
Základním smyslem procedury vyhodno-
cování vlivů činností na životní prostředí,
obecně známé pod zkratkou EIA, je pre-
vence dalších škod na přírodě a životním
prostředí člověka. EIA je velmi účinným
nástrojem umožňujícím zabránit realizaci
projektů, které by nepřípustně poškodily
přírodu, nebo alespoň vybrat z různých al-
ternativ určitého obecně prospěšného
projektu alternativu s nejmenšími negativ-
ními vlivy na životní prostředí.

Avšak EIA má ještě další, neméně význam-
ný smysl: je to procedura podporující roz-
voj demokraticky orientované společnos-
ti založené na humanismu, samosprávě
a vědomí odpovědnosti vůči člověku
i všem jiným živým organismům a přírodě
jako celku. Dává všem občanům právo po-
dílet se na rozhodování o činnostech, kte-
ré se bezprostředně dotýkají jejich osudu
i prostředí, v němž budou žít jejich po-
tomci. Umožňuje občanům rozumět pro-
blémům v jejich složitosti, brát v úvahu
bezprostřední i zprostředkované souvis-
losti připravovaných projektů a blízké
i vzdálenější horizonty jejich důsledků.

Zároveň však EIA klade na občana morál-
ní závazek podílet se na rozhodování
o věcech veřejných, o věcech dotýkajících
se celé obce, nebo dokonce celé společ-
nosti. Zbavuje občana výmluvy před se-
bou samým typu: já stejně nic nemůžu, sta-
ví jej do role zodpovědného, dospělého
člověka, který nese zodpovědnost za svá
rozhodnutí i za promeškané příležitosti
podílet se na rozhodování o budoucnosti
komunity, ve které žije. EIA je tedy také
školou samosprávné demokracie.

Josef Vavroušek
ekolog a bývalý ministr životního
prostředí, únor 1993

eia a občanská společnost

www.env.cz/env.nsf/eia?OpenFrameSet
Ministerstvo životního prostředí
Informace o všech procesech EIA v České republice, probíhajících podle no-
vého zákona a různé aktuality.

keao.ceu.cz/eia/
Český ekologický ústav
Seznam oprávněných osob, občanských sdružení a dotčených orgánů státní
správy, informace o aktuálních procesech EIA a další údaje.

www.sdruzeniArnika.cz
Sdružení Arnika
Informace o procesu EIA, vedení případových studií využití legislativy, pořá-
dání seminářů, poradenství v účasti veřejnosti v procesu EIA.
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Posuzování vlivů na životní
prostředí

Zapojení veřejnosti do procesu hodnoce-
ní vlivů na životní prostředí (tzv. EIA, z an-
glického Environmental Impact Asses-
sment) je dnes již nedílnou a mezinárod-
ně uznávanou praxí. Cílem zapojení veřej-
nosti je nalezení celospolečensky (tj. eko-
logicky, sociálně a ekonomicky) nejpřija-
telnější varianty navrhovaného záměru,
čímž se předchází možným pozdějším
konfliktům. Zapojení veřejnosti je proto
v zájmu jak investora, tak i orgánů státní
správy. Umožňuje, aby byly za účasti všech
dotčených stran vyřešeny všechny pod-
statné potenciální problémy spojené s na-
vrhovaným záměrem ještě před jeho ve-
řejným projednáváním.

Z pragmatického pohledu investora
umožňuje zapojení veřejnosti v raných fá-
zích přípravy navrhnout záměr tak, aby
maximálně vyhovoval specifickým pod-
mínkám dané lokality. Tím se snižuje ne-
bezpečí neočekávaných problémů při rea-
lizaci záměru kvůli nespokojenosti veřej-
nosti a následné časové prodlevě. Účast
veřejnosti, která mnohdy zahrnuje i zain-
teresované odborníky, může svými dopo-
ručeními podstatně přispět k nalezení
ekologicky a ekonomicky výhodných
úprav projektu.

Původní zákon o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí byl v České republice při-
jat již v roce 1992. Byl z velké části 

“opsán” z americké legislativy a stal se
jedním z nejprogresivnějších prvků teh-
dejšího českého práva. Dnes posuzování
vlivů upravuje zákon č. 100/2001 Sb., kte-
rý platí od 1. ledna 2002. Tento nový zá-
kon vzniknul v rámci příprav na vstp do
Evropské unie.V základu je stejný jako pů-
vodní předpis, některé detaily (způsob
zveřejňování informací, výčet posuzova-
ných staveb atp.) se zpřesnily. Právo veřej-
nosti na účast v procesu EIA zůstalo za-
chováno.

Proces EIA slouží ke zjištění, nakolik bude
zamýšlená stavba nebo činnost ovlivňovat
přírodu, životní prostředí a život lidí. Pod
režim zákona spadají velké stavby a roz-
sáhlé činnosti, jejichž dopad na okolí je
značný (spalovny, chemičky, lomy, dálnice,
přehrady apod.). Výsledkem procesu EIA
může být doporučení záměr nerealizovat
vůbec, častěji se však stanoví soubor
omezujících podmínek, které by měly za-
jistit přiměřenost dané průmyslové aktivi-
ty.

Proces EIA nepodléhá správnímu řádu,
proti jeho výsledku se proto nelze odvo-
lat ani jej nechat přezkoumat soudem.
Stanovisko má navíc pouze doporučující
charakter (není závazné).Ačkoliv ve větši-
ně případů správní úřady stanovisko při
následných povolovacích řízeních (územ-
ní, stavební atd.) respektují, nemusí tomu
tak být vždy.Tato situace je stejná jako v
Evropské unii. I mezi ekologickými organi-
zacemi panuje spor o to, zda by bylo lep-
ší, kdyby stanovisko bylo závazné.

Proces EIA v posloupnosti
rozhodovacích procesů

1) EIA  hodnocení vlivů na životní 
prostředí: je prvním souborem jednání,
stanovují se zde základní parametry
a omezující podmínky pro příslušnou prů-
myslovou aktivitu, hodnotí se různé vari-
anty řešení, jejich negativa a přínosy.

2) Územní řízení: Řeší otázku, zda bu-
de stavba umístěna v daném území, stano-
vují se její parametry a technická řešení.
Podkladem pro územní řízení je proces
EIA. Pokud investor požádá o zahájení
územního řízení před procesem EIA, vy-
zve ho k předložení stanoviska EIA správ-
ní úřad. Bez ukončené EIA nelze vést
územní řízení.

3) Integrované povolení: Příslušné ří-
zení musí být zahájeno před vydáním sta-
vebního povolení, většinou bude zřejmě
zahajováno v průběhu stavebního řízení.
Integrované povolení nahrazuje dílčí po-
volení podle zákona o vodách, ovzduší,
odpadech apod.

4) Stavební řízení: Zpřesňuje jednotlivé
technické detaily, konkrétní technologie,
podrobné členění stavby, její funkce, pro-
voz atd. Předmětem řízení je též organi-
zace výstavby, dopravní řešení apod.

efektivní účast v procesu eia
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Jaký je smysl posuzování vlivů?

Výsledkem procesu EIA je shrnutí a hod-
nocení všech vlivů záměru, které slouží ja-
ko odborný podklad pro správní orgány
vydávající následná povolení. Jde zejména
o územní rozhodnutí (podle stavebního
zákona) a další povolení v souvislosti
s ochranou životního prostředí (těžba ne-
rostů, vodní hospodářství, odpady atd.).

Bez ukončeného posouzení vlivů nemo-
hou úřady danému průmyslovému zámě-
ru vydat žádná další povolení. Proces EIA
musí proběhnout před vydáním jakých-
koliv rozhodnutí, nejčastěji ještě před za-
hájením veškerých správních řízení.

Které záměry podléhají režimu EIA?

Předmětem posuzování vlivů jsou záměry
uvedené v příloze č. 1 příslušného zákona.
Záměry se dělí na dvě skupiny:
- záměry, u nichž se vždy posuzují vlivy na
životní prostředí (kategorie I),
- záměry, u kterých se o zahájení či neza-
hájení procesu EIA rozhoduje v tzv. zjišťo-
vacím řízení (kategorie II).

V procesu EIA se musí hodnotit také nad-
limitní změny příslušných záměrů. Za
uote nadlimitní se považuje zvýšení kapa-
city nebo rozsahu daného záměru o nej-
méně 25 %, významná změna technologie,
řízení provozu nebo způsobu užívání.
Změny vždy procházejí režimem zjišťova-
cího řízení.

Zvláštní skupinou v procesu EIA jsou kon-
cepce. Pro hodnocení vlivů koncepcí je
stanoven zvláštní režim, problematikou se
zabývá samostatná kapitola.

Historicky by pod režim procesu EIA spadala na-
příklad výstavba pražského Karlína (došlo zde ke
změně toku Vltavy a připojení Rohanského ostrova
k městu) či výstavba rybníků Jakuba Krčína v jižních
Čechách.

Zákon o procesu EIA se dnes vztahuje například
i na veškeré rekonstrukce a výstavbu silnic, pokud je
jejich šířka větší než 10 metrů. Do šířky silnice se při-

tom započítává i chodník a škarpa.

Co všechno se posuzuje?

Posuzování zahrnuje zjištění, popis, po-
souzení a vyhodnocení předpokládaných
přímých i nepřímých (zprostředkovaných)
vlivů na životní prostředí.

Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na
životní prostředí.Těmi jsou vlivy na živo-
čichy, rostliny, ekosystémy, půdu, hornino-
vé prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu,
přírodní zdroje, hmotný majetek a kultur-
ní památky. Při tom se vychází ze zvlášt-
ních právních předpisů upravujících
ochranu těchto složek. Posuzuje se i vzá-
jemné působení a souvislosti jednotlivých
vlivů.

V úvahu se berou nejen vlivy, které způso-
bí provozování záměru, ale i jeho přípra-
va, výstavba, ukončení provozu, případná
sanace či rekultivace. Zahrnuty musí být
i vlivy možné havárie. Hodnotí se jak vlivy
realizace záměru, tak i jeho neprovedení.

V rámci procesu EIA se vytvářejí návrhy
opatření k předcházení, vyloučení, snížení,
zmírnění nebo minimalizaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí, popř. opatření
ke zvýšení vlivů příznivých.

Stručně lze říci, že proces EIA by měl odpovědět
na všechny otázky a nejasnosti, které jsou s realiza-
cí daného záměru spojeny. Vedení procesu by mělo
najít optimální řešení z hledisek ekologických, ekono-
mických a sociálních.

Jak se procesu EIA účastnit?

Procesu EIA se může účastnit každý, a to
zasláním svého písemného vyjádření nebo
účastí na veřejném projednání.

Zásadní součástí procesu EIA je veřejné
projednání. Koná se však pouze v případě,
že k dokumentaci nebo k posudku EIA
obdrží správní orgán alespoň jedno ne-
souhlasné stanovisko. Podávání písemných
připomínek v průběhu celého procesu je
nezbytné.

Zvláštní postavení mají občanská sdružení
a obecně prospěšné společnosti. Pokud
splní níže uvedené podmínky, mohou se
stát účastníky navazujících správních říze-
ní (tj. těch, pro která je proces EIA pod-
kladem). Podmínky jsou tyto:
- jejich předmětem činnosti (uvedeným ve
stanovách) je ochrana přírody a krajiny ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny,
- jejich místní příslušnost (uvedená ve sta-
novách) zahrnuje území, které by mohlo
být dotčeno záměrem posuzovaným
v procesu EIA,
- podaly ve stanovených lhůtách písemné
vyjádření,
- příslušný úřad jejich vyjádření (byť třeba
jen částečně) zahrnul do svého stanovis-
ka,
- úřad, který vede navazující řízení, neroz-
hodl, že jimi hájené veřejné zájmy nejsou
v navazujícím řízení dotčeny.

Za podobných podmínek je účastníkem
navazujících řízení i obec, jejíž území by
záměrem mohlo být výrazně ovlivněno.

Nevyplatí se spoléhat na to, že občanské sdruže-
ní se po aktivní účasti v procesu EIA automaticky sta-
ne účastníkem následných správních řízení. Zákon
zde klade řadu podmínek a úřad z nich může vytvo-
řit nepřekonatelné obstrukce. Je vhodné, aby si pří-
slušné sdružení podalo (zároveň s účastí v procesu
EIA) tzv. generální žádost o informace o zahajova-
ných správních řízeních podle zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny

Je vhodné, aby občanské sdružení nepodávalo při-
pomínky k procesu EIA samo, je lepší mít více spojen-
ců a jednotlivé připomínky mezi ně rozdělit. Důležité
je, aby byly připomínky občanského sdružení věcné,
konkrétní a na určité odborné úrovni.

efektivní účast v procesu eia
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Kdo posuzování vlivů řídí?

Proces EIA vedou příslušné krajské úřady
a ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo zajišťuje proces EIA u zámě-
rů:
- u nichž je v příloze zákona označen
sloupec A (rovněž i změny těchto zámě-
rů),
- které předkládá ministerstvo obrany,
- u nichž si to se souhlasem příslušného
kraje vyhradilo,

- jejichž vlivy na životní prostředí přesa-
hují hranice České republiky.

Posuzování ostatních záměrů je v kompe-
tenci krajů. Dotýká-li se nějaký záměr
území více krajů, rozhoduje o tom, který
z nich bude záměr posuzovat, minister-
stvo.

Důležité je být v kontaktu s úřadem, který vede
proces EIA.Vedle podávání písemných připomínek je
vhodné si dát i osobní schůzku s člověkem, který ve-
de proces a hovořit s ním o jednotlivých problémech.

V případě, že existuje obava ze špatného vedení
procesu EIA krajským úřadem, lze požádat minister-
stvo o vyhrazení posuzování vlivů. Tato žádost musí
obsahovat závažné důvody, její úspěch přesto nelze
zaručit.

Ve zvláštních případech může být proces EIA zru-
šen rozhodnutím vlády (zákon uvádí stav nouze pro
bezprostřední odvrácení nebezpečí).Vznik takové si-
tuace je však málo pravděpodobný. Zrušení nelze po-
užít v případě přeshraničních vlivů.

efektivní účast v procesu eia
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2. Průběh posuzování vlivů

Srovnání procesu podle dřívější
a současné právní úpravy

DŘÍVE
hodnocení vlivů podle zákona č. 244/1992 Sb.

1) Firma plánuje postavit např. drůbežár-
nu s kapacitou 50 x 500 dobytčích jedno-
tek živé hmotnosti.

2) Firma zadá zpracování dokumentace
o vlivu drůbežárny na životní prostředí.
Po zpracování předloží dokumentaci
správnímu úřadu.

3) Správní úřad (ministerstvo nebo kraj-
ský úřad) zahájí připomínkové řízení 
- 30 denní lhůta na připomínky veřejnosti
- 50 denní lhůta na připomínky dotčených
správních orgánů

4)Vybraný odborník zpracuje posudek na
základě dokumentace a připomínek veřej-
nosti a dotčených organizací

5) Správní úřad svolá veřejné projednání
posudku (to je povinné)

6) Na základě odborných vyjádření a vý-
sledku veřejného projednání vydá správní
úřad stanovisko (to je výsledkem procesu
EIA a shrnuje jeho průběh).

Může být:
- kladné s omezujícími podmínkami pro
stavbu drůbežárny
- nebo záporné (pokud se zjistí, že vlivy
drůbežárny jsou neúnosně velké)

DNES
hodnocení vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.

1) Firma oznámí správnímu úřadu, že plá-
nuje postavit např. drůbežárnu s kapaci-
tou 50 x 500 dobytčích jednotek živé
hmotnosti.

2) Správní úřad zveřejní oznámení o zá-
měru na obecní úřední desce. Pak začíná
běžet lhůta 15 dní na připomínky veřej-
nosti i správních orgánů.

3) Správní úřad zahájí zjišťovací řízení.
V něm úřad specifikuje požadavky na do-
kumentaci, případně stanoví, že proces
EIA se nebude provádět.

Má-li oznámení již náležitosti dokumenta-
ce, může úřad rozhodnout, že oznámení
záměru je dostatečné a dokumentace se
nebude zpracovávat. Může tak učinit pou-
ze v případě, že k oznámení nepřišlo žád-
né nesouhlasné vyjádření.

4) Firma zadá vybranému odborníkovi
zpracování dokumentace o hodnocení vli-

vů na životní prostředí. Dokumentaci pak
předloží správnímu úřadu.
Potom začínají běžet lhůty:
- do 5 dnů od jejího obdržení musí úřad
zveřejnit dokumentaci k připomínkám
- 30 denní lhůta na připomínky veřejnosti
i dotčených správních orgánů

Neobsahuje-li dokumentace předepsané
náležitosti, může ji příslušní úřad vrátit in-
vestorovi k přepracování nebo doplnění.

5)Vybraný odborník zpracuje posudek na
základě dokumentace a došlých připomí-
nek veřejnosti a dotčených organizací.
Potom začínají běžet lhůty:
- do 5 dnů od jejího obdržení musí úřad
zveřejnit posudek k připomínkám
- 30 denní lhůta na připomínky veřejnosti
i dotčených správních orgánů

6) Správní úřad svolá veřejné projednání,
obdržel-li alespoň jedno nesouhlasné vy-
jádření k dokumentaci nebo posudku. Po-
kud žádné negativní vyjádření nedošlo,
posudek může být zveřejněn bez projed-
nání. Veřejné projednání je povinné
u přeshraničních vlivů.

