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ABSTRAKT
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení ochrany a jímání zdrojů minerálních vod ve vazbě 

na výstavbu stáčírenského závodu. Stáčírenský závod zasahuje významným způsobem do 

životního prostředí v oblasti tvorby a vývěrů přírodních minerálních vod. Tato oblast je 

zahrnuta do zvláštního ochranného režimu, který reguluje veškeré činnosti v příslušném 

regionu jenž nesmí narušit systém tvorby přírodních minerálních vod. Proto je důležité 

sladit ekonomické a urbanistické zájmy s ochranou životního prostředí. Práce ukazuje, že 

s pomocí řady opatření lze dosáhnout hospodářského cíle bez narušení životního prostředí.

Klíčová slova: využívání podzemních vod, ochrana ŽP

ABSTRACT
The aim of presenting  thesis was the evaluation of protection and intake of mineral water 

springs in connection  with construction of facility devoted to exploitation of this ground 

water. The facility interferes in important manner to the environment in field of creation 

and seepage of natural mineral water. This field is involved in special protection mode. All 

activities  in  relevant  region must  not  disturb system of natural  mineral  water  creation. 

Therefore is important to harmonise economic and urbanistic interests with environmental 

protection. Thesis shows that based on the measurement  range it is possible to reach the 

economic goals without environmental disturbance.

Key words: ground water exploitation, environmental protection
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Úvod

Diplomová práce na téma „ Ochrana a jímání zdrojů minerálních vod ve vazbě k 

exploataci pro stáčírenské závody a hodnocení jejich vlivu na životní prostředí“  má za cíl 

řešit  vazbu exploatace přírodních zdrojů minerálních vod, která sebou přináší  zásah do 

stávajícího životního prostředí a její ochranu coby přírodního fenoménu. Oblasti výskytu 

přírodních minerálních vod jsou geologicky predisponované a tato území tvorby chráněná 

závaznou právní legislativou ČR. Jinými slovy, veškeré urbanistické zásahy, spadající do 

těchto  oblastí,  podléhají  zvláštním  právním  předpisům,  jejichž  cílem  je  eliminovat 

neadekvátní urbanistické zásahy do horninového prostředí tvorby minerálních vod tak, aby 

mohlo  dojít  k  bezproblémové  interakci  mezi   ekonomickou  exploatací  přírodních 

minerálních vod a zásahem do životního a geologického prostředí.

Oblast tvorby přírodních minerálních vod  je  přírodně  – kulturně  – urbanistický 

fenomén.  K elementárním složkám, z nichž se oblast skládá, a ve které se v různé míře 

ovlivňuje krajinotvorný charakter  patří  jednak neživá příroda (geologicko petrografická 

skladba  území,  geomorfologie,  charakter  půd  a  jejich  potenciální  úrodnost, 

vodohospodářské  poměry),  živá  příroda  (přízemní  a  vzrostlá  flóra,  fauna  a 

mikroorganismy)  a  složka  urbanistická  .  Je  důležité,  aby  tyto  složky  byly  řešeny  ve 

vzájemné koordinaci.

Na existenci živé přírody je závislá  existence přírody neživé (a naopak), existence 

sociálně-ekonomická  poté  na  obou  složkách  přírodních.  Systém  nápravy  negativních 

účinků  na přírodní  složky krajiny je  závislá  na celé  soustavě  opatření  od biologického 

základu až po legislativní úpravy a nástroje.

     Pro zpracování diplomové práce bylo vybráno území výskytu a  existence vývěrů 

přírodních  minerálních vod s plánovanou výstavbou stáčírenského závodu, zřídelní oblast 

Lázně Kynžvart.
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1. Cíl práce

Cílem  diplomové  práce  bylo  vyhodnotit  informace  geologického  a 

hydrogeologického  průzkumu,  vytipovat  potencionálně  nebezpečné  prvky  z  hlediska 

komerční  exploatace ve vazbě na výstavbu stáčírenského závodu v přímé souvislosti  s 

ochranou   zdrojů  přírodních  minerálních  vod  ,  hospodářskou  efektivitou  a  ochranou 

životního prostředí jako celku.

Výsledkem mé diplomové práce je:

-  charakteristika zřídelní oblasti Lázní Kynžvart z pohledu komerčního využití 

-  výstavba stáčírenského závodu a jeho vliv na životní prostředí

-  charakteristika záměru a jeho vlivu na životní prostředí

-  interakce komerční exploatace ochrany životního prostředí a ekonomiky 

Základním cílem práce je ukázka stavu, kdy při komplexnosti a vzájemné interakci 

dotčených fenoménů lze skloubit  exploataci  přírodních minerálních vod, ekonomický a 

urbanistický zájem s ochranou jímaných zdrojů přírodních minerálních vod a životního 

prostředí.

2. Legislativní rámec

Základním právním přepisem při využívání území k těžbě  nerostných surovin je 

zákon  č.  44/1988 Sb.,  o ochraně  a  využití  nerostného bohatství  (horní  zákon).  S tímto 

zákonem souvisí prováděcí předpisy ve formě vyhlášek, a to zejména:

• Vyhláška  č.  61/1988 Sb.,  o  hornické  činnosti,  výbušninách a  o  státní  báňské 
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správě

• Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem

na povrchu

 

Dalšími neopominutelnými právními předpisy v procesu schvalování investičního 

záměru  jsou  níže  uvedené  zákony,  které  jsou  ještě  upravovány  dalšími  prováděcími 

vyhláškami a pokyny:

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

• Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracech 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

• Zákon č. 334/1992 Sb., ochraně zemědělského půdního fondu

• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní

zákon)

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

(zákon o ochraně ovzduší)

3. Základní problematika ochrany a jímání přírodních  zdrojů  

minerálních vod

3.1. Geomorfologické, hydrografické a klimatické poměry

Zájmové území  se  svou převážnou částí  nachází  při  úpatí  okrajového svahu na 

mariánskolázeňském zlomu /  cca 600 – 700 nad mořem /.  Svah je jednotný,  víceméně 

konveksní, úpatí  má  obloukovitý  průběh  s  vydutím  k  JZ.  Na  zdvihové  straně  je 
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charakteristický pravoúhlou sítí drobných vodotečí s převahou příčných směrů. Závislost 

údolní sítě na geologické struktuře  jde do značných detailů a projevuje se i v rozmístění a 

průběhu  údolí  nejnižších  řádů.  Geomorfologicky  se  jedná  o  hraniční  oblast  soustav 

krušnohorské a šumavské přiřazované ke geomorfologickým jednotkám I  A – 2A  m – a / 

Dolnožandovská pahorkatina Tachovské brázdy /  a  II C – 1A – b

  / Kynžvartská vrchovina Slavskovského lesa /.

Nejbližší  okolí  Lázní  Kynžvart  je  odvoňováno několika  menšími  vodotečemi, 

pramenícími  na  JZ  okraji  Slavkovského  lesa  a  odtékajícími  přibližně  jižním  směrem. 

Východní část je odvodňována vodotečí Lázeňského potoka, který pramení v  rešeliništi 

pod vrchem Lysina v nadmořské výšce 875 m. Souhrnná  plocha těchto povodí je 3,80 

km/m2 , lesnatost 90%. Potok Rašelinný a Bahnitý patří k provodí Kosového potoka. 

Po  klimatické  stránce  náleží  zájmové  území  do  chladné  oblasti,  okrsku 

mírně chladného. Roční průměrná teplota vzduchu za období 1901 – 1950 činila 6,4 C, 

roční průměrná srážková výška za období 1931 – 1960 je 923 mm.

Minimální měsíční relativní vlhkost vzduchu v odbobí  1926 – 1950 činila 72% 

max 90%.

3.2. Hydrogeologické poměry

Vývěry minerálních vod v Kynžvartu jsou zřídelní soustavou kyselek uvnitř široké 

mariánskolázeňské  zřídelní  oblasti.  Mají  společný  zdroj  oxidu  uhličitého  a  v  nepřímé 

hydrologické souvislosti částečně též infiltrační část dílčích zřídelních struktur, kterou pro 

dané  území  jsou  zejména  svahy se  zvětralinovým pokryvem nad místní  erozivní  bází, 

údolím kynžvartského potoka nad vrstevnicí  590 m n.  m.   Zvětralinovému pokryvu je 

nutno přisuzovat značný retenční význam při transferu atmosférické srážkové dotace do 

hlubokých puklinových oběhů pásma tvoření kyselek.

Tato zóna akumulace minerální vody se předpokládá v hloubkách do 200,0 m a je 

predisponována  strukturně-tektonickou  stavbou  území.  V  tomto  pásmu  dochází  k 
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intenzivnímu  sycení  zvodně  oxidem  uhličitým,  který  se  následně  podílí  na  vzestupu 

kyselky jako transportní medium na principu gaslift. V připovrchové zóně vývěrové části 

zřídelní struktury pak dochází k mísení minerální vody s prostou vodou mělkého oběhu 

první zvodně a k vytváření druhotné akumulace  “ kup “ kyselek hybridních typů.

 Jejich režim je  pak v úzké  spojitosti s  režimem prostých podzemních vod a  v 

krátké  retardaci  odráží  srážkové  a  teplotní  výkyvy a  je  vysoce  zranitelný  z  hlediska 

mechanických  zásahů  do  tohoto  prostředí  i  možností  rizika  průniku  kontaminantů  do 

vývěrové oblasti.

