s aktuálně platným zněním Zásad územního 
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rozvoje Olomouckého kraje v rozsahu vymezení plochy nadregionálního biocentra Smolný a 

ploch bydlení v rodinných domech. 

III. Stručný přehled měněných částí ÚP Vidnava změnou č.1 

• Plochy K1/01, K1/02 – NT – plochy těžby nerostů – nezastavitelné  

Změnou č. 1 se vymezují dvě plochy těžby nerostů, a to jako plochy změn v krajině – plo-

chy těžby nerostů – nezastavitelné (NT) K1/01 a K1/02. Jde o plochy, vymezené pro těžbu 

kaolinu a štěrkopísků v rozsahu chráněného ložiskového území Vidnava I. (CHLÚ 09910101). 

• Koridor DK/01 

Koridoru dopravní infrastruktury se specifickým využitím DK1/01 pro vybudování 

pásového dopravníku pro dopravu vytěžené suroviny z prostoru těžby do areálu bývalé 

šamotárny ve Velké Kraši, kde bude surovina zpracována. 

• Plochy K1/03 – K1/06 

Plochy přírodní NP (K1/03 až K1/06), vymezené pro rozšíření nadregionálního biocentra 

ÚSES 89 Smolný tak, aby bylo v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kra-je 

v platném znění; v tomto případě jde o veřejně prospěšná opatření. 

• Zároveň se vymezují nové zastavitelné plochy: 

1) zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI Z1/01 v 

lokalitě Hrdinů; plocha je vymezena v návaznosti na stávající zástavbu a na nově vy-budovanou 

místní komunikaci; předpokládaná kapacita je 4 RD 

2)zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z1/02 ve Štachlovicích, 

na jihozápadním okraji stávající zástavby; vzhledem k problematické dopravní obsluze plochy 

je pro plochu stanoven požadavek prověřit změny ve využití území územní studií; přepokládaná 

kapacita je cca 4 RD 

3)zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z1/03 ve Štachlovicích, 

na severním okraji stávající zástavby; podmínkou využití plochy je zajištění pří-stupu k ploše 

veřejnou komunikací; přepokládaná kapacita je 1 RD. 

IV. Průběh posuzování 

Nutnost posouzení Změny č. 1 ÚP Vidnava ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a jeho rozsah vychází ze stanoviska Krajského úřadu Olomouckého 

kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) vydané dle 55a odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Krajský úřad Olomouckého 

kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále též „krajský úřad“), vydal 

vyjádření a stanovisko ke zprávě o uplatňování Územního plánu Vidnava a k návrhu změny č. 

1 ÚP Vidnava. Stanovisko a vyjádření bylo vydáno dne 24.11.2021 (č. j.: KUOK 117330/2021). 

Krajský úřad na základě žádosti, s přiměřeným použitím relevantních kritérii uvedených v 

příloze č. 8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 2 zákona krajský úřad sdělil, že požaduje 

zpracování vyhodnocení vlivů navrhovaného obsahu změny č. 1 územního plánu Vidnava (dále 

též „změna ÚP“) na životní prostředí ve zkráceném postupu pořizování. 
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Ze stanoviska orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu Změny č. 1 ÚP Vidnava (ze dne 

24. 11. 2021, č. j.: KUOK 117330/2021) zároveň vyplývá, že nelze vyloučit, že uvedený záměr 

může mít samostatné nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného 

zákona). 

Záměr se nachází v těsné blízkosti evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 (EVL) 

Stará Červená Voda - lesní komplex (CZ0713827). Předmětem ochrany této EVL, která byla 

vyhlášena 18. 3. 2016, je kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Ta je vázána především na 

biotopy mělkých kaluží nezpevněných lesních cest a mělkých tůní v raných fázích sukcese s 

minimem vodní vegetace. Nevyužívaný prostor starého dobývacího prostoru kaolinu a jeho 

bezprostředního okolí je svým charakterem pro uvedený druh atraktivní. Podle Nálezové 

databáze ochrany přírody je zřejmé, že výskyt uvedeného druhu je zde zaznamenávám na 

zájmové ploše záměru každoročně jak ve formě adultní, tak ve formě snůšek. Tento fakt je 

orgánu ochrany přírody znám i z jeho úřední činnosti. Uvažovaným záměrem dojde k 

významnému zásahu do území, které je vzhledem ke svému sukcesnímu charakteru biotopem 

uvedeného druhu. Z výše uvedených důvodů nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít 

samostatné nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany 

jmenované EVL. 

Dne …………… byla Městským úřadem Vidnava předložena žádost o vydání stanoviska k 

návrhu Změny č. 1 ÚP Vidnava podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

včetně došlých stanovisek a připomínek k tomuto návrhu v souladu s ust. § 50 odst. 5 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pro potřeby 

posouzení vlivů na životní prostředí bylo předloženo Vyhodnocení předpokládaných vlivů 

Změny č. 1 ÚP Vidnava na udržitelný rozvoj území. 

Krajský úřad je příslušný k vydání stanoviska podle §10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (tzv. SEA stanovisko). 

V. Hodnocení koncepce 

Vliv na ovzduší a klima 

Významně negativní vlivy rozvojových ploch Změny č. 1 ÚP Vidnava nejsou očekávány. 

