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OSVOBODIT SE TÍM, ŽE ROZŠÍŘÍME OKRUH SVÉHO SOUCITU, 

ABY ZAHRNUL VŠECHNY ŽIVÉ BYTOSTI 

A PŘÍRODU V CELÉ JEJÍ KRÁSE“. 



PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ

 Ochrana přírody a krajiny a dendrologický posudek v 
lokalitě Čertovka: Ing. Marek Hanuš

 Hodnocení a obecné ocenění přírodních zdrojů v lokalitě 
Čertovka: Doc. Ing. Josefa Sejáka - přednese Ing. Marek 
Hanuš

 Botanický průzkum v lokalitě a vliv stavby na místní 
ekosystémy: Mgr. Tomáš Vymyslický, přednese Ing. 
Martina Lukešová

 Shrnutí vlivu stavby a geologických průzkumů na 
krajinný ráz, Územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny a trvale udržitelný rozvoj v regionu: 
Ing. Martina Lukešová



KRAJINA JE NÁŠ DOMOV,

NENAHRADITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ



LEGISLATIVA 

 Předpis č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně 

přírody a krajiny

 Zákon č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na 

životní prostředí (dále jen „proces EIA, proces 

SEA“)



ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

Dále vymezená péče státu a fyzických i 

právnických osob o volně žijící živočichy, planě 

rostoucí rostliny a jejich 

společenstva….(kráceno), geologické celky, 

péče o ekologické systémy a krajinné celky, 

jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.



PODLE TOHOTO ZÁKONA SE ZAJIŠŤUJE ZEJMÉNA:

 ochranou a vytvářením územního systému 

ekologické stability krajiny,

 obecnou ochranou druhů planě rostoucích 

rostlin a volně žijících živočichů, a zvláštní 

ochranou těch druhů, které jsou vzácné či 

ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje 

v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro 

jejich zachování…(kráceno)



DÁLE:

 ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s 
cílem udržovat přirozené podmínky pro život 
vodních a mokřadních ekosystémů při 
zachování přirozeného charakteru a přírodě 
blízkého vzhledu vodních toků a ploch a 
mokřadů,…(kráceno),

 ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy 
hospodářského využívání, turistiky a

 rekreace. 



KRAJINNÝ RÁZ

 Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a 
historická charakteristika určitého místa či oblasti, 
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a 
přírodní hodnotu.

 Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s 
ohledem na zachování významných krajinných 
prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v 
krajině.



KRAJINNÝ RÁZ – OCHRANA 

 K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným 
činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný 
ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

 K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými 
estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště 
chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán 
ochrany přírody zřídit obecně závazným právním 
předpisem přírodní park a stanovit omezení takového 
využití území, které by znamenalo zničení, poškození 
nebo rušení stavu tohoto území.



KRAJINNÝ RÁZ – PAMĚŤ KRAJINY - DOMOV



VLIV GEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ A STAVBY 

ÚLOŽIŠTĚ NA KRAJINU A ÚSES

Zájmové území je z hlediska ÚSESu nejcennější částí regionu. Nachází 
se zde:

 les přírodního typu: acidofilní doubravy nesoucí genetické znaky 
původní rostlinné skladby včetně volně žijících živočichů,

 suťová pole, kde naplňuje lesní ekosystém protierozní funkci,

 smíšený a částečně monokulturní smrkový a borovicový hospodářský 
les,

 bažinná, mokřadní a břehová společenstva, lužní porosty i 
suchomilné rostliny na skalních výchozech.

Lesní ekosystémy plní funkci retenční, fixace oxidu uhličitého, čištění 
ovzduší a ekologickou stabilitu krajiny.

Ekosystémy jsou pestré s ostrými i postupnými přechody.

Naplňovány jsou zde preventivní principy 

ve vztahu ke globálním změnám klimatu. 

Realizace záměru stavby úložiště by tyto principy narušila. 



LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES

 Zájmové území tvoří propojení mezi 
nadregionálními biocentry. Konkrétně spojení 
LBC 26 s LBK 28, který je napojen na RBK 
1032.