Z důvodu stabilizace vybraných vývěrů kyselky a jejich hygienického zabezpečení 

byly na  základě hydrogeologického  průzkumu v  letech  1954  –  1958  (Hynie,  Dovolil) 

provedeny záchyty kyselky přímo na výstupní cestě vrty (S-2, S-4, S-5) a tak vyčleněny z 

vlivu prosté mělké zvodně.

Koncepce  současně  prováděných  hydrogeologických  prací  důsledně  vychází  z 

poznatků předchozích průzkumů.

3.3. Výskyt studených kyselek ve zřídelní oblasti Lázní Kynžvart

V zájmovém území byla v minulosti evidována celá řada vývěrů kyselek, dnes již 

zaniklých,  případně rozptylujících se podpovrchově.  Byly známy jako Silniční  pramen, 

pramen Markétin,  Lázeňský, Nový, Viktor, Marie, Eleonora, Helena, Zaječí pramen, Liščí 

pramen, kyselka u Zikmundů, pramen Luční u Lískovce a pramen Zámecký. Tyto údaje 

pocházejí z archivních materiálů pořízených ke konci 19. století. Odhad celkové využitelné 

vydatnosti těchto zdrojů, dle těchto údajů představuje více než 1,0  l/s  a méně než 2,5  l/s. 

Vzhledem  k  nereprodukovatelnosti výše  uvedených  údajů  má  tato  hodnota  pouze 

informativní charakter.

Za  reprodukovatelné  lze  považovat  pouze  výsledky  dlouhodobé  simultánní 

hydrodynamické zkoušky, kterou provedla Stavební geologie Praha v letech 1979 – 1980. 

Čerpací  pokus  na  prameni  Richard  v  roce  1989 probíhal  bez  možnosti  pozorování  na 

vrtech S-2, S-4, S-5, vzhledem k technickému stavu zhlaví. Naměřené hodnoty pramene 
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Richard teď nejsou doloženy mírou  ovlivnění dalších přírodních léčivých zdrojů / PLZ / 

skupiny Lázeňských pramenů a doporučení vyplývající z vyhodnocení čerpací zkoušky je 

nutno považovat za účelové s časově omezenou platností.

Do skupiny Lázeňských pramenů řadíme všechny vývěry a záchyty vývěrající v 

prostoru Lázeškého potoku, podél vrstevnice 700 m. Jsou vyhlášeny jako přírodní léčivé 

zdroje.  Nová Helena / vrt S-2 /, Nová Marie / vrt S-4 /, Nový Viktor / vrt S-5 / a Richard. 

Tyto  prameny  jsou  v  těsné  hydraulické  spojitosti,  jak  dokládají  výsledky 

hydrodynamických zkoušek / Pěček J. 1980 / a na základě hydrochemických ukazatelů se 

rozlišují do dvou základních chemických typů:

a/  prameny  zachycené  vrty  S-2,  S-4  a  S-5  přímo  na  výstupních  cestách jsou 

hydrouhličitanové vápenato-hořečnaté kyselky o teplotě 8 – 9 C s nepravidelným přelivem 

v rozpětí 15 – 25  l/min. s využitelnou vydatností čerpaného množství cca 40 l/min.  při 

snížení  hladiny  na  úroveň  697,  0  m  n.  m.   Jsou  využitelné  pro  balneoterapii  a  za 

předpokladu odželeznění i jako vysoce jakostní přírodní stolní voda.

b/  pramen Richard je prostá kyselka, zachycena mělce  studnou, v houbce 6,0 – 

12,0 m pod úrovní terénu. Vydatnost na přelivu činí kolem 9,0  l/min. při teplotě 7 – 8 C. 

Obsah radonu se pohybuje v rozmezích 330 – 340  Bg/l. Radioaktivitou se pramen Richard 

odlišuje od všech ostatních pramenů kyselky v Kynžvartě a řadí se mezi velmi vzácné, 

slabě radioaktivní kyselky. Tato výjímečnost však významně omezuje využití tohoto zdroje 

pouze jako zdroje léčebného.

Skupiny  pramenů  v  Kynžvartském  sedle  a  na  břehu  Bahnitého  a  Rašelinného 

potoka lze považovat za samostatné zřídelní struktury Richard II, Luční, Devítivršní.

 V této prognózní oblasti probíhá hydrogeologický průzkum, odsouhlasený ČIL MZ 

ČR  Praha,  který  provádí  odborná  firma  Aquatest,   Stavební  geologie  Praha.  Přinesl 

základní  poznatky  o  možnostech  využití  prognózních  zásob  přírodních  vod  stolních  v 

tomto území.
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    4. Výstavba stánčírenského závodu a jeho vliv na životní        

prostředí
4.1.  Údaje o přímých vlivech na životní prostředí

4.1.1. Půda – trvalé odnětí zemědělské půdy

Pro výstavbu Stáčírny minerálních vod Lázní  Kynžvart  dojde k trvalému odnětí 

zemědělské  půdy  ze  zemědělského  půdního  fondu  v rozsahu  1,8228  ha.  Ve  smyslu 

ustanovení  §  9  odst.  6  písm.  d)  za  použití  ustanovení  §  11 odst.  3  písm.  b)  zákona č 

334/1992 nebude za trvalé odnětí zemědělské půdy pro účely výstavby objektů a zařízen 

pro čištění odpadních vod předepsán odvod  finanční částky do Státního fondu životního 

prostředí. Proto je tento zábor rozdělen na plochu vlastní stáčírny a čistírny odpěních vod 

následovně:

stáčírna 1,7611 ha

čistírna odpadních vod 0,0617 ha

Pozemek je veden v současné době v kultuře louka.

4.1.2. Voda

Navrhovaná Stáčírna  minerálních vod bude odebírat  pro svůj  provoz minerální 

vodu ze 3 vrtů, provozní vodu a vodu pro sociální zařízení z veřejného vodovodu.

           a) Minerální voda

Voda bude odebrána ze 3 vrtů. Z nich je povolen následující maximální odběr:

Z vrtu  HV-2 100,0  l/min,  z vrtu  HV-3  42,0  l/min  a  z vrtu  HV-4 300,0  l/min. 

Celkový odběr minerální vody bude:

maximální hodinový odběr 26,52 m3/h     
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maximální roční odběr   232 315,20 m3/r

Všechna  odebraná  voda  bude  plněna  do  lahví  a  expedována.  Ztráty  při  plnění 

budou minimální a nepřekročí 1%.

            b) Pitná voda

Pitná voda bude odebírána vodovodní přípojkou, která bude odbočovat z veřejné 

vodovodní sítě v obci Valy.  Bude využívána pro technologické účely plnících a mycích 

linek, pro  přípravu jídel a pro hygienická zařízení stáčírny.

voda pro technologii stáčírny: 

maximální hodinový odběr 38,06 m3/h  

maximální roční odběr 244 691,20 m3/r

voda pro sociální zařízení stáčírny: /

maximální hodinový odběr 7,10 m3/h

maximální roční odběr   60 809,00 m3/r

celková spotřeba pitné vody

maximální hodinový odběr 45,16 m3/h

maximální roční odběr 305 500,20 m3/r

Nerovnoměrnosti odběru pitné vody nad koeficientem 1,1 budou vyrovnávány ve 

vodojemu  stáčírny.  Pitná  voda  bude  odebírána  z veřejného  vodovodu.  Po  použití  a 

znečištění bude odtékat do kanalizace.

4.1.3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie:

Stáčírna minerálních vod bude zásobována elektrickou energií z veřejné rozvodné 
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sítě ZČE přípojkou vrchním vedením do trafostanice TS 22/0,4 kV, 3 x 1000 kVA. Celková 

spotřeba a hodinová spotřeba elektrické energie je  vyčíslena ve výši:

hodinová spotřeba 2 019,0 kW

roční spotřeba 9 070,0 MWh/r

Zemní plyn:

Zemní plyn bude zdrojem tepelné energie pro technologii stáčírny minerálních vod 

a  pro  vytápění,  temperování  vzduchotechniku  objektů,  které  jsou  součástí  nebo 

vyvolanými  investicemi  stáčírny.  Po dokončení  2.  Etapy bude spotřeba  zemního plynu 

následující:

maximální hodinová spotřeba 449,0 Nm3/h

roční spotřeba 2 082,3 Nm3/h

Louh sodný:

Bude  používán  jako  hlavní  chemikálie  do  mycích  linek  lahví.  Bude  přivážen 

v autocisternách jako     40 % roztok NaOH. Z nich bude čerpán do skladovací nádrže 

louhu sodného o objemu 20 m3 a odtud odebírán dávkovacím zařízením do myček lahví. 

Podle různých výrobců se na 1000 lahví počítá se spotřebou 0,5 kg až 0,7 kg 100 % louhu 

sodného. Podle provozních zkušeností je tato spotřeba pouze 0,3 kg až 0,4 kg. Pro výpočet 

bilance se uvažuje spotřeba 0,45 kg.

Plnící linky na skleněné lahve o obsahu 0,7 l mají kapacitu 38 000 lahví za hodinu. 