Plochy těžby nerostů a koridor dopravní infrastruktury nejsou vymezeny v bezprostředním 

kontaktu se současně zastavěným územím obytného charakteru. Vliv na kvalitu ovzduší byl 

hodnocen v rámci samostatné studie příslušné EIA (Závodský, 2021). Účelem rozptylové studie 

bylo posouzení vlivu provozu těžby kaolinu a štěrkopísku v DP Dolní Červená Voda a 

související vyvolané dopravy na celkovou imisní situaci v zájmové lokalitě. Studie je 

koncipována jako příspěvková, tzn., že jsou v ní hodnoceny pouze výše uvedené zdroje emisí, 

tj. těžba kaolinu a štěrkopísku v DP Dolní Červená Voda včetně dalších souvisejících činností 

(skrývkové a rekultivační práce apod.) a uvedené úseky komunikací a železničních tratí pouze 

s dopravou vyvolanou v souvislosti s provozem lomu. Protože se jedná v podstatě o nový zdroj 

emisí (původní těžba byla ukončena před více než 40 roky), je třeba vypočtené imisní 

koncentrace chápat jako příspěvky k imisnímu pozadí a modelová pole koncentrací 

jednotlivých znečišťujících látek představují vliv pouze hodnocených zdrojů na vyšetřovanou 

lokalitu. Výpočty imisních koncentrací bylo prokázáno, že provádění hornické činnosti 

spočívající v těžbě kaolinu a štěrkopísku, jejich expedici železniční dopravou a souvisejících 

skrývkových prací v DP Dolní Červená Voda stanoveném na ložisku Vidnava (B3099101) bude 

mít na celkovou imisní situaci v lokalitě akceptovatelný vliv. Imisní limity hodnocených 

znečišťujících látek budou nezávisle na prováděné činnosti s rezervou plněny i při zahrnutí 
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stávajícího imisního pozadí. Výjimku tvoří benzo(a)pyren. V případě průměrných ročních 

koncentrací BaP je na většině plochy hodnocené lokality hodnota stávajícího imisního pozadí 

na úrovni imisního limitu nebo vyšší. Příspěvky záměru jsou však minimální, mimo plochu 

těžby a expedice dosahují max. 0,55 % hodnoty imisního limitu. Potenciální vliv změny ÚP 

Vidnava na kvalitu ovzduší je na základě výše uvedeného hodnocen jako zanedbatelný. 

Hluková zátěž 

Těžba řešená návrhem změny územního bude potenciálním zdrojem hluku. Souhrnné 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku v ploše vzhledem k velké 

vzdálenosti nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb od hranice těžebny nepřekročí 

hlukové hygienické limity. Těžba bude prováděna majoritně v zahloubení, těžební stěna tak 

vytvoří další bariéru pro šíření hluku do okolí. Proto bude nejbližší chráněný venkovní prostor 

staveb vůči hodnoceným zdrojům hluku v akustickém stínu za hranou těžebního prostoru a 

nebude nezbytné přijímat další protihluková opatření. Hluk z železniční dopravy byl posouzen 

(Moravec, 2021) u obytné zástavby v okolí nejbližšího úseku železnice, který bude využíván 

pouze dopravou vyvolanou hodnoceným záměrem. Na dalších úsecích bude vyvolaná doprava 

kumulována s ostatní nákladní a osobní železniční dopravou, ale vzhledem k nízkému počtu 

vypravovaných vlakových souprav nedojde z hlediska šíření hluku do okolí k významné změně. 

Expedice suroviny bude probíhat pouze po železnici. Surovina bude odvážena po stávající 

nevyužité železniční trati Vidnava – Velká Kraš. Při maximálním objemu expedice budou 

vypraveny pouze dva vlaky, tzn. čtyři průjezdy vlakové soupravy v denní době. Provedenými 

výpočty bylo ověřeno, že i při maximálním objemu expedice, kdy po trati projedou 4 vlakové 

soupravy za 24 hodin, by neměl být u chráněných venkovních prostorů a chráněných 

venkovních prostorů staveb v okolí překračován hygienický limit pro hluk z dopravy na 

regionální trati. Z hlediska šíření hluku do okolí (hluk z provozu) byla na modelována nejméně 

příznivá situace v daných pracovních postupech. V souběžném provozu byla většina zdrojů 

hluku, u těžby byla mechanizace umístěna na povrchu terénu. Provedenými výpočty bylo 

ověřeno, že hygienický limit pro hluk z provozu v denní době nebude při běžném provozu 

překračován v žádném chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru 

staveb. Ve výpočtu byl zohledněn také navržený protihlukový val, dle dodaných podkladů 

oznamovatele, který bude v území připraven před samotným zahájením provozu. Přestože 

nebude docházet k překročení hygienických limitů, byly po provedených výpočtech v rámci 

EIA navrhnuta protihluková opatření (ochranný val a protihluková stěna), jejichž realizace je 

zároveň zapracována v rámci navrhovaných opatření projektových (viz níže). Na základě výše 

uvedeného a na základě odborného vyhodnocení (Moravec, 2021) je potenciální vliv změny č. 