7) Správní úřad vydá stanovisko, které
může být:
- záporné
- nebo kladné s omezujícími podmínkami

efektivní účast v procesu eia
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dříve

veřejnost získala první informaci až po zpracování dokumentace (což mnoh-
dy trvalo měsíce a stálo investora velké peníze) 

se záměry hodnocené v procesu EIA zveřejňovaly v místě obvyklým způso-
bem a lidé se tak často o ničem nedozvěděli (mohla to být například něja-
ká vývěska v pátém patře úřadu) 

se v procesu EIA nedařilo prosadit hodnocení změn technologie stávajícího
závodu (podařilo se pouze u změn v Temelíně, a to až po soudním procesu) 

objednával a platil dokumentaci i posudek investor a někdy vznikalo pode-
zření, že práci odborníků ovlivňuje.

výčet posuzovaných záměrů nebyl zcela jasně formulován 

dnes

se veřejnost o záměru dozvídá na počátku, ještě než jsou proinvestovány
peníze za drahé posudky

je nařízeno zveřejnění na úřední desce a zároveň i na internetu, nehrozí pro-
to zmeškání procesu EIA. Způsob informování veřejnosti je mnohem kvalit-
nější.

je část zákona, která upravuje hodnocení změn technologií ve stávajícím zá-
vodu mnohem lépe napsaná, prosazení hodnocení by nemělo být obtížné

posudkáře objednává i platí ministerstvo, které pak náklady zpětně účtuje in-
vestorovi. Přímý kontakt investora s odborníky se snížil.

seznam staveb, které EIA podléhají, je jasnější a konkrétnější
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Průběh procesu EIA lze stručně po-
psat následující posloupností:

Oznámení > Zjišťovací řízení > Doku-
mentace > Posudek > Stanovisko

V průběhu celého procesu platí stejná
pravidla pro zveřejňování informací.Těm-
to částem procesu EIA se nyní budeme
věnovat podrobněji:

Zveřejňování informací

V průběhu celého procesu EIA se infor-
mace zveřejňují stejným způsobem:
- vyvěšením na úředních deskách dotče-
ných správních úřadů a obcí, které budou
záměrem ovlivněny,
- v místě obvyklým způsobem (v místním
tisku, rozhlasu apod.) a
- na internetu.

Za den zveřejnění se považuje den, kdy
informace vyvěsil na úřední desce posled-
ní dotčený správní úřad. Informace chrá-
něné podle zvláštních předpisů se nezve-
řejňují (obchodní tajemství, některé detai-
ly výrobních technologií apod.).

Oznámení

Oznámení je povinna příslušnému správ-
ním úřadu předložit každá firma, která
chce realizovat průmyslový záměr uvede-
ný v příloze zákona o posuzování vlivů.
Náležitosti oznámení stanovuje příloha 
č. 3 zákona o EIA. Oznámení obsahuje
údaje o oznamovateli, záměru, vstupech
a výstupech, stavu životního prostředí
v dotčeném území a vlivech záměru na
obyvatelstvo a životní prostředí. Mělo by
obsahovat také nástin hlavních uvažova-
ných variant záměru.

Správní úřad s oznámením naloží takto:
- do 5 pracovních dní je rozešle k vyjád-
ření dotčeným správním úřadům a obcím,
popřípadě krajům
- do 5 pracovních dní zároveň zveřejní in-
formaci o oznámení, srozumitelné shrnutí
netechnických informací a sdělí, kde je

možné do oznámení nahlížet.

Do 15 dnů od zveřejnění těchto informa-
cí může každý příslušnému úřadu (tedy
buď krajskému úřadu nebo ministerstvu
životního prostředí) zaslat své písemné
vyjádření. Lhůtu je nutno dodržet, k po-
zději zaslaným vyjádřením se nepřihlíží.
V případě, že oznámení má již rozsah pře-
depsaný pro dokumentaci podle přílohy 
č. 4 zákona o posuzování vlivů, trvá lhůta
k podání připomínek 30 dní.

Zjišťovací řízení

Zjišťovací řízení se provádí na základě
oznámení a došlých vyjádření k němu, a to
podle hledisek uvedených v příloze č. 2
zákona o posuzování vlivů.

Cílem zjišťovacího řízení je:
- u záměrů, u nichž se vždy posuzují vlivy
na životní prostředí, upřesnit informace,
které bude muset obsahovat dokumenta-
ce
- u ostatních záměrů zjistit, zda vlivy na ži-
votní prostředí budou vůbec posuzovány.

V případě, že oznámení splňuje požadavky
na dokumentaci a nedošlo-li k němu žád-
né nesouhlasné vyjádření, může úřad
v rámci zjišťovacího řízení stanovit, že se
oznámení považuje za dokumentaci.

V případě, že je to účelné a z technických
hledisek možné, může úřad navrhnout
zpracování variant záměru (ty se mohou
lišit umístěním, kapacitou, použitou tech-
nologií apod.).

Zjišťovací řízení má být ukončeno do 30
dnů od zveřejnění oznámení (v případě
oznámení splňujícího požadavky doku-
mentace 45 dnů). Neprodleně po jeho
ukončení musí být zveřejněn jeho závěr.

V rámci zjišťovacího řízení je možné požadovat
zpracování konkrétních kapitol dokumentace (např.
vyhodnocení různých variant záměru, posouzení vlivu
vyvolané dopravní zátěže v širším území apod.). Je
vhodnější sdělit požadavky na obsah dokumentace
v rámci zjišťovacího řízení, než se později potýkat

s její neúplností.

Pro výsledek zjišťovacího řízení je podstatné, kolik
vyjádření správní úřad shromáždil. Pokud k nějakému
záměru dojde řada nesouhlasných připomínek, je té-
měř jisté, že úřad nařídí provedení celého procesu
EIA.

Dokumentace

Na základě oznámení, došlých vyjádření
a výsledků zjišťovacího řízení vybere firma
odborníka, kterému zadá zpracování do-
kumentace. Její obsah stanoví příloha č. 4
zákona o posuzování vlivů na životní pro-
středí. Jde o podrobný popis celého prů-
myslového záměru a jeho dopadů na pří-
rodu a život lidí.

Do 5 pracovních dnů od doručení doku-
mentace je úřad povinen zveřejnit infor-
maci o dokumentaci a kdy a kde je do ní
možno nahlížet. Celou dokumentaci musí
v této lhůtě též zveřejnit na internetu. Do
30 dnů od zveřejnění se k dokumentaci
může každý písemně vyjádřit; k později
podaným vyjádřením nemusí úřad přihlí-
žet.

Součástí dokumentace bývá často napří-
klad biologický průzkum, hluková studie,
rozptylová studie, údaje o referenčních
zařízeních apod. U velkých záměrů může
mít dokumentace stovky stran, jejímu
prostudování je nutné vyhradit potřebný
čas.

V případě, že dokumentace splňuje přede-
psané náležitosti, doručí ji úřad (do 40
dnů ode dne jejího zveřejnění) zpracova-
teli posudku.V opačném případě ji v téže
lhůtě vrátí k přepracování (doplnění).

Nejpodstatnější v dokumentaci jsou údaje o vstu-
pech a výstupech a hodnocení vlivů na životní pro-
středí. Často bývá například opomíjen způsob naklá-
dání s odpady a napíše se pouze, že odpady budou
předány odborným firmám v souladu se zákonem
o odpadech.

Většinou je zpočátku čtení dokumentace možné
přeskočit podrobný technický popis. Později v této ka-
pitole můžeme dohledávat číselné a další faktické

efektivní účast v procesu eia
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3. Podrobněji k jednotlivým částem procesu EIA



��������	 
�� �  �	���� 
�� �������� ���

������� ����	
�� �� ��� � ������ ������ �� ����
� ����

efektivní účast v procesu eia

42

údaje.

Na prostudování podkladů a napsání kvalitních
připomínek k dokumentaci je vhodné si vyhradit ně-
kolik dní. Minimální čas ke zpracování připomínek je
cca 4 hodiny. Připomínky je dobré koncipovat v širší
skupině lidí.

Pro úspěšný výsledek procesu EIA je vhodné po-
kusit se ovlivnit vyjádření některých státních organi-
zací k dokumentaci (např. hygienik, Česká inspekce
životního prostředí, obce apod.).

Posudek

Na základě dokumentace a všech došlých
vyjádření se zpracovává posudek. Jeho ob-
sah uvádí příloze č. 5 zákona o EIA. Posu-
dek musí být zpracován do 60 dnů (ve vý-
jimečných případech až do 90 dnů) od
doručení dokumentace zpracovateli po-
sudku. Na doporučení zpracovatele může
úřad vrátit dokumentaci k přepracování
(pokud je neúplná či špatně zpracovaná).

Posudek zpracovává autorizovaná osoba.
(Seznam těchto specialistů vede minister-
stvo životního prostředí a je jich zhruba
60.) Ten, kdo se podílel na zpracování
oznámení nebo dokumentace, nesmí ani
zčásti pracovat na posudku.

Správní úřad je povinen do 5 pracovních
dnů od doručení posudku zveřejnit infor-
maci o posudku, zároveň musí sdělit, kdy
a kde je do něj možno nahlížet. Celý po-
sudek musí v téže lhůtě zveřejnit na inter-
netu. Do 30 dnů od zveřejnění se může

každý písemně k posudku vyjádřit.
Pokud úřad obdržel nesouhlasné vyjádře-
ní k dokumentaci či k posudku, je povinen
zajistit veřejné projednání obou doku-
mentů. Projednání se musí konat nejpoz-
ději 5 dnů před uplynutím lhůty pro vyjád-
ření k posudku, informace o místě a koná-
ní musí být zveřejněny nejméně 5 dnů
předem. Na projednání musí dostat pro-
stor k vyjádření každý, kdo o to má zájem.
Z jednání se pořizuje zápis, který se zve-
řejní na internetu.

Není-li přítomen zástupce investora, zpra-
covatel dokumentace či posudku, může
úřad veřejné projednání ukončit. V tako-
vém případě musí do 5 pracovních dnů
stanovit místo a čas nového projednání.

Posudkář se často nespokojí s písemnými připo-
mínkami a má zájem o osobní setkání se zástupci
občanských sdružení. Je to příležitost k vyřešení ně-
kterých sporných otázek, vysvětlení nejasností, i ovliv-
nění posudku.