Plnící linka na lahve PET má v 1. Etapě kapacitu 15 000 lahví za hodinu. Při maximálním 

povoleném odběru minerální vody z vrtů 442,0 l/min a počtu 17 směn za týden může být 

naplněno  nejvíce  5 168 tisíc  a  nejméně  1 993 tisíc  skleněných   lahví  za  týden.  Tomu 

odpovídá spotřeba 50 %louhu v rozmezí od 1 794 kg/týden až 4 651 kg/týden, v průměru 

3 208 kg/týden, t. j. 2,140 m3/týden. Zásobí nádrž vystačí na cca 10 dní. V případě, že bude 

dodáván louh o koncentraci 40 %, bude jeho spotřeba úměrně vyšší.

maximální hodinová spotřeba 34,3 kg/h 50 %

2010 15



Bc. Dana Flanderková: Ochrana a jímání zdrojů minerálních vod ve vazbě na životní 
prostředí

roční spotřeba (předpokládaná) 217,7 t/r 50  %

Chemikálie:

Pro odstranění minerálních usazenin z lahví a pro zamezení tvorby vodního kamene 

v teplovodní vaně budou do mycího roztoku přidávána aditiva a kyselina.

Oxid uhličitý:

Bude používán pro sycení minerální vody a pro neutralizaci nevyužitelného obsahu 

louhu v louhové lázni.

Kyselina sírová:

Kyselina  sírová  bude  používána  v čistírně  odpadních  vod  pro  neutralizaci 

odpadních vod, jejichž pH dosahuj až hodnotu 12. Pro biologické čistění je nutné pH snížit 

na 8 až 9. Spotřeba  koncentrované kyseliny sírové 98 % bude 200,0 kg/d, 1133,0 kg za 

týden, t. j. 0,616 m3 za týden.

maximální hodinová spotřeba 8,3 kg/h

roční spotřeba (předpokládaná) 58,7 t/r

Organický fakulant:

Organický  fakulant  bude  používán  pro  odvodňování  přebytečného  kalu 

z biologického čistění odpadních vod. Jeho spotřeba bude 0,24 kg/d, t. j. 1,36 kg za týden.

maximální hodinová spotřeba 0,24 kg/h

roční spotřeba 70,7 kg/r
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4.1.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Doprava  prázdných  a  naplněných  lahví  a  chemikálií  bude  znamenat  zvýšení 

provozu kamionů a  cisternových automobilů  průměrně  o  105 jednotek  denně.  Při  tom 

budou dopravovány i látky, zejména kyselina sírová a hydroxid sodný, které by v případě 

havárie dopravního prostředku znamenaly narušení životního prostředí.

            Čištění odpadních vod

Ze stáčírny minerálních vod bude odtékat 638,5 m3/d silně znečištěných odpadních 

vod z myčky skleněných lahví, 21,0 m3/d splaškových vod ze sociálního zařízení a 192,0 

m3/d odpadních vod znečištěných pouze prachem z mytí nových lahví z PET.

Podle rozborů podobných provozů je průměrné znečištění surových odpadních vod 

následující:

nerozpuštěné látky 106,9 mg/l

pH 10,9

BSK5 99,0 mg/l

CHSKCr 219,6 mg/l

PC 2,9 mg/l

Odpadní vody takto znečištěné je potřeba čistit buď chemicky, nebo biologicky.

 Odpadní vody

Celkové množství vypouštěných odpadních vod:

Přímo do recipientu: odpadní vody bezvýznamně znečištěné   56 731,4 m3/r

do čistírny odpadních vod: 188 661,5 m3/r

celkem 245 392,9 m3/r

Odpadní  vody  vypouštěné  přímo  do  recipientu  vznikají  při  vyplachování  nově 
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vyrobených lahví z PET.

Znečištěné  odpadní  vody,  které  budou  před  vypouštěním do  recipientu  čištěny, 

vznikají při mytí  skleněných lahví v myčce. Mají vysoké pH a malý podíl organických 

látek z rozpuštěného lepidla, z vyluhovaného papíru a zbytků slazených minerálních lahví, 

které se budou dovážet pro plnění minerální vodou.

Hrubé nečistoty  budou z odpadních vod zachyceny na česlích, a to odděleně pro 

odpadní vody ze sociálního zařízení a odděleně pro průmyslové odpadní vody. Průmyslové 

odpadní vody budou z česlí odtékat do lapáku písku a úlomků skla a dále do provozní 

jednotky neutralizace a z ní do vyrovnávací nádrže. Po redukci nerovnoměrnosti přítoku 

budou  čerpány  do  aktivační  nádrže  s anoxickým  selektorem,  působícím  také  jako 

denitrifikační  zóna.  Dosazovací  nádrže  budou  vertikální  čtvercové.  Čistírna  bude 

uspořádána  do  dvou  paralelních  linek.  Splaškové  odpadní  vody  budou  z česlí  odtékat 

přímo  do  aktivace  a  čištěny  společně  s průmyslovými  odpadními  vodami.  Přebytečný 

aktivovaný kal bude před odvozem na skládku nebo k zemědělskému využití odvodňován 

ve vacích.

 Odpady

V důsledku  vzniku  a  provozu  závadu stáčírny minerálních  vod vzniknou  v jeho 

areálu různé druhy odpadu, které lze podle jejich původu rozdělit do následujících skupin:

Odpady vznikající:

a)při vlastní výrobě

b)z přidružených a pomocných provozů

c)při údržbě areálu závodu
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Bilanční velikost produkce odpadu je stanovena odhadem s ohledem na podobné 

fungující provozy. Dále uvedený přehled uvádí produkci rozhodujících odpadů spojených 

s činností závodu.

Odpad vznikající při vlastní výrobě

Způsob zneškodňování  odpadu

recyklace - vytříděné bílé a barevné sklo (31408), vytříděné obaly a nádoby z plastů 

(57118) a vytříděné nádoby (57119)

- vytříděný papír (91102)

kondenzát z kompresorů (54405)

skládkování - netříditelný zbytkový domovní odpad (91102)

                        - fólie z plastů (57119)

Odpad z přidružených a pomocných provozů

Způsob zneškodňování odpadu

kompostování – vytříděný organický odpad ze závodní kantiny (91101)

spalování – vytříděná složka papíru z provozu kantiny a výdeje stravy (91101)

skládkování – shrabky z česlí (94701), odpad z lapáku písku (94704), stabilizovaný kal 

(94502), nevytříditelný domovní odpad (91101)

Odpad vznikající z údržby areálu závodu

Způsob zneškodňování odpadu

kompostování  – odpad ze zeleně (91501)

skládkování  – uliční smetky (91701)
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Způsob nakládání s odpadem

Nakládání  s odpadem  rozumíme  logistiku  procesu  jeho  shromažďování 

s transportem a následnou recyklací nebo zneškodněním na zabezpečeném místě odbornou 

firmou.

Shromažďování odpadu

Odpad  určený  k recyklaci  bude  ukládán  ve  speciálních  barevně  rozlišených  a 

výrazně  označených  (podle  druhu  odpadu)  kontejnerech  a  nádobách  umístěných  na 

vybraných  sběrných  a  shromažďovacích  místech  v areálu  závodu  podle  těžiště 

vznikajícího odpadu nebo komunikačních tras.

Transport a zneškodňování odpadu

 Informace  a  kontakty  na  recyklační  firmy  nebo  firmy  pracující  v odpadovém 

hospodářství lze získat na Okresním řadu Cheb, referát životního prostředí.

O  produkci  a  způsobu  zneškodňování  odpadu  bude  vedena  evidence  v souladu 

s NV ČR č. 521/1992 o vedení evidence odpadů.

S odpadem smí být nakládáno a odpad může být zneškodňován pouze v souladu 

s platnou legislativou tj. ve smyslu zákona č. 238/1991 Sb. o odpadech včetně rozvíjejících 

nařízení vlády a vyhlášek a to až do doby, kdy vstoupí v platnost nově schválený zákon o 

odpadech.

 Hluk a vibrace

Vlastní stáčírna nezatíží okolí hlukem a vibracemi, neboť všechna zařízení, které je 

vyvozují, jsou umístěna v zakrytých prostorách. Z tohoto hlediska bude mít negativní vliv 

zvýšení  automobilové dopravy při  transportu materiálu  potřebného pro provoz stáčírny, 

odvoz odpadů a zejména doprava prázdných skleněných lahví do stáčírny a naplněných PE 

a skleněných lahví ze stáčírny.
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 Záření radioaktivní, elektromagnetické

Jak  vyplývá  ze  závazného  posudku  okresního  hygienika  v Chebu,  obsahuje 

minerální voda radon v množství nad 50 Bq/l. Její využívání musí být doloženo souhlasem 

radiologického pracoviště KHS v Plzni. Z toho důvodu je nutno navíc počítat s možností, 

že se bude radon vyskytovat i v základové půdě stáčírny. Z tohoto důvodu musí být pro 

projekt  ke  stavebnímu  rozhodnutí  proveden  příslušný  doplňkový  průzkum  a  navržena 

případná opatření pro ochranu proti radonu.

V důsledku  stavby se  nepředpokládá  zvýšení  elektromagnetického  záření 

v lokalitě stavby.