1 ÚP Vidnava na hlukovou situaci hodnocen jako zanedbatelný. 

Vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy 

Uplatněním změny č. 1 ÚP Vidnava se předpokládá pozitivní socioekonomický vliv na 

obyvatelstvo a demografické charakteristiky území, především v návaznosti na vytvoření 

pracovních míst spojených s těžbou a úpravou surovin. Demografické charakteristiky (např. 

věková struktura, ekonomická aktivita) budou pak ovlivněny částečně a nepřímo.  

Pro vyhodnocení vlivů celého těžebního záměru na veřejné zdraví byla v rámci příslušné EIA 

vypracována samostatná studie (Zemancová, 2021). K posouzení možných negativních vlivů 

na veřejné zdraví bylo využito metodiky Odhadu zdravotních rizik, která zde zahrnuje vliv 

znečištění ovzduší a vliv hlukové zátěže na obyvatelstvo. Odhad zdravotních rizik vychází z 

identifikace rizika, zhodnocení vztahu dávky a účinku, odhadu expozice obyvatelstva a 

následné kvalitativní i kvantitativní charakterizace rizika. 
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Vlastní realizace posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů platných pro 

oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 ani bezprahově působící 

benzo(a)pyren. Imisní příspěvky z těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda jsou nízké 

a téměř neovlivní výsledné hodnoty celkových koncentrací sledovaných znečišťujících látek v 

ovzduší v dané lokalitě. 

Charakterizace rizika pro hodnocené polutanty ovzduší byla provedena metodou výpočtu 

relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů u 

exponované a neexponované populace. Na základě provedeného kvantitativního výpočtu rizika 

vyčísleným imisím NO2 pomocí HQ (Hazard Quotient) bylo zjištěno, že nárůst rizika spojený 

s provozem těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda je v kontextu škodliviny NO2 

prakticky nulový. 

Při charakterizaci rizika součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní obtíže 

související s chronickou expozicí tuhým znečišťujícím látkám (PM10 a PM2,5) nebylo zjištěno 

žádné významné zvýšení rizika zdravotních obtíží prokázaných nejnovějšími studiemi WHO. 

K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 a PM2,5 byly použity vztahy 

odvozené pro předčasnou úmrtnost, nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních 

symptomů. Provádění těžby v navrhovaném DP Dolní Červená Voda nezpůsobí v místní 

populaci zvýšení předčasné úmrtnosti, záměr nevyvolá nové případy chronické bronchitidy či 

nové projevy astmatu u dětí ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních 

onemocnění v populaci, které by si vynutilo hospitalizaci. Dle orientačního výpočtu podle 

doporučené metodiky může teoreticky dojít v důsledku zvýšení imisních koncentrací 

prachových částic PM2,5 k navýšení počtu dní s omezenou aktivitou a v důsledku navýšení 

příspěvků průměrných ročních imisí PM10 k navýšení počtu dnů s projevy respirační 

nemocnosti u dětí. Toto navýšení však lze označit za nevýznamné (čítá fiktivní jednotky v řádu 

setiny resp. desetiny dne) a s ohledem na velkou řadu nejistot ve výchozích podkladech výpočtu 

a odvozených vztazích použité metodiky spíše za hypotetické. Přesto se doporučuje použití 

všech dostupných prostředků pro snížení prašnosti, a to zejména v rámci opatření proti 

resuzpenzi prachu. 

Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu 

pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci 

(ILCR) při celoživotní expozici benzo(a)pyrenu. Z provedeného výpočtu vyplývá, že 

akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika z expozic benzo(a)pyrenu je 

v současné době v hodnocené lokalitě až o řád překračována a realizací posuzovaného záměru 

se tato situace nijak nezmění. Po zahájení hornické činnosti v navrhovaném DP Dolní Červená 

Voda nedojde na základě vyčíslených nejvyšších příspěvků imisí průměrných ročních 

koncentrací BaP k žádnému navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v 

exponované populaci. 

Závěr posouzení ve vztahu ke znečišťování ovzduší 

Vlastní realizace posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů platných pro 

oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 ani bezprahově působící 

benzo(a)pyren. Imisní příspěvky z těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda jsou nízké 

a téměř neovlivní výsledné hodnoty celkových koncentrací sledovaných znečišťujících látek v 

ovzduší v dané lokalitě.  

Charakterizace rizika pro hodnocené polutanty ovzduší byla provedena metodou výpočtu 

relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů u  

exponované a neexponované populace. Na základě provedeného kvantitativního výpočtu rizika 

vyčísleným imisím NO2 pomocí HQ (Hazard Quotient) bylo zjištěno, že nárůst rizika spojený 



Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí     9/2022 

 

   164 

 

s provozem těžebny v navrhovaném DP Dolní Červená Voda je v kontextu škodliviny NO2 

prakticky nulový.  

Při charakterizaci rizika součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní obtíže 

související s chronickou expozicí tuhým znečišťujícím látkám (PM10 a PM2,5) nebylo zjištěno 

žádné významné zvýšení rizika zdravotních obtíží prokázaných nejnovějšími studiemi WHO. 