Pokud se prokáže, že se některý odborník podílel
na zpracování posudku a zároveň dokumentace či
oznámení záměru, může to být důvodem ke zrušení
celého procesu EIA.

Veřejné projednání musí být vedeno demokraticky
každý musí dostat prostor k vyjádření, všechny dota-
zy musí být zodpovězeny. Z jednání musí existovat
zvukový záznam a protokol. O zrušení projednání
a uspořádání náhradního je možné žádat v případě,
že pro akci byl vybrán příliš malý sál, do něhož se ne-
vešli všichni zájemci.

Otázky kladené na veřejném projednání je dobré
rozdělit mezi více lidí, aby jednotliví tazatelé mohli tr-

vat na odpovědi. Pokud se nelze domoci nějaké od-
povědi, je vhodné nechat zaprotokolovat, že otázka
nebyla zodpovězena. Protokol má vliv na závěrečné
stanovisko.

Stanovisko

Na základě dokumentace, posudku a do-
šlých vyjádření vydá do 45 dnů od zveřej-
nění posudku příslušný úřad stanovisko
k posouzení vlivů na životní prostředí.
Obsah stanoviska uvádí příloha č. 6 záko-
na. Správní úřad je povinen zveřejnit sta-
novisko do 50 dnů od zveřejnění informa-
ce o posudku.

Stanovisko slouží jako výchozí podklad
pro veškerá navazující správní řízení (úze-
mní, stavební apod.). Platnost stanoviska
je 2 roky od jeho vydání. Na žádost může
být platnost (a to i opakovaně) o další 2
roky prodloužena, nedošlo-li mezi tím
k podstatným změnám v záměru nebo
v příslušném území, k novým znalostem
souvisejícím s dokumentací nebo k vývoji
nových technologií použitelných v zámě-
ru. Lhůta se přerušuje, pokud bylo zaháje-
no navazující řízení.

Bez stanoviska k posouzení vlivů na život-
ní prostředí nemůže správní úřad, který
vede navazující řízení, vydat žádné roz-
hodnutí nebo povolení, týkající se daného
záměru. Pokud bylo vydáno stanovisko,
musí správní úřady zahrnout jeho poža-
davky k ochraně životního prostředí do
všech navazujících povolení a rozhodnutí,
nebo musí zdůvodnit, proč tak neučinily.

efektivní účast v procesu eia
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V případě, že by realizací nějakého zámě-
ru mohlo být závažně ovlivněno území ji-
ného státu, provádí se mezistátní posuzo-
vání vlivů na životní prostředí.To vždy za-
jišťuje ministerstvo životního prostředí.

Mezistátní posuzování vlivů probíhá stej-
ně, jako by se jednalo o normální proces
EIA. Lhůty pro jednotlivá vyjádření přitom
mohou být prodlouženy až o 30 dní. Ve
fázi zpracovávání posudku se může konat
konzultace mezi jednotlivými státy. Té se
nemůže účastnit veřejnost, veškeré infor-
mace se však standardním způsobem zve-
řejňují. Vyjádření dotčených států musí

být zapracována do závěrečného stano-
viska nebo musí být uvedeny důvody, proč
se tak nestalo.

Posuzování záměrů, realizovaných mimo
území České republiky, se řídí předpisy ci-
zího státu. Ministerstvo životního pro-
středí přitom informace o zahraničních
záměrech zveřejňuje a je možné se k nim
vyjadřovat. Postup je následující:
- ministerstvo zveřejní informace do 
5 pracovních dnů od obdržení oznámení,
do příslušných dokumentů je možné na-
hlížet
- do 15 dnů od zveřejnění oznámení mů-

že každý zaslat písemné vyjádření
- v případě, že ministerstvo obdrželo
k danému projektu dokumentaci, zveřejní
informaci o dokumentaci a termín, kdy je
možné do ní nahlédnout
- do 15 dnů od zveřejnění může každý za-
slat ministerstvu k dokumentaci vyjádření
- ministerstvo musí zveřejnit také infor-
maci o veřejném projednání záměru na
území cizího státu (obdrží-li ji včas) a zá-
věry tohoto státu z posouzení vlivů na ži-
votní prostředí, popř. informaci o rozhod-
nutí v navazujících řízeních (posledně
jmenované do 15 dnů od jejich obdržení).

efektivní účast v procesu eia
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5. Posuzování koncepcí

4. Posuzování vlivů přesahujících hranice

Zcela specifickou oblastí je posuzování
vlivů na životní prostředí u tzv. koncepcí.
Tento proces upravuje zákon č. 244/1992
Sb., o posuzování vlivů rozvojových kon-
cepcí a programů na životní prostředí, ve
znění zákona č. 100/2001 Sb. (Jedná se pů-
vodní zákon o EIA, z něhož po vydání no-
vé právní úpravy zůstaly v platnosti právě
jen paragrafy o posuzování koncepcí.)
Proces je podobný jako hodnocení běž-
ných průmyslových záměrů, ale oproti ně-
mu má kratší průběh.

Koncepcemi se rozumí:
- rozvojové koncepce a programy schva-

lované ústředními orgány státní správy
(vládou a ministerstvy) v oblasti energeti-
ky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpa-
dy, těžby a zpracování nerostů, rekreace
a turistiky
- územní plány velkých územních celků
(zpracovávané kraji nebo vládou)
- směrný vodohospodářský plán

Posuzování koncepcí provádí vždy minis-
terstvo životního prostředí. Rozsah posu-
zování vymezuje bod III a IV části C přílo-
hy č. 3 zákona č. 244/1992 Sb.

Posuzování koncepcí by mělo zahrnovat

veřejné projednání. Nejméně 60 dnů před
projednáním by měl být návrh koncepce
předkladatelem (zpravidla příslušné minis-
terstvo) vhodným způsobem zveřejněn
(vyvěšení informací na úřední desce orgá-
nu státní správy, který koncepci zpracová-
vá).

Do 30 dnů od doručení návrhu koncepce
zpracovaného s přihlédnutím k připomín-
kám veřejnosti zpracuje ministerstvo ži-
votního prostředí stanovisko. Bez něj ne-
lze posuzovanou koncepci projednat.

www.sdruzeniArnika.cz
ochrana přírody toxické látky podpora veřejnosti
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V první řadě je důležité si stanovit cíl, je-
hož chceme v procesu EIA dosáhnout,
např:
- vrátit dokumentaci k přepracování a do-
plnění
- úplné zastavení záměru
- změna navrhované stavby, jejích para-
metrů či umístění (například snížení komí-
na spalovny o 10 metrů nebo přesunutí
seřadiště o 100 metrů dále od obce)

Pro úspěšné řešení daného problému po-
třebujeme sestavit podrobný plán kampa-
ně - postup jak dosáhnout cíle. Účast
v procesu EIA bývá zpravidla jen částí
kampaně a k úplnému řešení problému
nestačí.

Je nezbytné znát klíčovou osobu, která má

na proces EIA zásadní vliv (většinou oso-
ba, která proces vede). Klíčovou osobou
může být i firma, která usiluje prosadit zá-
měr. Pokud chceme své aktivity oriento-
vat na příslušnou firmu (a ovlivnit její plá-
ny, které kolidují s zájmem na ochranu pří-
rody), pak plánujeme dlouhodobou kam-
paň.

V procesu EIA musíme počítat s protivní-
ky, kterými vedle investora mohou být
i některé obce nebo orgány státní správy.
Vznášením požadavků a vydáváním nesou-
hlasných stanovisek se s nimi můžeme
dostat do konfliktu.

Pokud do procesu EIA vstupujeme včas, je
to v momentě zveřejnění záměru. Pak
máme dostatek prostoru pro plánování

práce, rozdělení úkolů a přípravu argu-
mentů. Pokud máme málo času a nízkou
kapacitu, je dobré orientovat se pouze na
spojence a nezabývat se přesvědčováním
protivníků.

Pro ujasnění celkové situace se používá
mapa komunity  grafické znázornění vzta-
hů v lokalitě  (kdo se v okolí podniku či ve
městě nachází, jaký vztah mají jednotlivé
osoby či organizace k danému záměru,
zda jsou na naší straně či proti nám atd.)
Pokud jde o velký záměr, může mapa ko-
munity zahrnovat celou Českou republiku
nebo území celého kraje. Stejně tak
i v případě menšího záměru mohou hrát
svoji roli v naší kampani například hejt-
man, ministr apod.

efektivní účast v procesu eia
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Firma První drůbežářská plánuje
stavět v Dolní Lhotě drůbežárnu. In-
formace o záměru a zahájení proce-
su EIA se objeví na úřední desce
místního úřadu.

Naše místní občanské sdružení se roz-
hodne, že podá své požadavky na obsah
dokumentace. Budeme chtít, aby doku-
mentace EIA obsahovala množství kuřat,
která mají být v drůbežárně chována, opa-
tření na ochranu práv zvířat podle evrop-
ských směrnic, limity pro vypouštění
čpavku a řešení hluku fabriky. Zajímá nás
také, kam budou vyvážet a jak budou lik-
vidovat podestýlku.