5.  Charakteristika  variant  a  opatření  vedoucích  k  prevenci, 

eliminaci,  minimalizaci  a  kompenzaci  účinků  na  životní 

prostředí

5.1. Popis navržených variant řešení

Z hlediska geografického je budoucí staveniště stáčírny minerálních vod dáno co 

nejmenší  vzdáleností  od  zdrojů  minerálních  vod.  Z tohoto  hlediska  vyhovuje  plocha 

ohraničená silnicí Velká Hleďsebe – Valy – nádraží Kynžvart, odbočkou z této silnice do 

Lázní Kynžvart a železniční tratí Plzeň – Cheb. Po odečtení ochranných pásem železnice a 

tlakového plynovodu zbývá využitelná  plocha,  odpovídající  požadavkům stáčírny.  Toto 

staveniště je od vrtů, z nichž se bude čerpat minerální voda, vzdáleno 460 m.  Pozemek je 

ve  vlastnictví  budoucího  majitele  stáčírny.  Nevýhodou  staveniště  je  zásah  stavby  do 

významného krajinného prvku, který tvoří údolní niva  bezejmenného potůčku, a dřeviny 

rostoucí  mimo les.  K zásahům do těchto významných krajinných prvků doloží  investor 

před  projednáváním  této  dokumentace  závazné  stanovisko  a  povolení  orgánu  ochrany 

přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 4, odst. 2.

Při zpracování dokumentace k územnímu řízení uvažoval hlavní projektant stavby 

2010 21



Bc. Dana Flanderková: Ochrana a jímání zdrojů minerálních vod ve vazbě na životní 
prostředí

s dalšími  dvěma  variantami  pro  umístění  stáčírny,  které  by  neměly  vliv  na  významné 

krajinné prvky.

Var. A – v prostoru u nádraží Lázně Kynžvart

Var. B – na jižní straně silnice Valy - nádraží Lázně Kynžvart

a) Varianta umístění A, u nádraží Lázně Kynžvart

Tato varianta byla posuzována z následujících hledisek

• Majetkový poměr investora k pozemku

Pozemek navržený pro stavbu je v majetku investora, pozemek variantní by bylo nutno 

získat.

• Odstranění případných staveb a zařízení na variantním pozemku

Pozemek navržený v dokumentaci pro umístění stavby je bez stávajících staveb.

• Průtok vody vodotečí pro možnost zaústění odpadu z ČOV

Odpad vyčištěných odpadních vod ČOV by musel být zaústěn do stejného místa 

jako  v navrhované  variantě.  To  by  znamenalo  prodloužení  kanalizace  a  cca  2,3  km. 

Výstavba  této  kanalizace  v souběhu  s Bahnitým  potokem  by  přinesla  komplikace 

majetkoprávní  ,  územní,  vodohospodářské  z hlediska  meliorací,  ekologické  a 

v neposlední řadě i zvýšení pořizovacích nákladů o cca 6,3 mil. Kč.

• Umístění vrtů minerální vody

Došlo  by  k podstatnému  prodloužení  minerálkovodů  vedených  v dostatečném 

odstupu v souběhu s kanalizací o 2 300 m. Jedná se o tři potrubí z nerezu o DN 50 mm a 

80 mm a kabelového vedení pro napájení o ovládání čerpadel.  Tím by došlo ke zvýšení 

pořizovacích nákladů o cca 25,7 mil. Kč.

• Zásobování vodou
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Ve variantním místě není dostatečné množství pitné vody pro provoz. Tu lze zajistit 

buď prodloužením navrženého řadu z obce Valy v souběhu s minerálkovody v délce cca 

2,3 km, nebo řadem odbočujícím z vodovodu Dyleň – Mariánské Lázně v Sekerských 

Loučkách s komplikacemi majetkoprávními, územními a technickými (podchody silnice 

I. tř. a železnice). Výrazné je i celkové zvýšení pořizovacích nákladů o cca 3,9 mil. Kč.

• Z uvedeného výčtu vyplývají  komplikace majetkoprávní  a  technické,  které  by 

znamenaly podstatné prodloužení liniových staveb. Celkové zvýšení pořizovacích 

nákladů by dosáhlo hodnoty 35,9 mil. Kč a z toho i plynoucí zvýšení výrobních 

nákladů a zdražení zdraví prospěšné minerální vody pro obyvatelstvo.

b) Varianta umístění B, na jižní straně silnice Valy – nádraží Lázně Kynžvart

V rámci zpracovávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  byla 

prověřena možnost  umístit  stáčírnu  na  pozemky  č.  1370/1  a  2831/1,  tj.  jižně  od 

komunikace Valy – nádraží Kynžvart. V tomto prostoru je podle Plánu velkého územního 

celku Cheb, který byl schválen vládou ČR 30. 8.1995, vedena trasa přeložky železnice. 

Z tohoto  důvodu  je  tento  pozemek  pro  výstavbu  nevyužitelný,  protože  po  přenesení 

potřebné  plochy vč.  Ochranného  pásma železnice  by musela  být  dráha  trasována  přes 

prameny těžené minerální vody.

Tento variantní pozemek není v majetku investora.

5.2. Charakteristika podmiňujících, vyvolaných a souvisejících investic

S navrhovanou  stavbou  vlastní  stáčírny  minerálních  vod  je  nutno  realizovat 

následující podmiňující, vyvolané a související investice:

-přívodní potrubí minerálních vod

-vodovodní přípojku od veřejného vodovodního řadu z obce Valy

-ČOV technologických vod z provozu stáčírny a  splaškových vod ze sociálního 
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zařízení

-kanalizaci ČOV do recipientu

-úpravy rozvodné sítě 22 kV a přípojka 22 kV do trafostanice 22/0,4 kV stáčírny

5.3. Řešení technologie stáčírny minerálních vod

Podle současného stavu zašlostí technického řešení je stáčení minerálních vod, 

bez výroby slazených minerálních vod, dáno jednoznačnou technologií. Jde o plnění 

minerálních vod do skleněných lahví, v případě Kynžvartu do lahví o obsahu 0,7 l a 

plnění do lahví PET o obsahu 1,5 l. Skleněné láhve, které budou stáčírny sváženy , 

projdou mycí linkou, jejíž hlavní chemikálií je louh sodný. Ostatní chemikálie budou 

dodávány podle  dodavatele  technologie  mycí  linky.  Lahve PET budou vyfukovány 

z polotovarů jako nový výrobek. Dodávka technologie celé stáčírny bude předmětem 

dodavatelsko odběratelského.

5.4. Variantní řešení technologie čistění odpadních vod

Pokud jde o čištění odpadních vod byla vodohospodářská technologie řešena ve 

dvou variantách . 1. Varianta mechanicko-chemická, 2. Varianta mechanicko – biologická.

Ze stáčírny budou odtékat následující druhy odpadních vod:

-technologické odpadní vody z mytí a plnění skleněných lahví

-oplachové vody z výroby lahví PET

 -splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení

 - dešťové vody z areálu stáčírny

Technologické odpadní vody:

Jsou znečištěny převážně chemicky z myčky skleněných lahví, kde se do zařízení 

dávkuje  louh  sodný.  Zdrojem  organického  znečistění  jsou  lepidla  a  etikety,  narušené 
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louhovou lázní. Toto znečištění je však minimální a lze počítat, že BSK5 bude v rozmezí 50 

mg/l až 100 mg/l.

Oplachové vody z výroby lahví PET:

Budou znečištěny pouze minimálním množstvím prachu. Koncentrace znečištění 

nepřesáhne podle odhadu v BSK5 4 mg/l.

Odpadní vody ze sociálního zařízení:

Budou mít charakter běžných splaškových vod.

Dešťové vody:

Dešťové vody z povrchu areálu stáčírny  budou odváděny samostatnou dešťovou 

kanalizací do recipientu. Z ploch, kde je nebezpečí znečištění ropnými látkami, budou před 

vyústěním předčištěny v lapáku ropných látek.

V čistírně odpadních vod budou čištěny odpadní vody technologické o vody ze sociálního 

zařízení.

Varianta 1. Čistírna mechanicko – chemická

Odpadní  vody  technologické  a  ze  sociálního  zařízení  budou  přitékat  do 

mechanického  předčištění,  které  bude  pro  oba  druhy odpadních  vod  samostatné.  Před 

vtokem  do  vyrovnávací  nádrže  budu  technologické  odpadní  vody  upraveny  kyselinou 

sírovou na hodnotu 8,5. Čištění bude prováděno roztokem síranu železitého. Po vyčištění 

budou zbytkové nerozpuštěné látky odstraněny na pískových rychlofiltrech. Odpadní vody 

ze sociálního zařízení  budou čištěny biologicky aktivovaným kalem. Kal  z chemického 

čištění bude zahuštěn strojně, kal z biologické čistírny gravitací ve vacích.

Varianta 2. Čistírna mechanicko – biologická

Hrubé mechanické předčištění a akumulace technologických odpadních vod bude 

stejné jako u varianty 1. Za vyrovnávací nádrží bude následovat biologické čištění, pro oba 

druhy  odpadní  vody  společné.  Je  navrženo  čištění  aktivovaným  kalem  s  anoxickým 

selektorem, který bude provozován jako předřazená denitrifikace, a s nitrifikací. Následuje 
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dosazovací  nádrž.  Přebytečný  aktivovaný  kal  bude   zahušťován  prostou  gravitací  ve 

vacích.