K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 a PM2,5byly použity vztahy 

odvozené pro předčasnou úmrtnost, nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních 

symptomů. Provádění těžby v navrhovaném DP Dolní Červená Voda nezpůsobí v místní 

populaci zvýšení předčasné úmrtnosti, záměr nevyvolá nové případy chronické bronchitidy či 

nové projevy astmatu u dětí ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních 

onemocnění v populaci, které by si vynutilo hospitalizaci. Dle orientačního výpočtu podle 

doporučené metodiky může teoreticky dojít v důsledku zvýšení imisních koncentrací 

prachových částic PM2,5 k navýšení počtu dní s omezenou aktivitou a v důsledku navýšení 

příspěvků průměrných ročních imisí PM10 k navýšení počtu dnů s projevy respirační 

nemocnosti u dětí. Toto navýšení však lze označit za nevýznamné (čítá fiktivní jednotky v řádu 

setiny resp. desetiny dne) a s ohledem na velkou řadu nejistot ve výchozích podkladech výpočtu 

a odvozených vztazích použité metodiky spíše za hypotetické. Přesto se doporučuje použití 

všech dostupných prostředků pro snížení prašnosti, a to zejména v rámci opatření proti 

resuzpenzi prachu. 

Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu 

pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci 

(ILCR) při celoživotní expozici benzo(a)pyrenu. Z provedeného výpočtu vyplývá, že 

akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika z expozic benzo(a)pyrenu je 

v současné době v hodnocené lokalitě až o řád překračována a realizací posuzovaného záměru 

se tato situace nijak nezmění. Po zahájení hornické činnosti v navrhovaném DP Dolní Červená 

Voda nedojde na základě vyčíslených nejvyšších příspěvků imisí průměrných ročních 

koncentrací BaP k žádnému navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v 

exponované populaci.  

Závěr posouzení ve vztahu k působení hluku 

Vlivem provozu strojů a zařízení nasazených k těžbě v navrhovaném DP Dolní Červená Voda 

a souvisejících činností, při uvažování souběhu jejich práce v mezním postavení vůči zástavbě 

a bez korekce časového nasazení, zůstanou výsledné úrovně hluku u nejbližší obytné zástavby 

bezpečně pod úrovní prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže (50 dB v denní a 40 

dB v noční době). Modelově vypočtená nejvyšší úroveň hluku v prostoru obytné zástavby 

dosahuje úrovně 45,9 dB, přesto je doporučeno realizovat protihlukový val a instalaci 

protihlukové stěny podél trasy železniční vlečky tak, jak je navrženo v akustické studii. 

Akustickou studií vyčíslené hladiny hluku z železniční dopravy dosahují v ochranném pásmu 

železnice úrovně 46,7 dB, na hranici ochranného pásma ve vzdálenosti 60 m od krajní kolejnice 

pak úrovně 44,8 dB. V rámci charakterizace rizika bylo vyčísleno, že expozice těmto úrovním 

železničního hluku může v dotčené populaci zástavby podél železniční trati Velká Kraš – 

Vidnava způsobit 0,03 – 0,04 % pocity vysokého obtěžování. V přepočtu na absolutní čísla se 

jedná o 0,01 osobu, což je interpretováno jako nikdo. 

Vliv na podzemní a povrchové vody 

Vliv potenciální těžby na podzemní a povrchové vody je popisován v hydrogeologickém 

posouzení (Sysel, 2021). V rámci posudku byla provedena archivní rešerše dostupných 

podkladů, technické průzkumné práce nebyly v rámci tohoto posudku prováděny. Posouzení 
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vychází z těžební studie, kterou vypracovala společnost GET s.r.o. (Tichý, 2021). Oproti této 

studii se liší pouze předpokládané maximální zahloubení, která se změnila z 230 m n. m. na 240 

m n. m. Jako hlavní zdroj informací o geologii a hydrogeologii byla použita krom těžební studie 

i zpráva o ložiskovém průzkumu Vidnava II. Surovina: kaolín (Křelina, 1980). Vzhledem k 

velmi malé propustnosti a členitosti prostředí se předpokládá omezený vliv na režim 

podzemních vod v dosahu desítek, maximálně prvních stovek metrů. Po ukončení těžby při 

ponechání těžební jámy volně se předpokládá její zatopení a ustálení hladiny přibližně na kótě 

240 m n. m. V období těžby bude voda svedena do záchytné jímky. Tato voda bude využívána 

pro protiprašná opatření a přebytky budou vypouštěny do bezejmenné vodoteče. Nadbytečná 

důlní voda bude vypouštěna za podmínek stanovených v rámci rozhodnutí o stanovení způsobu 

a podmínek pro vypouštění důlních vod z DP do vod povrchových. Toto rozhodnutí bude 

vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje jako vodoprávním úřadem. Problematický by 

při odvádění důlních vod mohl být obsah nerozpuštěných látek, které bude nutno odstraňovat 

sedimentací v dostatečně dimenzované sběrné jímce. Dalším rizikem jsou případné úniky 

ropných látek. Z tohoto důvodu se doporučuje alespoň 2x ročně vzorkovat a analyzovat důlní 

vody na koncentraci ropných látek. Celková tvorba důlních vod při maximálním roztěžení 

ložiska se tedy odhaduje na 1,9 – 2,4 l/s což odpovídá 60 000 – 75 000 m3/rok. Je 

pravděpodobné, že z tohoto objemu se velké množství vody odpaří nebo vsákne, výsledný 

objem, který bude čerpán z lomu, tak může být výrazně menší. Jiné negativní vlivy na jakost 

vod se nepředpokládají. 400 m severovýchodně leží hranice ochranného pásma vodního zdroje 