Po zpracování a zveřejnění dokumentace
je nutné podat připomínky. Protože se
nám nezdá vhodné, aby občanské sdruže-
ní podávalo připomínky samo, hledáme
spojence. Protože Franta Novák pěstuje
včely, dojde za Svazem včelařů. Někdo ji-
ný může přemlouvat sousedy, aby podali
vlastní připomínky. Karel Novotný může
dojít za starostou, aby podal připomínky
za obec, protože s ním má dobré vztahy.

Důležité je to, jak připomínky vypadají.
Sousedka Voborníková může napsat ruční

dopis s jednoduchými selskými argumen-
ty. Někdo by měl podat připomínky, které
budou vědecké, odborné. Je dobré mít
v občanském sdružení například technika,
právníka apod. Lze také najmout odborní-
ka nebo prostudovat dokumentaci sel-
ským rozumem a bod po bodu ji podrob-
ně připomínkovat.

Současně s podáním připomínek si dáme
schůzku s vedoucím procesu EIA z kraj-
ského úřadu a vedle písemného stanovis-
ka s ním probereme jednotlivé problémy
spojené se stavbou drůbežárny.

K prosazení našeho cíle je dobré nezapo-
menout na média. Lze tak získat další lidi,
kteří podají připomínky k drůbežárně,
a publikovat informace o negativních vli-
vech stavby a stanovisko občanského
sdružení.

Před veřejným projednáním je potřebné
se sejít, stanovit si scénář, rozdělit úkoly
a připravit jednotlivá vystoupení s připo-
mínkami. Např. Lenka Piskáčková bude
rozdávat letáčky před vchodem do sálu,
aby všichni příchozí dostali stručné shrnu-
tí problémů spojených s drůbežárnou. Po-
kud víme, že firma připravila videoprojek-

ci nebo jinou prezentaci, můžeme si při-
pravit vlastní projekci či jiný informační
materiál.

Taktika pro vystupování na veřejném pro-
jednání úzce souvisí s cílem, který si sdru-
žení stanoví pro účast v procesu EIA.
Vzhledem k nepředvídatelným událostem
je dobré mít pro veřejné projednání při-
praveno více scénářů. Přípravě jednotli-
vých vystoupení je vhodné věnovat dosta-
tek času.

Do činnosti našeho sdružení v rámci bě-
hu na dlouhou trať celého procesu EIA je
dobré zakomponovat i některé z dopro-
vodných aktivit, např.:
- petice
- vlastní informační materiály (leták, sklá-
dačka, stručný text, náměty na otázky či
připomínky občanů apod.)
- přimět k vyjádření významnou osobnost
či politika (ministr, hejtman, umělec pod.)
- průběžné informování médií o průběhu
procesu EIA, připomínkách občanského
sdružení a stanoviscích jednotlivých orga-
nizací

efektivní účast v procesu eia
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Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Vršovická 65
100 00 Praha 10

Praha 26. února 2002

Připomínky k dokumentaci o hodnocení
vlivů na životní prostředí  Zkušební plochy
technického vývoje Škoda Auto, a. s.

Podáváme tímto připomínky k výše uvedené do-
kumentaci podle zákona č. 100/01 Sb. o hodnoce-
ní vlivů na životní prostředí.

1. K celé dokumentaci

1.1. Dokumentace je zbytečně objemná, přičemž
její objem nekoresponduje s množstvím a kvali-
tou potřebných informací. Mnohé informace
i části textu se v dokumentaci mnohokrát opaku-
jí, což ji činí nepřehlednou a nadměrně složitou.
Naopak některá důležitá fakta v materiálu zcela
chybí.

1.2. Dokumentace klade podstatně větší důraz na
efektnost (grafická úprava, množství barevných
příloh) a na technické řešení navrhované stavby,
než na kvalitní a komplexní posouzení potenciál-
ně dotčených území z hlediska ekologického
a biologického. Zatímco průzkumy biologické
a ekologické (a z nich vyplývající závěry) jsou pro
hodnocení v procesu EIA nezbytné, technické ře-
šení je pro výběr nejvhodnější lokality daleko mé-
ně podstatné.

1.3. Některé údaje, uváděné v dokumentaci více-
krát na různých místech, se liší (např. náklady na
celou stavbu  2 miliony Kč, jinde 2,5 milionu Kč).
Není zřejmé, který z údajů je platný.

1.4. Podobně je tomu se závěry dokumentace,
které jsou v rozporu s dílčími závěry jednotlivých
částí celého materiálu a bagatelizují nebo zamlču-
jí jištěné závažné vlivy stavby na životní prostře-
dí. To se týká zejména biologického průzkumu
a posouzení z hlediska hlukové zátěže nejbližší
obytné zástavby.

1.5. Dokumentace obsahuje mnohokrát opako-
vané tvrzení, že v lokalitě Úhelnice je již 10 let
v provozu dynamometrická zkušební dráha spo-
lečnosti Škoda Auto. Stavba celého polygonu je
pak uváděna jako rozšíření stávající dráhy, které
nezpůsobí zvýšení ekologické zátěže v území.To-
to tvrzení je účelové, neboť vlivy jedné zkušební
silnice a komplexu několika kilometrů silnic v les-
ním areálu jsou naprosto nesrovnatelné. Před
10–ti lety vybudovaná dynamometrická dráha
nezakládá žádný automatický právní ani jiný ná-

rok na stavbu testovacího komplexu ve stejné lo-
kalitě. Postavená dráha by neměla být považová-
na za významný argument ve prospěch jedné
z lokalit posuzovaných v rámci EIA.

1.6. Závěry dokumentace někdy vycházejí z myl-
ných nebo přinejmenším sporných předpokladů.

Uvádí se v ní například, že žádné ze dvou posuzo-
vaných území se nevyužívá k rekreaci. Není nám
známo, jak je tomu se všemi dotčenými obcemi.
Víme ale, že např. v obci Obrubce slouží řada ob-
jektů jako rekreační chaty obyvatel Mladé Bole-
slavi a Prahy. Obě dotčená území pak nepochyb-
ně slouží k rekreaci místních obyvatel. Oplocení
velkého lesního areálu se jich a všech návštěvní-
ků daných lokalit značně negativně dotkne. Do-
kumentace navíc zcela pomíjí fakt, že i kdyby da-
né lokality v současné době nebyly aktivně využí-
vány pro účely rekreace, výstavbou polygonu bu-
de jejich rekreační potenciál z velké části a trva-
le znehodnocen.To se může projevit i na menším
zájmu o investice do oblasti a na poklesu cen
zdejších nemovitostí.

Dokumentace uvádí, že zátěž pro obyvatele po-
dél silnic určených pro přepravu materiálů ke
stavbě bude malá, přičemž přepravní trasy dosud
nebyly vybrány. Dané tvrzení je nejspíše jen osob-
ním přesvědčením zpracovatele materiálu. Se-
riózní hodnocení zátěže obyvatel podél přeprav-
ních tras v dokumentaci chybí.Vzhledem k před-
pokládané době výstavby polygonu a množství
přepravovaných materiálů je toto posouzení ne-
zbytné.

1.7. Porovnání obou navrhovaných variant v závě-
rečné tabulce je zkreslené. Obě lokality mají zce-
la jiné podmínky, přičemž je pro ně shodná vyso-
ká ekologická hodnota.Tvrzení, že vlivy na život-
ní prostředí jsou v obou variantách podprůměr-
né, navíc v obou prakticky stejné, je účelové. Zá-
věrečné doporučení, že navrhovanou stavbu je
možné s podmínkami realizovat v obou z vytipo-
vaných lokalit, je v rozporu s dílčími závěry jed-
notlivých částí dokumentace (zejm. přírodovědné
průzkumy).

1.8.Tvrzení, že realizace záměru neovlivní klima-
tické podmínky v oblasti, nemá v dokumentaci
žádnou oporu. Lze se důvodně domnívat, že to-
mu bude naopak. Rovněž závěr, že žádná z variant
nemá velkoplošné vlivy v krajině, není nijak vy-
světleno a je zcela nejasné, jak k němu zpracova-
telé dospěli. Komplex silnic, rozkládající se na
ploše 300 hektarů stávajícího stabilního lesního
porostu, podle nás může mít velkoplošné vlivy.

Hlavním problémem celého záměru je požadavek
na zásah do velkého lesního komplexu a jeho čás-

tečné vymýcení.Autoři dokumentace se zcela ne-
vypořádali se zjištěním a vyhodnocením dlouho-
dobých vlivů, které takový zásah může způsobit.
Jde především o možné ohrožení rostlin a živoči-
chů změnou mikroklimatu a možné ohrožení
vodního režimu v krajině. Bezprostřední okolí
obou lokalit je navíc zemědělsky využíváno a tak
rozsáhlý zásah do krajiny může způsobit problé-
my i místním zemědělcům.

V dokumentaci nebyl vyhodnocen vliv stavby na
lesní ekosystém jako celek. Chybí zhodnocení ve-
likosti postižené plochy, počty jednotlivých druhů
dřevin, které by bylo nutné vykácet, důsledek
fragmentace lesa, otevření porostních stěn atd.