Obecné zhodnocení obou variant

Chemické  čištění  je  vhodné  pro  odpadní  vody  se  znečištěním  převážně 

v nerozpuštěných  látkách,  kdy znečištění  v rozpuštěných  látkách  je  pro  danou  lokalitu 

minimální, přibližně do 40 mg/l BSK5.   Jestliže je koncentrace znečištění v rozpuštěných 

látkách vyšší, je účinnější čištění biologické. To se týká zejména cukrů, které by se mohly 

ve výhledu zpracovávat,  i  když to zatím stavebník vylučuje.  U biologického znečištění 

může naopak nedostatečná koncentrace organického znečištění a živin způsobovat obtíže. 

Těmto potížím je možno zabránit přípravou dodatečného dávkování vhodného organického 

substrátu.

Technologie čištění je u chemické čistírny náročnější,  neboť zahrnuje biologické 

čištění splaškových vod ze sociálního zařízení a chemické čištění provozních vod. Varianta 

s chemickým  čištěním  má  vyšší  spotřebu  chemikálií  a  větší  množství  odpadů,  kalů. 

Stabilita čistícího procesu má  biologická čistírna nižší  s ohledem na zvýšené odumírání 

aktivovaného kalu vlivem nesprávně provedené neutralizace. Čistící efekt bude při vyšších 

koncentracích  BSK5  a  Nc  u  biologické  čistírny  vyšší.  Snížení  obsahu  fosforuje  u 

chemického čištění  vyšší.  Stejného účinku je  možno dosáhnout  i  u  biologické  čistírny 

dávkováním  anorganických  fakulantů.  Emise  mohou  být  u  biologické  čistírny  vyšší 

v důsledku  tvorby  aerosolů.  Podle  zkušeností  z obdobně  provedených  čistíren  se  však 

aerosoly nevyskytují. Přesto je možno dodatečně osadit do objektu jednoduché zařízení pro 

filtraci  výdechů.  Biologickou  čistírnu  je  možno  intenzifikovat  podstatně  jednodušším 

způsobem např. zvýšením koncentrace kalu v aktivační směsi.
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  6.  Stručný  popis  stávajícího  a  výhledového  stavu  životního 

prostředí

6.1.  Základní charakteristiky

Klimatické faktory

Podle Quitta  je  staveniště   v mírně  teplé  oblasti,  MT 3.  Průměrný počet  dní  se 

sněhovou pokrývkou je 58.

Kvalita ovzduší

V Lázních Kynžvart  není  stanice  měřící  znečištění  ovzduší.  V rámci  zpracované 

dokumentace  k hodnocení  vlivů  na  životní  prostředí  nebylo  v místě  budoucího 

přepokládaného staveniště  a dopravních tras prováděno žádné aktuální  měření  imisních 

koncentrací  znečišťujících  látek.  Do  přehledných  tabulek  jsou  pro  sledovanou  lokalitu 

proto uvedeny nejbližší 2 stanice. Tyto hodnoty nelze brát jako výchozí posouzení. Spíše 

dokumentují vliv místních podmínek na koncentrace škodlivin v různých lokalitách. Dále 

lze předpokládat, že současné koncentrace znečišťujících látek budou pravděpodobně nižší, 

protože staveniště stáčírny je na rozdíl proti dále uvedeným lokalitám v extravilánu.

Voda

a) Podzemní vody

V místě  staveniště  nebyl  dosud  proveden  podrobný  inženýrsko  –  geologický  a 

hydrogeologický průzkum. Stavbou dojde k určitému snížení hladiny podzemní vody, které 

bude  způsobeno  výkopy  pro  přívodní  potrubí  minerálních  vod  a  pro  odpadní  potrubí 

kanalizační.  Pokud bude možno udržet  na zbývající  ploše,  nedotčené stavební činností, 

biologické  oživení  faunou  a  flórou,  bude  nutno  utěsnit  výkopové  rýhy  jílem,  nebo 

obdobným materiálem,  aby  se  odstranila  drenážní  funkce  výkopových  rýh.  K většímu 

poklesu hladiny podzemní vody dojde pouze při zakládání čistírny odpadních vod, tento 

pokles však bude dočasný, na dobu 2 a 3 měsíce.
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b) Pramenné oblasti

Z místního šetření vyplývá, že hladina podzemní vody je mělko pod terénem a že na 

této  ploše  vyvěrá  několik  drobných  pramenů.  Tyto  prameny  nebudou  podchycovány, 

předpokládá se, že se vývěry přesunou k přeložce potoka.

c) Vodní toky

Stáčírna  minerálních  vod  je  situována  v povodí  Mže  č.  1-10-01,  dílčí  povodí 

Rašelinný potok č. 1-10-01-055. Odpadní vody budou vypouštěny do Bahnitého potoka 

v profilu soutoku s Rašelinným potokem, dílčí povodí č. 1-10-01-056. Ve vzdálenosti cca 

1250 m od věstního objektu se Bahnitý potok vlévá do Kosového potoka, dílčí povodí č. 1-

10-01-057.

Charakteristické průtoky ve vodotečích:

Dále uvedené M denní a N leté průtoky stanovil Český hydrometeorologický ústav.

Na  staveništi  stáčírny  jsou  v současné  době  2  bezvýznamné  bezejmenné  vodní  toky 

(potůčky), které ústí do Rašelinného potoka. V důsledku stavební činnosti je bude nutno 

přeložit.

Současné znečištění vodních toků

Voda ve všech třech potocích je mírně alkalická,  málo mineralizovaná s nízkým 

obsahem organických látek. Ukazatelé stanové chemickým rozborem nenasvědčují tomu, 

že by voda byla výrazněji znečišťována lidskou činností.

Na základě biologického rozboru lze společenstva vodních organizmů ze všech tří 

stanovišť hodnotit jako přirozená, nenarušená nepříznivými vlivy. Jejich složení indikuje 

čistou  vodu  na  hranici  oligosaprobity  a  betamezosaprobity.   Neprojevují  se  na  nich 
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antropogenní  vlivy  odpadních  vod  ani  toxicity  apod.   Výsledné  sirobní  indexy  u 

jednotlivých  potoků  se  mírně  liší  podle  hodnoceného  společenstva  (  případně  i  podle 

způsobu výpočtu ), což je obvyklé.

Půda

Trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bude provedena 

následujícím rozsahu:

Plocha  pro čistírnu  odpadních  vod je  v celkovém záboru  oddělena  neboť  podle 

zákona č.  344/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu nebude na tuto plochu 

předepsán odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

6.2.     Geofaktory životního prostředí

Na staveništi stáčírny se podle orientačního geologického průzkumu pod pokrytou 

vrstvou humózní hlíny vyskytují do hloubky cca 6 m jílovité hlíny a písky. Skalní podloží 

tvoří nepřeměněné granitoidní plutony variské. Podle ČSN 73 0036, Seismická zatížení 

staveb, je stavba umístěna mezi oblastmi Ašska, kde byla zaznamenána zemětřesení o síle 

7º M.C.S. a oblastí Českého lesa se zemětřeseními 6º M.C.S. V blízkosti je předpokládaný 

tektonický zlom. V uvažovaném území je možno počítat  s otřesy o intenzitě 6º  M.C.S. 

Stavby  průměrné  kvality  odolávají  těmto  zemětřesením  bez  vážnějšího  poškození. 

Periodicita zemětřesení je však tak velká, že poměrně malou možnost porušení staveb lze 

zanedbat. Objekty, jejichž porušení by mohlo ohrozit životní prostředí,  jsou navrženy i 

z tohoto hlediska bezpečně.  Hladina podzemní vody je  cca 1 m pod povrchem terénu. 

Terén je rovinný a mírně se svažuje do údolí Rašelinného potoku. Vzhledem k zarostlé 

povrchové humózní vrstvě zde není nebezpečí eroze.

2010 29



Bc. Dana Flanderková: Ochrana a jímání zdrojů minerálních vod ve vazbě na životní 
prostředí

Flóra a fauna

a) Flóra

Lesní vegetace je v území zastoupena jen na V okraji, již mimo plánek. Lesík je 

tvořen  starším  druhotným  porostem  (80-100  let)  javorů,  dubu,  osiky  a  přimíšeně  je 

přítomen buk, střemcha  a jeřáb. Z bylinných hájových druhů jmenuji kopytník evropský, 

kapraď osinkatou, pryskyřník kosmatý.

Břehové  porosty  potoků  jsou  tvořeny  vrbinami  ze  svazu  Salicion  triandrae, 

především vrbou křehnkou, vrbou bílou, vrbou popelavou a olšinami podsvazu  Alnenion 

glutinoso-incanae  s olší  lepkavou.  Tyto  porosty  přirozeného  charakteru  jsou  částečně 

přeměněny na vysázené prorosty s topolem osikou a na nálety vrby jívy.