Vidnava vodovod prameniště Krasov a Vidnava č. j. Voda 004/R-99/83-10-235. Toto pásmo je 

mimo dosah možného ovlivnění. Blíže se žádné zdroje nenacházejí, ovlivnění okolních zdrojů 

podzemních vod se proto nepředpokládá.  Ze závěrů hydrogeologického posouzení vyplývá, že 

plánovaná těžba by neměla mít zásadní vliv na stávající hydrogeologické a hydrologické 

poměry lokality a těžbou nedojde k negativnímu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod. 

Vlivy na půdu 

Plochy těžby nerostů jsou vymezeny na pozemcích PUPFL. Pro vlastní těžbu se předpokládá 

celkový zábor 13,67 ha PUPFL (kumulativní vliv – celá plocha těžby). Zábor v rámci správního 

území obce 5,46 ha. Celkový kumulativní vliv spojený se záborem PUPFL je převážně dočasný 

a střednědobý v minimální míře trvalý. Hospodářský les bude na výsypce obnoven po jejím 

dobudování, což bude souviset se skrytím plochy těžby. Vliv je tedy kompenzovatelný 

navrženým způsobem sanace a rekultivace. V rámci sanace a rekultivace je navíc předpokládán 

převod stávajících pozemků ZPF na PUPFL. Plocha PUPFL bude tedy navýšena ze stávajících 

13,67 ha až na 20 ha. Výše zmíněné případné dopady investičního záměru mají plošně omezený 

charakter, a ani ve výjimečných případech nepřesáhnou hranici vymezeného dobývacího 

prostoru. Významnost vlivu snižuje skutečnost vysoké lesnatosti okolí s dostatkem pozemků 

PUPFL.  

Potenciální těžba na ložisku Vidnava bude probíhat na pozemcích ZPF. Celková výměra 

pozemků ZPF dotčených záměrem vlastní těžby je přibližně 6,42 ha. Dle mapy bonitovaných 

půdně ekologických jednotek (BPEJ) se plocha návrhu DP částečně nachází na BPEJ s kódem 

5.52.11, 5.52.12, 5.21.10, 5.51.11 náležející do IV. třídy ochrany a 5.37.16 náležející do V. třídy 

ochrany. Plocha navrhované těžby pak zasahuje do všech výše uvedených BPEJ vyjma 5.37.16. 

Jedná se o půdy s nízkou bonitou. Zábor ZPF bude trvalý, plocha bude po rekultivaci částečně 

ponechána sukcesním pochodům a vodní ploše, převážně je pak předpokládáno její převedení 

na PUPFL. Zábor ZPF v rámci změny č. 1 UP Vidnava 4,56 ha, půdy IV. třídy ochrany ZPF. 

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o dočasný zábor PUPFL a během sanace a rekultivace 

prostoru dojde v části současných PUPFL ke vzniku ekologicky významných prvků (vodních 

ploch), zábor ZPF je trvalý, avšak na půdách nízké bonity, část záboru je v zájmu ochrany 
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přírody předpokládána na plochy sukcesní, je vliv na půdu ve fázi těžby hodnocen jako 

potenciálně mírně negativní, ve fázi po ukončení těžby a rekultivace pak jako zanedbatelný. 

Vliv na horninové prostředí 

Realizací změny ÚP a následné těžby dojde k hospodárnému využití ložiska. Potenciální vliv 

změny ÚP hodnocen celkově jako zanedbatelný. 

Ochrana přírody vliv na flóru, faunu, ekosystémy 

Vliv na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) je hodnocen na základě 

botanického a zoologického průzkumu, který probíhal od května do září 2018 a od dubna do 

září 2019 (Véle, 2021). Během inventarizačních průzkumů bylo nalezeno 17 zvláště 

chráněných druhů. Jejich seznam a kategorie ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zák. č. 

114/1992 Sb. jsou uvedeny v rámci kapitoly 4.4. S ohledem na výše uvedené zapracována 

příslušná projektová opatření (viz kapitola 8). Byl identifikován mírně negativní vliv na 

předmět ochrany EVL Stará Červená Voda – lesní komplex, kuňku žlutobřichou (Bombina 

variegata), z důvodu možného dočasného záboru vhodného biotopu druhu, avšak za hranicí 

EVL. Na základě vyhodnocení možných vlivů koncepcí na předměty ochrany EVL Stará 

Červená Voda – lesní komplex lze konstatovat, že koncepce nebudou mít významný negativní 

vliv na celistvost a předmět ochrany dotčené EVL (Bílá, 2022, příloha č. 1). Dřeviny rostoucí 

mimo les budou v důsledku realizace záměru těžby odstraněny. Vliv je dobře kompenzovatelný 

navrženou sanací a rekultivací, která počítá s převážně lesnickou rekultivací. Přestože se 

předpokládá převedení rekultivovaných ploch do PUPFL a nebude se tak jednat o dřeviny 

rostoucí mimo les, celková plocha dřevin realizací záměru vzroste. I současný porost dřevin 

rostoucích mimo les má spíše charakter lesního porostu, i když neleží na lesních pozemcích. 