1.9. Několikrát uvedené srovnání s německým
zkušebním polygonem Erha–Lessien koncernu
Volkswagen je zavádějící. Tento polygon je zasa-
zen do přibližně pětinásobně většího lesního
komplexu, který nemá zvláštní ekologické kvality,
jde o stejnověkou borovou monokulturu. Toto
území bylo v 50. letech, v době výstavby polygo-
nu, silně poškozené, s mladým porostem, částeč-
ně zdevastovaným požárem. Vedlejším efektem
výstavby polygonu byla péče o les a krajinu, dosa-
zování původních dřevin a budování vodních
ploch, což ve svém důsledku znamenalo vytvoře-
ní vhodných biotopů pro řadu živočichů a celko-
vou rekultivaci krajiny.

1.10.V dokumentaci není jediná zmínka o faktu,
že společnost Škoda Auto se stala vlastníkem vět-
šiny pozemků v lokalitě Úhelnice, potřebných
k výstavbě zkušebních ploch. Nedomníváme se,
že by tento fakt cokoliv měnil na celkové situaci,
přesto se domníváme, že vzhledem k požadavku
na úplnost předkládaných informací měla být ta-
to skutečnost zmíněna.

2. Ke kapitole Popis opatření k prevenci,
eliminaci, minimalizaci, kompenzaci°

2.1. Opatření během výstavby jsou formulována
natolik obecně, že jejich dodržení nemůže pro ni-
koho představovat jakoukoliv komplikaci nebo jej
přimět ke zvýšené opatrnosti.

2.2. Budování propustů pro živočichy nepovažu-
jeme z účinné. I pokud budou vybudovány, areál
polygonu přestane s okolní krajinou do značné
míry komunikovat. Mnohým živočišným druhům
navíc nepochybně nebude vyhovovat prostředí
zatížené hlukem, exhalacemi a dalšími průvodními
jevy provozu polygonu.

2.3. Jako kompenzační opatření pro variantu Po-
zorovatelna–Mladá se navrhuje výsadba lesa na
Benáteckém vrchu. Dokumentace však neuvádí,
komu patří příslušné pozemky a zda souhlasí

efektivní účast v procesu eia
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Příloha I: Vzor připomínek k EIA 
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s navrženým zalesněním. U lokality Úhelnice se
sice náhradní výsadba lesního porostu uvádí, ale
bez jakékoliv další specifikace, a má tudíž pouze
proklamativní charakter. Péči o náhradní výsadbu
stromů po dobu 10–ti let považujeme za nedo-
statečnou, neboť v průběhu 10–ti let porost ne-
může dosáhnout stability a dostatečné odolnosti.
Dokumentace neuvádí podrobnosti o projektu
zalesňování, což považujeme za její nedostatek.

3. K části Popis a porovnání variant

3.1. Z hlediska ochrany podzemních vod je umís-
tění stavby v obou navržených lokalitách proble-
matické. Oblast Pozorovatelna–Mladá leží 5 km
od ochranného pásma léčivých přírodních vod,
při umístění potencionálního zdroje znečištění
může být ohrožena kvalita podzemních vod ve
vodárensky významném území Bělé. Území Úhel-
nice je citlivé na znečištění vzhledem k mělké hla-
dině podzemních vod.

3.2. Porovnání variant z hlediska vzdálenosti jed-
notlivých lokalit od výrobního závodu není příliš
relevantní.Vzhledem k tomu, že v současné době
přepravuje společnost Škoda Auto své zkušební
vozy až do Wolfsburgu, nezdá se nám požadavek
na vzdálenost nového zkušebního polygonu do
40–ti km od Mladé Boleslavi přiměřený. Pro umís-
tění polygonu je třeba nalézt především lokalitu,
v níž nedojde k neřešitelnému konfliktu s veřej-
ným zájmem na ochranu unikátních přírodních
hodnot.

3.3. Rovněž hodnocení variant podle morfologie
terénu s ohledem na utajení areálu nám připadá
nadbytečné. Utajení průmyslového komplexu by
zřejmě bylo možné řešit i příslušnými technický-
mi opatřeními.

3.4.Vzhledem k výsledkům biologických průzku-
mů je problematické hodnocení lokalit Pozorova-
telna–Mladá a Úhelnice jako nejméně konfliktních
z hlediska chráněných druhů rostlin a živočichů.
Biologické průzkumy jasně ukazují na mimořádně
vysokou ekologickou hodnotu obou lokalit. To
zřejmě znamená, že všechny investorem navrže-
né lokality zahrnují tak cenné ekosystémy, že vý-
stavba polygonu je v nich prakticky vyloučena, ne-
bo že byl význam ekologické hodnoty Úhelnice
a Pozorovatelny značně podhodnocen.

4.4. Rozdíl mezi jednotlivými variantami v celko-
vém hodnocení je velmi malý. Nevyplývá z něho,
že by některá z variant byla jednoznačně vhodná,
každá z posuzovaných variant je více či méně ne-
vhodná pro tento typ záměru, s vysokou mírou
negativních vlivů. Pokud by došlo k jen drobné
změně v hodnocení jednotlivých vlivů nebo by
byly odlišně seřazeny vzhledem k jejich závažnos-

ti, pořadí variant se zcela změní. Variantu, vhod-
nou pro umístění tak rozsáhlého záměru, lze zvo-
lenou metodikou vybrat jen stěží.

4. K části Technická studie variant

4.1. Studie uvádí základní podmínky pro výstavbu
zkušebních ploch, z nichž některé jsou zřejmé
(možnost zachycení a odvedení přívalových deš-
ťových vod, majetková dostupnost souvislého
území, vhodná konfigurace terénu, vhodné geolo-
gické podmínky). Některé z dalších podmínek
(zejména ve svém součtu) však vytvářejí dost ná-
ročnou představu investora. Záměr vystavět prů-
myslový polygon v lesním komplexu vzdáleném
do 40–ti km od mateřského závodu, je podle na-
šeho názoru nepřiměřený a nereálný.

4.2. Pokud jde o zabránění průmyslové špionáži,
nepovažujeme umístění polygonu v lesních kom-
plexech za jediné schůdné řešení, přitom doku-
mentace o jiném technickém řešení vůbec neuva-
žuje. Stejné ochrany před pohledem zvenčí lze
dle našeho názoru dosáhnout vhodným neprů-
hledným oplocením, vysázením pásu rychleros-
toucích dřevin a následným postupným zalesně-
ním dalších částí areálu. Zpracovatelé dokumen-
tace se podobnými alternativami vůbec nezabýva-
li.

4.3. Celou Technickou studii variant považujeme
za zbytečně podrobnou, téměř v kvalitě projek-
tové dokumentace. Nedomníváme se, že by tak-
to projektově konkrétní zpracování technického
řešení bylo v současné době nutné. Cílem proce-
su EIA je vyhodnocení vhodnosti záměru pro vy-
tipované lokality z hlediska ochrany přírody
a krajiny a životního prostředí obyvatel. Podrob-
né rozpracování konkrétního technického řešení
je v tuto chvíli předčasné.

5. K části Předběžný biologický průzkum

5.1. Tato část dokumentace je nepřehledná
a v současné době nadbytečná. Materiál neobsa-
huje informace o použitých metodikách, každá lo-
kalita je zpracována jiným způsobem, celkově pů-
sobí zmatečně. Zpracovatel by měl materiál do-
pracovat, aby vzniknul seriózní podklad pro srov-
nání všech sedmi původní uvažovaných lokalit.

5.2. U ploch 2, 3, 4 a 5 není uvedeno období,
v němž byl prováděn terénní průzkum. Není tedy
možné přímo posoudit úplnost zachycení druho-
vé garnitury území, která je sezónně proměnlivá.
Je ovšem důvodné se domnívat, že tyto plochy
byly zkoumány v nevhodném období (datace prů-
zkumu u plochy 1) a průzkum u ploch 1, 2, 3, 4 a 5
byl tedy proveden nedostatečně. Zadavatel si
zřejmě neuvědomil nutnost provádění terénního

průzkumu po celé vegetační období u rostlin,
resp. u živočišných skupin v sezóně jejich výskytu
či v období vhodném pro determinaci. Příkladný
rozdíl mezi průzkumy v nevhodném období a ve
vhodném období ukazuje rozdíl v počtu determi-
novaných druhů při průzkumech plochy 6 mimo
vegetační období (zpráva z února 2000) a po ce-
lé vegetační období (zpráva ze září 2000).

5.3. U ploch 1, 2, 3, 4 a 5 nebyly sledovány živo-
čišné skupiny. Přehled vzácných živočišných dru-
hů je možné akceptovat pouze částečně vzhle-
dem k tomu, že se týká podstatně většího území.
Např. u lokality Pozorovatelna–Mladá se materi-
ál vůbec nezabývá živočichy žijícími v území po-
tenciálně dotčeném výstavbou polygonu, ale
v přehledu druhů uvádí živočichy žijící v celém
areálu bývalého vojenského výcvikového prosto-
ru.

5.4.Ve výčtu obecně známých zvláště chráněných
druhů bývalého VVP Mladá chybí nejméně listo-
noh letní (Triops cancriformis), zařazený mezi kri-
ticky ohrožené druhy.Také seznam „významných
druhů mimo seznam ohrožených u lokality Pozo-
rovatelna–Mladá je nedostačující. Prostudováním
dostupné literatury a oslovením odborníků, kteří
se tímto územím dlouhodobě zabývají, lze zjistit
mnoho dalších vzácných druhů, z nichž některé
jsou v České republice známy jen z několika má-
lo lokalit.