Mokřady  a  mokřadní  louky  v území  jsou  botanicky  nejhodnotnější.  V místech 

vývěru podzemních vod je to společenstvo Scirpetum sylvaticae, na podmáčených loukách, 

které jsou bohaté  na dusík a které již delší  dobu nebyly obhospodařovány se uplatňují 

společenstva  podsvazu  Filipendulion  a  různé  fragmenty  společenstev  s Deschampsia 

caespitosa.  Nejcenější  oligotrofní  partie  s vysokou  hladinou  podzemní  vody  osidlují 

ostřicová společenstva Caricetum rostratae, a Caricetum goodenowi.

Louky na úhorech jsou zařaditelné do mezofilních eutrofizovaných společenstvech 

svazů Arrhenaterion a Alopecurion s vysokým podílem plevelných taxonů.

Dále  se  v území  nacházejí  meze,  násypy,  příkopy  s vegetací  nezařaditelnou  do 

fytocenologického systému. 

Z agresivních neofytů se v území výrazně uplatňuje bolševník velkolepý u silnice v J části 

území.

b) Fauna

V souvislosti s očekávaným ovlivněním životního prostředí (zejména pak vodních 

toků – Kosího, Rašelinného a Bahnitého potoka), byla vypracována některá dílčí posouzení 

týkající se vybraných skupin vodních organismů.
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Údaje,  získané  v rámci  vlastních  průzkumů  území,  umožňují  posouzení 

uvažovaného  investičního  záměru  s ohledem  na  další  skupiny  živočichů.  Kategorie 

ohroženosti druhů jsou uváděny podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Plazi

V mokřadu na místě uvažovaného areálu stáčírny byl opakovaně (1996) zjištěn 

výskyt  ohroženého  druhu  užovky  obojkové.  Dále  zde  byl  zjištěn  výskyt  kriticky 

ohroženého druhy zmije obecná a na okraji slepýš křehký. Vybudováním areálu stáčírny 

může dojít  k likvidaci  současného výskytu.  Je  však  pravděpodobné,  že  si  plazi  najdou 

náhradní biotop.

Obojživelníci

Vzhledem k rozsáhlému odvodnění ploch severně, západně i jižně od zájmového 

území  neexistuje  v okolí  dostatečné  množství  lokalit  vhodných  pro  rozmnožování 

obojživelníků.  Z tohoto  důvodu  jsou  cílem  tahových  cest  obojživelníků  dvě  lokality 

v zájmovém území:

1.rybníček severně od křižovatky silnic Valy-Stará Voda a Valy-Lázně Kynžvart, 

včetně přilehlého mokřadu pod jeho hrází

2.Mokřad v místě uvažovaného areálu stáčírny (výstavbou areálu stáčírny by byl 

mokřad zlikvidován)

Ptáci a savci

Po dobu terénních průzkumů nebyly pozorovány vzácné ptačí druhy, ani jejich 

hnízdění, stejně tak nebyly pozorovány vzácné druhy savců. Jejich přítomnost na lokalitě 

se vzhledem ke krátkosti průzkumů nedá vyloučit. Při jakémkoliv vyrušení ovšem většina 

druhů  je  schopna  poměrně  rychle  změnit  stanoviště.  I  v současné  době  jsou  tito 

živočichové vyrušováni frekventovanou železniční tratí a automobilovým provozem.
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6.3. Ostatní charakteristiky  

 Krajina

Navrhovaná stavba  bude  umístěna  ve  volné  krajině,  jejíž  povrch  tvoří  většinou 

louky a orná půda. Touto krajinou protékají 2 menší potoky v přirozených korytech, okolo 

nichž se vyskytují jednotlivé stromy a keřové porosty. Jsou to potoky Rašelinný a Bahenní. 

Jejich hydrologická charakteristika je uvedena v kap. C II A 2. Ve vzdálenosti 1,5 km jsou 

2  menší  rybníky,  Dvouhrázový  a  Pastevní.  Lidská   činnost  se  v nejbližším  okolí 

navrhované stavby projevuje železniční tratí a silnicemi 3. třídy.  Od místa projektované 

stáčírny je  zástavba  ovce  Valy vzdálená  1,3 km, okraj  Lázní  Kynžvart  1,8  km a zóna 

místního průmyslu Lázní Kynžvart u místního nádraží 2 km.

Charakter příměstské zóny

Stáčírna minerálních vod bude umístěna v extravilánu a bude vzdálena 1,8 km od 

okraje významného lázeňského města Lázní Kynžvart. Ve vzdálenosti 2 km od stáčírny je 

menší městská průmyslová zóna s nádražím. Rekreace se v okolí stáčírny neprovozuje.

Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky

Stáčírna minerálních vod Lázně Kynžvart bude umístěna ve vzdálenosti 60 m od 

hranice  chráněné  krajinné  oblasti  Slavkovský  les.  Tuto  hranici  tvoří  v místě  stavby 

železniční trať Plzeň – Cheb. Dle zonace CHKO Slavkovský les spadá sousední území 

sousedící  se  staveništěm do  4.  zóny,  jako  území  obhospodařované  a  narušené  lidskou 

činností. Stavba d ochráněné krajinné oblasti nezasahuje.

Na území stáčírny minerálních vod je významný krajinný prvek, který ve smyslu 

zákona 114 ze dne 19. 2. 1992 o ochraně přírody a krajiny tvoří v daném případě mokřad. 

Tento  mokřad,  který  vznikl  přirozenou cestou  bez  zásahu člověka  byl  původně plošně 

menší. Nedokonalou lidskou činností, jejímž následkem přestal být propustek přiléhající 

silnice propustný, došlo ke změně vodních poměrů a vzdutá hladina zvětšila zamokřenou 

plochu, která se zoologickým a botanickým osídlením liší od okolního území.
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Přírodní rezervace a národní parky v dané lokalitě nejsou.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství.

V místě  staveniště  stáčírny minerálních  vod a  vnějších  liniových  vedení  nejsou 

zaznamenány  žádné  využitelné  surovinové  zdroje.  Cenným přírodním bohatstvím  jsou 

podzemní zdroje  přírodních minerálních vod, na jejichž využití je založen projekt stáčírny. 

Podle  závazného  posudku  Českého  inspektorátu  lázní  a  zřídel  z 27.  8.  1996  jsou  pro 

využití minerálních vod povoleny následující maximální odběry ze stávajících vrtů: z vrtu 

HV-2 100 l/min , z vrtu HV-3 42 l/mina z vrtu HV-4 300l/min.

6.4. Ochranná pásma

a) Ochranná pásma vodních zdrojů

Stavba  stáčírny minerálních  vod leží  vně  chráněné  oblasti  přirozené  akumulace 

vody Slavkovský les.  Její  hranice,  která je v místě stáčírny společná s hranicí  chráněné 

krajinné oblasti Slavkovský les, je tvořena železniční tratí Plzeň – Cheb. Vzdálenost stavby 

od této hranice je 80 m.

b) Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Stavby stáčírny minerálních vod leží uvnitř 2. Ochranného pásma minerálních vod 

Lázní  Kynžvart  a  to  ve  vzdálenosti  80  m  od  jeho  hranice.  Staveniště  leží  dále  ve  3. 

ochranném pásmu minerálních vod Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart ve vzdálenosti 5,5 

km od jeho hranice.

 c) Ochranné pásmo železniční trati a vysokotlakého plynovodu

Stavby  stáčírny  minerálních  vod  byla  umístěna  tak,  aby  nezasahovala  do 

ochranného pásma dráhy. Vzdálenost objektu stáčírny od osy kolejí je 80 m. při návrhu 

stavby je respektováno ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu, které je 10 m.
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  d) Pásmo hygienické ochrany čistírny odpadních vod

Mezi čistírnou odpadních vod a souvislou bytovou zástavbou je navrženo pásmo 

hygienické ochrany analogicky podle ČSN 75  6401 Čistírny odpadních vod pro více než 

5000  ekvivalentních  obyvatel.  Podle  čl.  5.9  citované  normy  je  pro  mechanicko  –

biologickou  čistírnu  s kalovým hospodářstvím nejmenší  vzdálenost  od  souvislé  bytové 

zástavby předepsána minimálně 100 m. tato podmínka je splněna. Čistírna  odpadních vod 

je zcela zakrytá  a je zabezpečená proti šíření zápach a aerosolů do ovzduší. V případě, že 

by byla doplněna čištěním odváděného vzduchu, bylo by možno zmenšit pásmo hygienické 

ochrany na 10 m.

6.5. Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo

a) Vliv emise škodlivin na zdraví obyvatel

Oxidy dusíku

Jedná se o směs vyšších oxidů dusíku (NO, NO2, N2O...). Jejich vzájemný poměr 

závisí  během  dne  na  mnoha  faktorech,  zejména  klimatologických.  Vliv  vyšších 

koncentrací NO2 je dráždivý, při koncentraci 5.10-4 % je znatelný čichem, a při 1 až 2.10-3 

% má dráždivé účinky. Pobyt v prostoru s koncentrací 1 až 1,5.10-2   % po dobu 30 až 60 

minut je již životu nebezpečný. Koncentrace  3.10-2  % je nebezpečná pro zdraví již po 

velmi krátké expozici. Podle amerických epidemiologických studií mají NOx při vyšších 

koncentracích  vliv  na  vyšší  výskyt  zánětů  plic.  Z hlediska  citlivosti  na NO2 nastává  u 

astmatiků kritický stav již při koncentraci 500 µg.m-3 po době  30 minut.