Záměr v celé své rozloze zasahuje do plochy významného krajinného prvku. Jedná se zejména 

o VKP tzv. ze zákona – lesní porost, vodní plocha, popř. údolní niva. V rámci sanace a 

rekultivace je předpokládáno vytvoření vícero vodních ploch na dně těžební jámy, čímž bude 

množství těchto významných krajinných prvků v zájmovém území navýšeno. Z tohoto důvodu 

je vliv hodnocen ve fázi realizace záměru hodnocen jako mírně negativní, dočasný a 

střednědobý. Vliv na lesní porosty byl již posouzen výše a zároveň v předchozích kapitolách 

(likvidace lesního porostu, zábor PUPFL). Hodnocení vlivu na tento VKP je proto de facto 

shodné s tímto posouzením. Změna ÚP a případná realizace provádění hornické činnosti v 

navrženém dobývacím prostoru Dolní Červená Voda vyvolá potenciální vlivy na přírodní 

charakteristiku území. Žádný z klasifikovaných vlivů však nedosáhne zásadně nepříznivé míry, 

resp. nebude znamenat nepřijatelný dopad na přírodní charakteristiku území. Znaky přírodní 

charakteristiky krajinného rázu jedinečné cennosti nebudou v důsledku realizace záměru 

nepřípustně dotčeny. 

Navržené plochy těžby a z hlediska kumulace i celý těžební záměr zasahuje do plochy 

nadregionální prvku ÚSES. Tímto prvkem je nadregionální biocentrum č. 89 Smolný. Funkční 

plocha biocentra bude tedy dočasně ponížena. Obecně lze k problematice ÚSES konstatovat, 

že v územně plánovací dokumentaci dochází ke kolizi dvou obtížně slučitelných jevů. Není 

možné, aby vymezení prvku ÚSES v ploše evidovaného výhradního ložiska znemožnilo jeho 

následné využití, takovéto chápání by bylo v rozporu s ust. § 15 zákona č. 44/988 Sb. (horní 

zákon): „K  včasnému  zabezpečení  ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního 

plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací 

činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách 

poskytovaných jim ministerstvem  životního prostředí České republiky; přitom postupují podle 

zvláštních předpisů a jsou  povinni navrhovat  řešení, které je z hlediska ochrany  a  využití  

nerostného  bohatství a dalších zákonem chráněných  obecných zájmů nejvýhodnější“. 
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K této problematice dále existuje dohoda mezi MPO, MŽP a ČBU z roku 2009, která je 

zveřejněna jako bod 8 v materiálu „METODICKÁ POMŮCKA pro vyjasnění kompetencí v 

problematice územních systémů ekologické stability“ (věstník MŽP 08/2012): „Skladebné části 

ÚSES je nutno prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů 

vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně možné, respektovat při 

vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené dobývací prostory (DP), mimo DP pak např. 

dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení těžby, stanovením 

podmínek rekultivace. Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do ložisek nerostných 

surovin se vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou překážkou využívání 

ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek nerostů a 

funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. 

Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci zohlednění vzájemných 

potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu, při kvalifikovaném 

zpracování postupu rekultivace území po ukončení těžby v rámci povolení hornické činnosti 

nebo plánu dobývaní. Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování 

ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Vymezení 

skladebných částí ÚSES v území ložisek tudíž není překážkou k případnému využití ložiska za 

podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerostů dočasně omezeny, budou po 

ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. Při řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných 

surovin se skladebnými částmi ÚSES, tj. s obecnou ochranou přírody a krajiny, zohlednit tuto 

podmínku: Akceptovat charakter částí ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak 

při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch 

ÚSES.“ 

Vzhledem k navrhovanému charakteru lokality (po provedení sanace a rekultivace) lze 

předpokládat, že vytěžená plocha lomu, s porosty dřevin a diverzifikovanějšími vodními 

plochami, povede k obnovení stávající funkce ÚSES a při vhodně zvoleném způsobu sanace a 

rekultivace bude jeho funkce posílena. Obecně lze konstatovat, že vytěžené lomy mají značný 

potenciál pro vznik pestrého a biologicky hodnotného území. V minulé dekádě byla např. 

publikována obsáhlá zpráva projektu „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České 

republice“ (Gremlica, 2011), která tuto skutečnost přesvědčivě dokládá. Navržený způsob 

rekultivace s částečným uplatněním přirozené sukcese (po konzultaci s AOPK), s výsadbou 

dřevin a vodních ploch s litorálním pásem lze považovat za optimální z hlediska budoucího 

začlenění lomu do systému ÚSES i z hlediska vzniku VKP. 