5.5. Hodnocení lokalit z hlediska přípustnosti vý-
stavby polygonu je zavádějící a domníváme se, že
zpracovatelé nemohli mít pro toto hodnocení
dostatečné podklady (předběžný průzkum se ko-
nal pouze krátkodobě mimo vegetační období).
Zpráva hodnotí plochu Pozorovatelna–Mladá ja-
ko nevhodnou pro výstavbu (kategorie B), dále
plochy 5 a 6 jako plochy možné pro výstavbu za
určitých podmínek.Tyto podmínky ovšem nejsou
nijak specifikovány.

5.6. V textu biologického průzkumu je řada no-
menklaturních nepřesností (které však nejsou na
závadu věcné argumentaci, případně mohou být
předmětem diskuse): Pukléřka islandská (Cetraria
islandica) a dutohlávka (Cladonia sp.) nepatří mezi
mechy, ale mezi lišejníky. Libanotis pyrenaica nese
český název žebřice pyrenejská a nikoliv žebřice
horní (Slavík [ed.] (1997): Květena ČR 5. Akade-
mia, Praha). Druh Rosa vosagiaca stejný pramen
řadí ke druhu Rosa dumalis a neuznává jej jako sa-
mostatný druh.

5.7. Seznam literatury je neúplný. Chybí například
základní práce J. Rejska o entomologických prů-
zkumech, které odhalily výskyt řady unikátních
druhů.
6. K části Biologický průzkum
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6. K části Biologický průzkum

6.1. Je zřejmé, že kolektiv zpracovatelů byl složen
z erudovaných přírodovědců. Tuto skutečnost
dokazuje schopnost determinace relativně velké-
ho množství taxonů ve srovnání s běžně zpraco-
vávanými biologickými hodnoceními, a to zvláště
v období vegetačního klidu (uvádí zpráva z února
2000 pro plochu 1).

6.2. Za podstatných nedostatek biologického
průzkumu považujeme časovou tíseň, která zpra-
covatelům neumožnila dostatečné probádání
zjevně ekologicky cenných lokalit.V období jedi-
né vegetační sezóny, stižené navíc atypickými kli-
matickými podmínkami, se nepodařilo identifiko-
vat všechny rostlinné a živočišné druhy. Průzkum
neumožňuje rozhodovat na základě spolehlivě
zjištěného stavu věci a částečně znemožňuje
objektivní posouzení vlivů záměru na životní pro-
středí.

6.3. Biologický průzkum pro lokalitu Obora je
zpracován kvalitněji, přesto v něm chybí napří-
klad jakýkoliv náznak metodiky. Jeho závěr je pak
velmi sporný a nevěrohodný. Průzkum lokality
Pozorovatelna (zejména jeho botanická část) je
nedostatečně zpracován a obsahuje závažné chy-
by. Takový průzkum nemůže být podkladem pro
odpovědné posouzení záměru.

6.4. U druhů zasluhujících zvláštní ochranu (ať již
jde o zvláště chráněné druhy podle vyhlášky MŽP
č. 395/92 Sb. či podle Červených seznamů pro
ČR) chybí alespoň orientační zhodnocení velikos-
ti populací, které by byly případnou výstavbou
postiženy.

6.5. V biologickém průzkumu obou lokalit byli
zjišťováni obratlovci, zejména ptáci a střevlíkovi-
tí. Tento průzkum považujeme za nekompletní
s ohledem na zřejmý výskyt i ostatních druhů ži-
vočichů. Průzkum se měl podrobně zabývat také
výskytem zejména obojživelníků, plazů a motýlů.

6.6. Entomologické průzkumy zaměřené na čeleď
Carabidae shodně prohlašují, že výstavba na obou
lokalitách je problematická. O lokalitě 2.1 se ho-
voří jako o uote unikátním území, což dokládá
i řada běžně dostupných průzkumů z 90. let. Lo-
kalita 6 je hodnocena jako přírodně hodnotná lo-
kalita.

6.7.Tvrzení zpracovatele botanického průzkumu,
že v území se nevyskytují žádné zvláště chráněné
druhy rostlin, se po prostudování zbylých dvou
posudků jeví jako nepravdivé a manipulativní. Jako
hrubou chybu botanického průzkumu musíme
označit absenci jakékoliv metodiky a výčtu použi-
tých podkladů. Z textu se nedozvíme nejen způ-

sob, jakým byly výsledky získány, ale dokonce ani
časové období, kdy byl průzkum prováděn a jak
časté byly návštěvy lokalit.

6.8. Samotný botanický průzkum obou lokalit je
zpracován v dosti těžko porovnatelné míře.V lo-
kalitě 2.1 bylo zkoumáno pouze 8 dílčích území,
v lokalitě 6 pak celých 38 dílčích území. Není di-
vu, že na první lokalitě bylo nalezeno pouze 271
druhů rostlin, zatímco na druhé celých 383 dru-
hů. Objektivní srovnání těchto dvou výsledků je
ovšem velmi těžké.

6.9. Součástí botanického průzkumu je i průzkum
mykologický. Opakuje se zde absence metodiky
i časového určení průzkumu, stejně jako nesrov-
natelnost výsledků z obou lokalit. Je téměř ne-
možné, aby v lokalitě Pozorovatelna–Mladá rost-
lo 27 druhů hub a v lokalitě Úhelnice pak 148
druhů hub. Na druhé lokalitě totiž sbírali dva my-
kologové, zatímco na první zřejmě sbíral laik
a mykolog houby pouze určoval, jak nepřímo vy-
plývá z textu. Z toho je nesrovnatelnost obou
průzkumů jasně patrná.

6.10.V závěru botanického průzkumu pro lokali-
tu Úhelnice (str. 23) se tvrdí, že vzhledem ke kli-
matickým podmínkám roku 2000 mohla být řada
vzácných druhů přehlédnuta. Přestože klimatické
podmínky v lokalitě 2.1 byly v roce 2000 ovlivně-
ny stejně, podobně konstatování v závěru (str. 16)
chybí.

6.11. Situování zkušební dráhy do lokality Pozo-
rovatelna–Mladá je podle závěru biologického
průzkumu (str. 23) vhodnější, což údajně potvrzu-
jí i zoologické průzkumy.To je ovšem zjevná ne-
pravda. Závěry průzkumů obou lokalit RNDr.
Zdeňka Mrkáčka jsou naprosto stejné (a to té-
měř doslova).V lokalitě Pozorovatelna–Mladá by-
lo zjištěno 8 zvláště chráněných druhů ptáků a 2
druhy plazů. Dva z nich nebyly z nepochopitel-
ných důvodů označeny jako zvláště chráněné
(bramborníček černohlavý a slepýš křehký), což
se dá označit za vážné opomenutí.Vlitě Úhelnice
pak bylo zjištěno 7 zvláště chráněných druhů ptá-
ků, 5 obojživelníků, 2 plazi a 1 savec. Přitom se ja-
ko velmi pravděpodobné jeví, že by v lokalitě Po-
zorovatelna–Mladá nežili žádní obojživelníci. Po-
kud jde o stupeň ohrožení těchto druhů, v loka-
litě Pozorovatelna–Mladá byl zjištěn 1 druh kri-
ticky ohrožený (strnad luční), 5 silně ohrožených
a 3 ohrožené.V lokalitě Úhelnice pak žádný kri-
ticky ohrožený druh, 7 silně ohrožených a 8
ohrožených. Z tohoto srovnání vyplývá, že z hle-
diska fauny obratlovců se jedná o srovnatelně vý-
znamné lokality. Posudek v obou případech po-
tvrzuje zhoršení životních podmínek pro tyto
druhy.

6.12. Mezi závěry zpráv z února 2000 a září 2000
vyvstává zarážející rozpor. První zpráva uvádí, že
polygon by byl na ploše 6 umístěn převážně v le-
se a dokladuje to výčtem běžné lesní garnitury,
v závěru pak plochu 6 uvádí jako vhodnou pro vý-
stavbu polygonu za určitých podmínek (kategorie
C). Druhá zpráva naopak plochu 6 popisuje jako
botanicky cenné území s celou škálou různoro-
dých biotopů, celkem 5–ti rybníky, s přiléhajícími
mokřady a pestrými lesními biotopy, místy pod-
máčenýmiuote a v závěru doslova uvádí, že z hle-
diska botaniky i mykologie by mohla být stavbou
zkušebních ploch zasažena jedna z posledních
unikátních lokalit na území středních Čech. Podle
našeho názoru, kdy můžeme vycházet pouze
z popisu stanovištní diverzity lokality a z výčtu
nalezených druhů, zvláště pak chráněných živoči-
chů, lokalita zasluhuje ochranu a výstavba polygo-
nu na ploše Úhelnice je z hlediska ochrany příro-
dy nevhodná.

6.13. V textu biologického průzkumu je řada
drobnějších nepřesností:
Varianta 2.1 – Pozorovatelna–Mladá

Str. 2: Počty druhů jednotlivých skupin obrat-
lovců nejsou správně sečteny. Celkově je v sezna-
mu o jeden druh méně, než je uvedeno.

Str. 2: Bramborníček černohlavý je ohroženým
druhem ve smyslu vyhlášky č. 395/92 Sb., což prů-
zkum neuvádí.Totéž platí pro slepýše křehkého.

Str. 3: Zoologický průzkum nedává doporučení
(ani u druhé varianty), zda lze záměr realizovat či
nikoliv.