Produkce NOx je nejvyšší při nízkých a vysokých rychlostech aut. Optimální je zde 

rychlost  kolem  60  km/hod.  Naopak  při  přerušovaném  stylu  jízdy  v intravilánu  roste 

produkce NOx jen velmi málo. Pokud odhadneme průměrné imisní pozadí IHr NOx v dané 

oblasti na 20 µg.m-3, pak podíl liniových zdrojů se v obcích pohybuje kolem 5 až 10 % 

z celkového množství.
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Oxid uhelnatý

Je  jednou  z nejrozšířenější  škodlivin,  která   má  i  největší  tradici  z hlediska 

sledování ve vztahu k silniční dopravě. Zvýšené množství CO blokuje krevní barvivo – 

hemoglobin tvorbou karboxyhemoglobinu následuje možnost udušení. Další účinky jsou 

na myoglobin a jiné tetrapyrolové látky. Účinky CO na nerovový systém  jsou spojeny i se 

změnou enzymové aktivity.

Emise CO prudce vzrůstají se snížením plynulosti jízdy ( např. v okolí křižovatek ). 

Proto jejich bilance ideálně doplňuje bilanci škodlivin NOx. V běžné obytné zástavbě se na 

koncentracích IHr CO podílejí převážně lokální topeniště 60 – 80 %, ve zbývající míře 

liniové zdroje a ostatní skupiny zdrojů, včetně transferů.

Uhlovodíky

Jsou to organické sloučeniny, které se dostávají do ovzduší se počítají na desítky. 

Jejich vliv na zdraví je u každého z nich různý ( karcinogenní, toxické..). Výrazně se i liší 

jejich emise u vozidel se vznětovým nebo zážehovým motorem. Pro uhlovodíky vzhledem 

k různé toxicitě neexistuje hygienický limit. Emise uhlovodíků je výrazně závislé na stylu 

jízdy, kdy například brždění  motorem výrazně zvyšuje jejich produkci.

          b) Vliv hluku z dopravy

Jedním z významných vlivů na kvalitu životního prostředí představují vliv 

dopravy vyprodukovaných palet lahví ze stáčírny vody. Negativní vliv dopravy je chápán 

ve svých důsledcích především jako zvýšení hladin hluku a emisí  dopravy.  Jedná se o 

dopravu jižním směrem na trase stáčírna – Mariánské Lázně a severním směrem na trase 

stáčírna - Lázně Kynžvart ( železniční stanice ) a dále směrem na Starou Vodu.

 

Na základě  výše  uvedených  skutečností  lez  považovat  zvýšení  hluku  z provozu 

stáčírny na stávajících  komunikacích  za  relativně  nevýznamné a  snesitelné.  Výraznější 
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negativní změna se projeví v obci Valy. V obci Kynžvart bude vzhledem k převažujícímu 

směrování dopravy na železnici nárůst hluku naprosto minimální.
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7. Metodika a způsob získávání získávání údajů o stávajícím a 

výhledovém stavu životního prostředí   

Čistírna odpadních vod:

Podklady  pro  ovlivnění  životního  prostředí  projektovanou  stáčírnou  byly  získány 

z podobných již provozovaných staveb a podle podkladů výrobce technologického zařízení 

stáčírny. Protože se jedná o biologicky znečištěné vody, byla na základě rozborů variant 

vybrána biologická čistírna s aktivovaným kalem ve vznosu. To odpovídá i zahraničním 

poznatkům, uveřejněných např. ve směrnici německé ATV M 766, které rovněž doporučují 

biologické  čištění  přesto,  že  u  odpadních  vod  může  dojít  těžkostem  způsobeným 

nedostatkem živin, jestliže se láhve plní pouze přírodní minerální vodou bez přislazování a 

příchutí.

Vodní toky:

Ovlivněné toky jsou z hlediska čistoty nevýznamné,   a proto na nich nejsou měřící 

profily.

Ovzduší:

Pro vyhodnocení kvality ovzduší v ovlivněném území byla použita ověřená metodika, 

která  vychází  z metody  EPA –  CALINE3.  Do  výpočtu  jsou  zahrnuty  pouze  hodnoty, 

vyvolané dopravou, a to jak v současném stavu (výpočtem), tak i  zvýšení vlivem dopravy 

materiálů a výrobků do stáčírny a ze stáčírny. V posuzovaném území nejsou stanice pro 

měřen kvality ovzduší a ani v rámci této dokumentace nebylo prováděno měření znečištění. 

Proto  jsou  zde  uvedeny pouze  hodnoty  emitované  dopravou.  Hodnoty  pozadí,  lokální 

topeniště a transfer z vzdálených zdrojů nejsou do této dokumentace zahrnuty. Vliv pozadí 

je pouze komentován.  Pro částečnou ilustraci  o znečištění  ovzduší  jsou v dokumentaci 

uvedeny imisní hodnoty některých znečišťujících látek v Chebu a Mariánských Lázních. 

Ty spíše ukazují na to, jak se příslušné hodnoty podle umístění stanice liší a lez z nich 
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uvažovat, v jakých řádech se příslušné koncentrace pohybují.

Hluk:

Současná  intenzita  byla  stanovena  sčítáním  dopravy  zpracovatelem  a  její  zvýšení 

podle podkladů projektanta. Ty jsou co do počtu vozidel poměrně přesné, lišit se mohou 

pouze ve směrování dopravy směrem východním a západním.

Fauna a flóra:

Současná fauna i flóra byla zjišťována průzkumem na místě  a z lineárních podkladů, 

které jsou v dokumentaci citovány. Prognóza byla provedena na základě místních znalostí a 

rovněž  podle literárních údajů ve vztahu ke stupni  narušení  životního prostředí.  Tímto 

způsobem bylo  např.  stanoveno  ohrožení  kriticky  ohroženého  druhu  mihule  potoční  a 

nutné podmínky pro zachování jejího biotopu.

Navržená preventivní a kompenzační opatření

- Doporučuje se provést hluková měření v obci Valy před uvedením stáčírny do provozu. 

Další měření pak bude provedeno po uvedení stáčírny do provozu. Pokud hluková zátěž 

při druhém měření  vzroste  alespoň o 1,0 dB,  bude  se  investor  nákladově podílet  na 

výměně oken v těsné blízkosti  komunikace  za  kvalitnější  okna  s vyšší  neprůzvučností. 

Podíl investora na výměně oken se  navrhuje  30%  doložených  investičních  nákladů. 

Časově bude možnost požádat o příspěvek na výměnu  ohraničená  12-ti  měsíci  od 

uveřejnění výsledků druhého měření. Druhé měření bude provedeno  do  6-ti  měsíců  od 

uvedení stáčírny do provozu.

-  Navrhuje  se  upřesnit  hranice  biokoridoru  a  zřídit  náhradní  biocentrum  mokřadního 

charakteru u stávajícího rybníčku ve směru k Lázním Kynžvart.

- Překládaný potok v místě staveniště bude navržen tak, aby měl obdobné tvary a meandry 

a byl také obdobně výškově členěn ( tůňky, drobné stupně, apod.) jako potok původní.

-  Z  dotčené  lokality  se  navrhuje  přesadit  cenné  rostliny  (  zábělník  bahenní,  kozlík 
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dvoudomý, vrba ).

-   Plochy  narušené  stavební  činností  budou  intenzivním  osetím  travinami  a  kosením 

chráněny proti rozšíření bolševníku.

- Odpadní potrubí vyčištěných vod z ČOV doporučujeme zaústit až po soutok Bahnitého a 

Kosového potoka.

– Navrhujeme  umožnit  jarní  tah  obojživelníků  přes  komunikaci  pomocí  průřezu 

s naváděcími zábranami.

8. Shrnutí problematiky netechnického charakteru

Budoucí stáčírna leží mimo plochu řešenou v územně plánovací dokumentaci města 

Lázně Kynžvart. Její výstavba bude zahrnuta do ÚPD většího územního celku. V projektu 

bude vyřešeno hygienické ochranné pásmo budoucího provozu stáčírny.

Pro prevenci, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci účinků jsou možná následující 

opatření:

V oblasti hluku

V některých  případech  je  možné  chránit  obyvatele  před  nadměrnými  hladinami 

hluku dodatečnými technickými opatřeními. Použití těchto opatření je dáno akustickými a 

architektonickými faktory a má opodstatnění v některých konkrétních případech.

Jako velmi  účinný způsob akustické  ochrany lze  doporučit  v případě  dostatečné 

vzdálenosti  zástavby od komunikace stavbu protihlukových stěn na bázi dřeva,  betonu, 

skla atd. nebo zemních valů v případě přebytků výkopové zeminy. Zde je účinnost těchto 

opatření podmíněna co nejmenší vzdálenost bariéry od komunikace a její výškou.

V případě průtahů silnic středem měst v těsném kontaktu se zástavbou je vhodné 

použít  výměnu běžných oken za  okna  protihluková,  s trojitým zasklením a  plastovými 

rámy. To má pozitivní dopad i na jejich lepší tepelně izolační parametry,  nevýhodou je 

neumožnění větrání při současném dosažení požadované akustické ochrany.