Vzhledem k výše uvedenému je potenciální vliv změny ÚP na ochranu přírody (zejména s 

ohledem na zvláště chráněné druhy živočichů, rostlin, VKP a ÚSES) hodnocen ve fázi těžby 

jako potenciálně mírně negativní, ve fázi po sanaci a rekultivaci jako potenciálně mírně 

pozitivní s dlouhodobým působením, vlivy kumulativní. 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Z hlediska vlivu na vizuální charakteristiku území (spoluutvářenou prostorovými vztahy a 

estetickými hodnotami, popř. harmonickým utváření obrazu krajiny) bude plánovaný záměr 

těžby na ložisku kaolínu znamenat zásah do stávajícího koloritu krajiny, a to především ve fázi 

těžby. Vlastní těžba realizovaná v zahloubení nevstoupí do širších krajinných vazeb, zůstane 

omezena na menší údolní sníženinu bezejmenného přítoku Vidnavy. Potenciál silnějšího 

(plošnějšího) vizuálního účinku má odstranění vzrostlého lesa při východní hranici zájmové 

plochy těžby, který se uplatňuje na horizontu (typicky ve výhledech od Vidnavy). I tento účinek 

bude snížen plošným výskytem lesní zeleně v okolí. Odstranění části lesního porostu se tak 

neprojeví zásadně negativně v krajině, jejíž obraz spoluformují zalesněné okrajové svahy 
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severní části Žulovské pahorkatiny. Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do 

jednotlivých znaků (hodnot) krajinného rázu území vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu 

nedosáhne takové velikosti, která by vylučovala uskutečnění navrženého záměru. Změny 

vyvolané realizací navrženého záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v dotčeném 

krajinném prostoru. Na základě odborného hodnocení (Klouda, 2021) lze uvažovaný záměr 

Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení 

hornické činnosti v k. ú. Vidnava, k. ú. Dolní Červená Voda a k. ú. Fojtova Kraš z hlediska 

dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny považovat za únosný. Vliv je ve fázi těžby (kumulativně) hodnocen jako potenciálně 

mírně negativní, střednědobý, avšak vratný a kompenzovatelný. Ve fázi po ukončení těžby je 

vliv hodnocen jako zanedbatelný. Potenciální vliv ostatních ploch změny ÚP je hodnocen jako 

zanedbatelný. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví 

Plochy změn ÚP se nachází mimo dosah vlivu na kulturní památky. Vymezovaná plocha těžby 

nerostů NT v rámci správního území obce Vidnava zasahuje do ÚAN II. Celý záměr těžby pak 

do ÚAN I a II. Pro veškerou stavební činnost nebo terénní úpravy se však vztahuje ustanovení 

§ 22, odst. (2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

tzn., že při zásahu do území musí být proveden záchranný archeologický průzkum. Vliv byl 

celkově vyhodnocen jako zanedbatelný. 

Celkové shrnutí možných vlivů koncepce 

Přestože v předložené koncepci byly nalezeny střety některých ploch zejména z hlediska zásahu 

do PUPFL, ZPF, dále hlukové zátěže, případného vlivu na ovzduší a přírodní charakteristiky 

území, je pro navrhované plochy tato koncepce doporučena k realizaci (souhlasné stanovisko). 

Zároveň však byla navržena opatření, která snižují významnost zjištěných vlivů pro další 

rozhodování ve vymezených plochách po přijetí této změny ÚP. 

Krajský úřad po zhodnocení všech předložených podkladů vyhodnotil, že při splnění 

požadavků pro plánované plochy změn v krajině (plochy těžby nerostů NT) a dále důsledným 

naplňováním požadavků stanovených pro fázi po přijetí Změny č. 1 ÚP Vidnava, lze s 

navrhovanou koncepcí jako celkem souhlasit. 

VI. Vypořádání připomínek 

Bude doplněno. 

VII. Stanovisko 

Na základě předloženého návrhu Změny č. 1 ÚP Vidnava včetně vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí a vyjádření k němu uplatněných 

 

v y d á v á 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad 

podle ust. § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů v souladu s § 10g a § 10i cit. zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví 
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souhlasné stanovisko 

 

k posouzení vlivu provádění 

návrhu Změny č. 1 územního plánu Vidnava 

na životní prostředí. 

 

V rámci navazujícího stupně řešení územního plánu a navazujících samostatných správních 

řízení bude kromě níže uvedených podmínek a doporučení v plném rozsahu zajištěn systém 

limitů a regulativů, vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních předpisů. 

Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se požaduje akceptace jednotlivých 

návrhových ploch a schválení Změny č. 1 územního plánu Vidnava jako celku. Pro plochy, 

které by mohly působit potenciálně negativní vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí nebo 

zakládají rámec pro realizaci záměru podle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí jsou navrženy následující podmínky: 

Podmínky ve fázi přípravy, provádění a ukončení záměrů: 

Tyto požadavky budou vyžadovány v dalších fázích projektové přípravy záměrů: 

Plochy těžby nerostů (plochy změny K1/01, K1/02 – NT): 

• Ve fázi povolování hornické činnosti zpracovat plán biologického monitoringu. 