Str. 9: Chybí metodika průzkumu.
Str. 9: Tvrdí se zde, že les je druhově chudý,

většinou s nepůvodní dřevinnou skladbou, přes-
tože v předběžném průzkumu se na str. 5 uvádí,
že se zde nacházejí nestabilnější lesy přírodě blíz-
ké a že víceméně odpovídají potenciální přiroze-
né vegetaci.Tato dvě tvrzení jsou ve zjevném roz-
poru.

Str. 10  15: V seznamu rostlin jsou některé
z nich uvedeny dvakrát.

Str. 16: Chybí metodika mykologického průzku-
mu.

Str. 16: Závěr je příliš stručný. Nezmiňuje dru-
hy rostlin z červeného seznamu a nezabývá se kli-
matickými zvláštnostmi roku 2000 (na rozdíl od
závěru k lokalitě 6).

Varianta 6  Úhelnice
Str. 3: U krkavce není předpokládáno hnízdění,

ačkoliv ve středních Čechách je dnes pravidelně
hnízdícím lesním druhem.

Str. 10: Chybí metodika průzkumu.
Str. 20: Chybí metodika průzkumu.
Str. 23: Správný český název druhu Epipactis

microphylla zní kruštík drobnolistý, nikoliv kruštík
malolistý.
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6.14. Dokumentace je částečně zmatečná a ne
zcela kompletní. Biologické průzkumy byly zpra-
covávány v krátkém časovém úseku a obsahují
řadu chyb.Vzhledem k tomu požadujeme:

Doplnění biologického hodnocení v období
vhodném pro botanický (resp. mykologický)
a zoologický průzkum, které může prokázat ne-
vhodnost výstavby i v lokalitách 4 a 5. Se součas-
nými závěry hodnocení ploch 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ne-
souhlasíme vzhledem k nedostatečně provede-
ným průzkumům.

Zhodnotit vliv stavby z lesnického hlediska
u ploch 2.1, 4, 5 a 6 a vyčíslit předpokládanou
škodu na lesních porostech.

Posoudit, zda se zvláště chráněné druhy nale-
zené na ploše 2.1 (kriticky ohrožený strnad luč-
ní, silně ohrožená křepelka polní, žluva hajní, kru-
tihlav obecný a ještěrka obecná, ohrožený bram-
borníček hnědý, slavík obecný, ťuhýk obecný) vy-
skytují na přiléhajícím území v dostatečném poč-
tu, který nebude případnou výstavbou na ploše
2.1 ohrožen.

7. Celkové stanovisko k dokumentaci

7.1.Dokumentace došla k těmto poznatkům, s ni-
miž se ztotožňujeme:

Lokalita Pozorovatelna–Mladá
V lokalitě se vlivem dlouhodobé absence země-
dělského využívání krajiny včetně chemizace vyvi-
nula charakteristická travinná společenstva,
v nichž přežily druhy, které z jiných lokalit vlivem
intenzivního zemědělství vymizely. Území leží
v regionálním biocentru vloženém do nadnárod-
ního biokoridoru. Výstavba by ohrozila plnění
funkcí těchto prvků ÚSES.V blízkosti se nacháze-
jí právě vyhlašovaná maloplošná chráněná území.
Vyskytují se zde vzrostlé různorodé lesy přírodě
blízké, s lišejníkovým a mechovým patrem a uni-

kátními březinami.Vyskytuje se zde řada zvláště
chráněných druhů.Výstavba by znamenala výraz-
né změny v jejich životním prostředí (hluk, emi-
se, střety s vozidly, možné úniky pohonných
hmot). Jedná se o unikátní entomologickou loka-
litu, kde výzkum prokázal výskyt mnoha vzácných
a unikátních druhů.

Lokalita Obora
Lokalita je velmi zachovalým souborem ekosysté-
mů (les, louka, rybník), který zahrnuje jedinečné
biotopy s unikátní faunou, zejména díky přítom-
nosti pěti rybníků a mokřadních ekosystémů.
Tento soubor plní důležité stabilizační funkce
v krajině. Žije zde celá řada zvláště chráněných
druhů živočichů a rostlin. Unikátní je zejména vý-
skyt kruštíku drobnolistého, který roste již jen na
několika málo lokalitách v ČR. Výstavba by zna-
menala výrazný zásah do jejich životních podmí-
nek. Jedná se o lokalitu dosud málo zasaženou
lidskou činností. Entomologický průzkum odhalil
celou řadu vzácných druhů včetně reliktů a zvláš-
tě chráněného druhu Carabus scheidleri.

7.2. Realizace záměru představuje v obou hodno-
cených lokalitách nepřijatelnou devastaci biolo-
gicky i krajinářsky velmi cenných částí přírody. Na
obou plochách by došlo k nevratným změnám
vopech, snížení stability krajiny, biodiverzity a zá-
sahům do životních podmínek zvláště chráně-
ných druhů živočichů, rostlin a hub (samozřejmě
i dalších nechráněných, ale často vzácných dru-
hů). Z průzkumů, i když nedostatečných, vyplývá,
že obě zkoumané lokality mají vysokou ekologic-
kou hodnotu a výstavba zkušebního polygonu
představuje značné ohrožení nejen společenstev
jednotlivých druhů rostlin a živočichů, ale i celých
ekosystémů s minimálně regionálním významem.

7.3.Výstavba průmyslového polygonu by zname-
nala uzavření určité části přírody do samostatné-

ho areálu, který by znemožnil nebo velmi výraz-
ně omezil možnosti migrace druhů.Vnitřek areálu
by byl navíc rozdělen množstvím silnic, což by
mohlo vést k postupnému mizení druhů a úpad-
ku jejich společenstev. Vykácení značných ploch
lesa a jejich nahrazením silnicemi by mohlo způ-
sobit změnu mikroklimatu a nepříznivě ovlivnit
mnohem širší území, než se v dokumentaci uvádí.

7.4.Na celém záměru je nejproblematičtější jeho
předpokládané umístění do vzrostlého lesa do
40–ti km od Mladé Boleslavi. Investor předběžně
vytipoval 7 lokalit, z nichž všechny se ukázaly ja-
ko nepřijatelné buď z technického hlediska, nebo
kvůli střetu s ochranou přírody a krajiny. Domní-
váme se, že je nutné z původních požadavků sle-
vit a hledat buď místo do 40–ti km od Mladé Bo-
leslavi, nebo souvislý lesní komplex, v němž bude
stavba polygonu přijatelná, avšak bez ohledu na
jeho vzdálenost.V zásadě neodmítáme vybudová-
ní adekvátního zázemí pro vývoj nových typů au-
tomobilů, ale doporučujeme jej lokalizovat do
krajiny s narušenými ekosystémy, poškozenými
porosty a malou druhovou rozmanitostí, kde by
výstavba polygonu byla zároveň cestou k rekulti-
vaci krajiny.

7.5. Opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci
účinků na prostředí jsou v tomto případě neúčin-
ná a nemohou zásadně zmírnit devastační účinky
navrženého záměru.

Vzhledem k výše uvedenému nesouhlasíme s vý-
stavbou zkušebních ploch technického vývoje
Škoda Auto v žádné ze dvou posuzovaných vari-
ant (Pozorovatelna–Mladá a Úhelnice).

Za Arniku, Jan Novák
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(podle části C přílohy č. 3 zákona č. 244/1999 Sb.)

III. Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a odhad jejich významnosti (předpokládané vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní,
synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a permanentní)

A.Vlivy na obyvatelstvo 
– zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
– počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie
– narušení faktorů ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie
– narušení faktorů pohody

B.Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce
1. vlivy na ovzduší a klima
– množství a koncentrace emisí a jejich vliv na blízké i vzdálené okolí
– význačný zápach
– jiné vlivy na ovzduší a klima
2. vlivy na vodu
– vliv na charakter odvodnění oblasti
– změny hydrologických charakteristik (hladiny podzemních vod, průtoky, vydatnost vodních zdrojů)
– vliv na jakost vod
3. vlivy na půdu, území a geologické podmínky
– vliv na rozsah a způsob užívání půdy
– znečištění půdy
– změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
– vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
– změny hydrogeologických charakteristik
– vliv na chráněné části přírody
– vlivy v důsledku ukládání odpadů
4. vlivy na flóru a faunu
– poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů
5. vlivy na ekosystémy

C.Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce
– vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory
– vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy (místní tradice apod.)
– poškození a ztráty geologických a paleontologických památek

D.Vlivy na strukturu a funkční využití území
– vliv na dopravu (místní komunikace, silniční, železniční, letecká, lodní doprava)
– vliv navazujících souvisejících staveb a činností (výstavba nových komunikací, inženýrských sítí, bytová výstavba)
– rozvoj navazující infrastruktury
– vliv na estetické kvality území
– vliv na rekreační využití krajiny

E. Ostatní vlivy
– biologické vlivy
– vliv hluku a záření
– jiné ekologické vlivy

F.Velkoplošné vlivy v krajině
– vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území
– současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území (souhrnné působení všech prostorových jevů a faktorů)

IV. Popis opatření navržených k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci účinků na prostředí
– územně plánovací opatření
– technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)
– kompenzační opatření
– jiná opatření
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Příloha II: Rozsah posuzování koncepcí
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