 Třetím progresivním způsobem snižování hluku z dopravy je výměna krytů vozovek 
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za kryty pohlcující hluk. Již výměna dlažby za živičný kryt přináší podstatné zlepšení.

Další  posun znamená používání  speciálních krytů s tzv.  otevřeným povrchem nebo 

aplikace  povrchových vrstev  s vyšší  pohltivostí  zvuku.  Tyto  způsoby se dnes  ojediněle 

používají  v západní  Evropě  a  budoucnu  bude  jistě  možné  využití  technologií  i  v naší 

republice.

Z hlediska emisí

S nížení emisí je možno dosáhnout postupnou výměnou vozového parku. Za tohoto 

předpokladu se bude situace  pokud jde o emise zlepšovat.

Z hlediska vibrací

Snížení vibrací bude možno dosáhnout opět obměnou vozového parku a dále úpravou 

vozovky opatřené rovným povrchem bez výtluk a vertikálních nerovností.

Z hlediska fauny a flóry

V posuzované  lokalitě  vede  v současné  době  regionální  biokoridor.  Ten  z části 

zasahuje  do  pozemku  budoucí  stáčírny.  Aby nebyl  narušen  územní  systém ekologické 

stability  krajiny,  bude  nutno  zkonkretizovat  hranice  tohoto  biokoridoru  a  zajistit  jeho 

správnou  funkci.  K tomu  bude  potřeba  vypracovat  ve  smyslu  vyhlášky  395/1992  Sb. 

projekt  k vytváření  systému  ekologické  stability.  V blízkosti  velkých  antropogenních 

bariér, jako jsou v tomto případě silnice, železnice a stavby, je nutno v trase biokoridoru 

vytvořit  lokální  biocentra,  a  to  za  tratí  u  křižovatky  se  silnicí  do  Kynžvartu  a  pod 

uvažovanou stavbou. Tato biocentra by měla být z části mokřadního charakteru.

Zvýšený provoz na silnici u stáčírny bude znamenat velké nebezpečí pro obojživelníky. Pro 

ně bude třeba vybudovat v silnicích průlezy s naváděcími zábranami.

Při  přípravě  staveniště  je  nutno  v maximální  míře  zajistit  přesazení  rostlin  a 

vegetace. Je např. o zábělník bahenní a kozlík dvoudomý. S určitým rizikem lez přesadit 

vrby  atd.  Rozšíření  bolševníku  je  nutno  zabránit  jeho  likvidací  a  intenzivním  osetím 
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napadených ploch travinami a důslednou údržbou s kosením.

Z hlediska čistoty toků

Kvalita vypouštěných vyčištěných odpadních vod do recipientu, kterým je Bahnitý 

potok, vyhovuje vládnímu nařízení 171/1992 Sb. kterým se stanoví ukazatele přípustného 

stupně znečištění vod. Kvalitu odpadních vod, vypouštěných do tohoto recipientu by bylo 

možno zlepšit nahrazením zatrubněného odpadu otevřeným příkopem s břehovou vegetací. 

Tento příkop by měl samočistící schopnost a byl by veden paralelně s Rašelinným 

potokem.

I když návrh stupeň čištění odpovídá platné legislativě vodního hospodářství, imisní 

kvalita vody nevyhovuje požadavkům ochrany přírody. Z tohoto důvodu bude patrně nutné 

prodloužit odpad z čistírny až do Kosového potoka.

Z hlediska  rizik bezpečnosti provozu

Ve stáčírně minerálních vod jsou možná následující rizika provozu:

• havárie  při  manipulaci  s chemikáliemi  potřebnými  pro  technologii  stáčení, 

v čistírně odpadních vod a při dopravě chemikálií po silnicích od místa naložení až 

po vyložení

• poruchy provozu a z nich plynoucí havárie s důsledkem na životní prostředí

Poruchy výrobního provozu

Poruchy ve  stáčírně  mohou ve svém důsledku zapříčinit  přerušení  provozu mytí  a 

plnění  lahví  minerální  vodou.  Ve  většině  případů  nepůjde  o  negativní  vliv  na  životní 

prostředí.  V případě  havárie  na  mycí  lince  může do  čistírny odtékat  zvýšené  množství 

louhu sodného. Poruch bude signalizován ve vztahu k pH a vodivosti a bude dán příkaz 

k zastavení linky.

Čistírna odpadních vod pracuje na principu aktivovaného kalu ve vznosu. Její funkce by 

byl v podmínkách stáčírny Lázně Kynžvart narušena za následujících okolností:

• přerušení  dodávky  vzduchu  na  dobu  delší  než  6  hodin.  V případě  přerušení 
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dodávky elektrického proudu by byl přerušen i přítok průmyslových odpadních vod 

do ČOV. Přerušení dodávky vzduch u v důsledku poruchy dmychadla je vyloučeno, 

neboť je namontována 100 % rezerva těchto strojů.

• zvýšení  pH  na  hodnotu  vyšší  než  9.  Bylo  by  způsobeno  špatnou  funkcí 

neutralizační stanice v čistírně. Možnost výskytu této poruchy je minimalizováno 

kontinuálním měřením pH. Stoupnutí pH na hodnotu 8 je hlášeno jako porucha. 

Pokud  se  nepodaří  poruchu  v automatice  dávkování  odstranit,  musí  následovat 

ruční řízení provozu.

• zvýšení teplot nad +30º C. V tomto případě bude nutno provést provozní opatření 

ve stáčírně, aby teplota vody poklesla pod +30º C, nebo zastavit přítok vody na 

čistírnu a tím i provoz stáčírny.

Havárie  v důsledku  špatné  manipulace  s chemikáliemi  nebo  v důsledku  porušení 

některého zařízení  nebo nádrží, je vzhledem k navrženým technickým opatřením prakticky 

vyloučeno.  Havárii  při  dopravě  chemikálií  nelze  dostupnými  technickými  opatřeními 

zabránit. Dopravní trasa však musí být vedena tak, aby nezasáhla ochranná pásma vodních 

zdrojů, která jsou vyznačena dopravní značkou.

Nadměrnému znečištění recipientu bude zabráněno přerušením provozu stáčírny a tím 

i  přítoku průmyslových odpadních vod do ČOV. Při  zhroucení aktivace bude v krajním 

případě  nutno vyčerpat aktivovaný kal, zlikvidovat ho na nejbližší větší čistírně, a nahradit 

ho zdravým kalem z ČOV Mariánské Lázně. Poruchy na aktivačních čistírnách jsou za 

dnešního  stavu  techniky  velice  výjimečné.  Proto  lze  předpokládat,  že  při  dodržování 

provozního řádu stáčírny a čistírny odpadních vod nedojde k tomu, aby odpadní vody byly 

vypouštěny do odpadu z ČOV nečištěné.

Z hlediska hospodářsko-urbanistického

     Rozsah zásahu do životního prostředí bude limitován ekonomickým rozkladem mezi 

vstupní  finanční  investicí,  hospodařením  a  ekonomickou  návratností.  Tyto  aspekty 

rozhodnou  o  rozsahu  výstavby  a  nájezdu  výroby  včetně  rozsahu  provozu  (  např. 

dvousměnný,  třísměnný,  soboty a  neděle  atd.).  Pokud marketingové a  výrobní  potřeby 
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budou  rozumně  optimalizovány,  budou  i  dopady  na  životní  prostředí  přiměřené 

hospodářsko-urbanistickým zájmům.     

9. Závěr

Potřebné  výstupy  a  závěry  pro  zpracování  mé  diplomové  práce  byly  získány 

pomocí systémové práce, kdy byly postupně zpracovávány a vyhodnocovány informace z 

nepřímých  a  přímých  geologických,  stavebně-urbanistických,  ekologických  a 

ekonomických studií,  které byly pro účely diplomové práce rozděleny do následujících 

dílčích celků:

-  charakteristika zřídelní oblasti Lázní Kynžvart z pohledu komerčního využití 

-  výstavba stáčírenského závodu a jeho vliv na životní prostředí

-  charakteristika záměru a jeho vlivu na životní prostředí

-  interakce komerční exploatace ochrany životního prostředí a ekonomiky 

     Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit informace geologického a hydrogeologického 

průzkumu, vytipovat potencionálně nebezpečné prvky z hlediska komerční exploatace ve 

vazbě na výstavbu stáčírenského závodu v přímé souvislosti s ochranou  zdrojů přírodních 

minerálních vod , hospodářskou efektivitou a ochranou životního prostředí jako celku.

Základním cílem práce je ukázka stavu, kdy při komplexnosti a vzájemné interakci 

dotčených fenoménů lze skloubit  exploataci  přírodních minerálních vod, ekonomický a 

urbanistický zájem s ochranou jímaných zdrojů přírodních minerálních vod a životního 

prostředí.

Z     důvodů  uvedených  v     těchto  kapitolách,  je  možno  vyjádřit  souhlas  s     výstavbou   

stáčírny  minerálních  vod  v     základní  lokalitě  (  Lískovec  )  s     podmínkou,  že  budou   

dodržena všechna náhradní a kompenzační opatření za narušené životní prostředí při 

zachování hospodářsko ekonomické přiměřenosti.
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 Příloha č. 1 – Situace zájmového území
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