 Vyskytuje se zde několik funkčních lokálních 
biokoridorů a biocenter(LBK 10, 12, LBC 12, 
13, 18, 24), umožňujících migraci zvěře, ale 
také historicky propojují území, tvoří 
prostupnost krajiny mezi sídly. 



DALŠÍ FUNKCE

 Hlavní a nejdůležitější funkcí zájmového území je z 
hlediska obyvatel a rozvoje regionu rekreace: 
pobytová a turistická, významný je zde také 
fenomén houbaření a výkon myslivosti.

 Celé zájmové území je protkané historicky 
významnými cestami s kamennými odpočívadly, 
studánkami a dalšími VKP. 

 Díky zalesnění tvoří území nárazníkovou, ochranou 
a vyvažující funkci k intenzivně zemědělsky 
obdělávané oblasti lounského okresu a 
průmyslovému Mostecku. 



SEIA - POSOUZENÍ ZÁMĚRU

 Smyslem je zjistit, popsat a komplexně 

vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných 

záměrů a koncepcí na životní prostředí a 

veřejné zdraví ve všech rozhodujících 

souvislostech. 

 Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů 

realizace na životní prostředí.



EIA POSUZOVÁNY STAVBY, ČINNOSTI A TECHNOLOGIE 

DLE ZÁKON Č. 100/2001 SB.

 Projekty posuzované v procesu EIA jsou například 
stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných 
surovin, provozy – nově budované, ale i jejich 
změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení 
kapacity apod.

 Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry 
povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací. 

 Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad 
(např. stavební úřad) rozhodnout o povolení 
záměru.



OMEZENÍ PROSTUPNOSTI KRAJINY A TRVALE 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ – PRAVDĚPODOBNÉ DOPADY

 Bude narušena průchodnost krajiny, včetně 

širšího okolí, a to jak z hlediska obyvatelstva, 

tak volně žijících živočichů.

 Protože zde vedou historické spojnice mezi 

sídly, je zřejmé, že se stane zájmová oblast 

izolovaná. 

 Dojde ke ztrátě rekreační funkce krajiny.



VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ

 Lokalita se nachází ve srážkovém stínu, tím více je 
nutné hlouběji se zabývat vodním režimem v krajině. 

 Pokud dojde k jeho narušení (geologické průzkumné vrty 
mohou propojit izolační a zvodnělé vrstvy, narušení 
porostu sníží retenční schopnost, zvýší se riziko eroze), 
může dojít k nevratným změnám a negativnímu dopadu 
pro široké okolí. Zvýší se riziko extrémních situací: sucho 
x záplavy. 

 Ohrožená je hlavně rekreační a zemědělská činnost. 
Pravděpodobné je, že dojde ke snížení pestrosti i ztrátě 
některých významných ekosystémů. 



TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

 TUR  se vždy opírá o tři pilíře: ekonomický, 

sociální a ekologický – všechny budou v 

případě schválení geologických invazivních 

prací a povolení stavby narušeny.

 Rozvojová oblast v regionu – rekreace bude 

zastavena, doje k postupnému vylidňování 

dané lokality – převážná část obyvatel jsou 

chalupáři a chataři, …turismus, houbaření.



ZÁVĚR

Jak veliké a jak významné změny nastanou v 
případě realizace invazivních geologických 
průzkumů a v případě výstavby úložiště, se 
zatím můžeme jen domnívat, neboť nebyly 
doposud popsány všechny možné důsledky a 
vlivy jak na krajinu, tak na samotné 
obyvatelstvo.

Podstatné je, že udržitelný rozvoj v této oblasti je 
na krajině přímo závislý. 



POLOŽME SI ZÁKLADNÍ OTÁZKY

 Je vůbec myšlenka výstavby úložiště jaderného 

odpadu v lokalit Čertovka rozumnou volnou?

 Nebyla by pro budoucí generace a udržitelnost 

rozvoje realizace stavby větší újmou, než dnes 

vůbec dokážeme zhodnotit?

 Skutečně dnes potřebujeme připravovat 

výstavbu úložiště jaderného odpadu?



VŠE ZÁLEŽÍ NA NÁS, 

JSME ZODPOVĚDNÍ ZA SVÉ ČINY