Součástí monitoringu by mělo být: 

k) sledování stavu ploch doposud nedotčených těžbou pro upřesnění dat o výskytu 

vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

l) sledování aktivních ploch (těžba, komunikace, zázemí) pro minimalizaci šíření 

ruderálních a nepůvodních druhů 

m) sledování stavu rekultivovaného území pro vyhodnocení účinnosti ochranných 

opatření (transfery, výsadby, vytváření náhradních biotopů), pro upřesňování dat 

o sukcesních pochodech a pro minimalizaci šíření ruderálních, nevhodných a 

nepůvodních druhů. 

n) Biologický monitoring zahájit před započetím realizace záměru pro 

zdokumentování neovlivněného stavu. 

o) Do monitoringu zahrnout podmínky vyplývající z rozhodnutí o udělení výjimky 

pro zvláště chráněné druhy 

• Provádět biologický monitoring dle plánu biologického monitoringu, výsledky 

pravidelně vyhodnocovat. Předpokládaná minimální frekvence je jednou za 3 roky, dle 

požadavku orgánu ochrany přírody i častěji (zejména prohlídka aktuálně skrývaných 

ploch v rámci záchranných transferů).  

• Na základě výsledků pravidelného biologického monitoringu provádět případnou 

likvidaci invazních a nepůvodních druhů. 
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• Výsledky biologického monitoringu realizovaného v průběhu těžby využít pro 

optimalizaci a precizaci sanačních a rekultivačních prací. 

• S ohledem na ochranu ptáků provádět odstranění dřevin pouze v mimohnízdním období, 

tj. od konce září do konce února, aby nedocházelo k rušení během námluv, hnízdění a 

vyvádění mláďat. 

• Skrývky vrchní humózní vrstvy nebudou prováděny v době zimování plazů a 

obojživelníků (říjen – březen).  

• Rekonstrukci štoly příp. začátek prací ve štole neprovádět během doby zimování 

letounů. 

• Před zahájením záměru zajistit průzkum lokality odborně způsobilou osobou, která v 

případě potřeby provede transfer nalezených plazů a obojživelníků, zejména kuňky 

žlutobřiché, na vhodné místo mimo aktuálně využívaný prostor lomu. Tento průzkum a 

případný transfer kuňky žlutobřiché provádět vždy při přesunu těžby v rámci 

dobývacího prostoru.  

• Vybudovat přechodné umělé tůňky (tůňku) mimo území pokračování těžby, kam se 

může kuňka samovolně přesunout. Tůňky (tůňku) budovat v době zimování kuňky, tzn. 

v období říjen až březen. V případě propustného podloží, použít pro vytvoření tůněk 

(tůňky) plachtu. 

• Alespoň rok před provedením skrývky provést aktuální průzkum výskytu hnízd 

mravenců, nalezená hnízda přenést na biotopově obdobnou plochu v okolí záměru. Při 

výběru náhradní plochy je nutné klást důraz na nepřítomnost konkurenčních mravenců 

(stejného druhu a druhů s obdobnými potravními nároky). 

• Provozovatel lomu se bude podílet na sanaci škod vzniklých na porostech do 50 m od 

hrany těžebny nebo nově vzniklých porostních stěn v rámci jednotlivých etap těžby 

kaolínu a štěrkopísků. Povinnost sanace poškozených dřevin se týká i v budoucnu 

těžených částí PUPFL uvnitř těžebny.  

• Před zahájením provozu bude realizována stavba protihlukové stěny instalovaná podél 

plánované vlečky a protihlukového valu v prostoru areálu pro expedici. 

• Po zahájení provozu bude provedeno kontrolní měření hluku. 

• Alespoň 2x ročně vzorkovat a analyzovat důlní vody na koncentraci ropných látek. 

• Po dokončení těžby vybudovat na dně vytěženého lomu trvalé tůně s litorálními pásmy 

vhodné pro kuňku žlutobřichou (zpracovat plán sanace a rekultivace). Také budování 

trvalých tůní řešit v období říjen až březen. 

• V místě vytěženého lomu zajistit v rámci rekultivace bezlesí na co možná největší ploše 

a sukcesi dřevin blokovat např. pojezdem těžké techniky. 

• Po ukončení sanace a rekultivace vyhodnotit změny v lesnické typologii na 

rekultivovaných plochách a určit případné újmy za poškození plnění produkční funkce 

lesa. Revizi typologického zařazení provede Ústav pro hospodářskou úpravu lesa. Tuto 

újmu není nutné zjišťovat na PUPFL v majetku investora. Dodatečný výpočet náhrady 

škod bude proveden dle vyhlášky MZe 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo 

škody způsobené na lesích ve znění vyhlášky 296/2018. 
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Zároveň Krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., podle 

kterého je schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska 

ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce 

nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán povinen svůj postup 

odůvodnit. Schválenou koncepci je povinen zveřejnit včetně prohlášení dle § 10g odst. 5 cit. 

zákona. Dále je schvalující orgán povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce 

na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s § 10h cit. zákona. 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 

pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů 

státní správy, ani příslušné povolení podle zvláštních předpisů.  

 

Datum vydání stanoviska:                                    ………………. 

 

Otisk razítka příslušného úřadu:                           ………………. 

 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 

 

                                                                            …………………… 
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