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Seznam používaných zkratek 
 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny   CO Oxid uhelnatý 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka   CO2 Oxid uhličitý 

CF Chloridy      NO Oxidy dusíku 

CO Kysličník uhelnatý     NV Nařízení vlády 

CxHy Uhlovodíky      OO Ostatní odpad 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav   OP Ochranné pásmo 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí   OÚ Obecní úřad 

ČOV Čistírna odpadních vod     OŽPZ Odbor životního prostředí a 
zeměď. 

ČR Česká republika     PD Projektová dokumentace 

ČSN Česká státní norma     PHM Pohonné hmoty 

DSP Dokumentace pro stavební povolení   PO Ptačí oblast 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí   POR Plán odpadového hospodářství 

DZS Dokumentace pro zadání stavby   POV Projekt organizace výstavby 

ElA Posouzení vlivů na životní prostředí   RDS Realizační dokumentace stavby 

EU Evropská unie      SO Stavební objekt 

EVL Evropsky významná lokalita    SO3 Kysličník siřičitý 

HGP Hydrogeologický průzkum    SOP Státní ochrana přírody 

CHKO  Chráněná krajinná oblast    SP Stavební povolení 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod  SRN Německá spolková republika 

TKO Tuhý komunální odpad     IČO Identifikační číslo organizace 

TP Tělesně postižení     k.ú. Katastrální území 

UP Uzemní plán      KÚ Krajský úřad  

UPD Územně plánovací dokumentace   LA Hladina akustického tlaku 

UR Uzemní rozhodnutí     LBC Lokální biocentrum  

USES Uzemní systém ekologické stability   LBK Lokální biokoridor  

VKP Významný krajinný prvek    MDS Ministerstvo dopravy a spojů 

VUC Velký územní celek     MěÚ Městský úřad  

VZ Vodní zdroj      MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

ZCHU Zvlášť chráněné území     MZd Ministerstvo zdravotnictví  

ZS Zařízení staveniště     MZ Ministerstvo zemědělství  

ŽP Životní prostředí     MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N Nebezpečný odpad     MKR Místo krajinného rázu 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

 Cílem předkládané zprávy je oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. 
  

Oznamovatel: 

 
Obchodní firma:  Krajský úřad Středočeského kraje 

IČ:    70892156 

Sídlo:    Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5 

 

Jména, příjmení, pracoviště a telefony oprávněných zástupců oznamovatele:  

 

p. Ing. Martin Šidlo, projektový a finanční manažer, Odbor regionálního rozvoje 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5 

tel.: 257280619 

e-mail: sidlo@kr-s.cz 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B.I Základní údaje 
 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 
 

Záměr „Sportovně rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum“ je zařazen, dle 
aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do kategorie II přílohy č. 1 zákona (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení), bod 10.11: 
 
„Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha.“ 
 
 a bod 10.12: 
 
„Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných.“ 
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B.I.2 Kapacita záměru 
 

Celý výše popsaný záměr se dělí na dva projekty, které budou realizovány současně: 

 

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ 

- inlinové/běžecké trasy 
- zábavní a tréninková dráha s prvky 
- úprava stávající cyklostezky  KČT č. 3045 
- pěší naučné trasy pro děti 
- dětské hřiště 
- cyklotrial 
- rozhledna 
- parkoviště pro osobní automobily a autobusy 

 

MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM 

- centrální objekt 
- letní scéna 
- lezecké stěny 
- lanové centrum 
- paintball 
- dětská ZOO 
- kemp a plocha pro karavany 

 

Počty návštěvníků jsou stanoveny pro jednotlivé funkce, jedná se o maximální současné 
odhadnuté počty (tedy nikoliv za určitý čas, např. za den). Na tyto počty se navrhují kapacity 
jednotlivých sociálních zařízení a parkoviště. Výjimku tvoří stravování a občerstvení, které je 
stanoveno jako počet hlavních jídel za den, resp. jako občerstvení pro počet osob za den. 
Občerstvení letní scény se uvažuje formou stánků, bez nároků na trvalé objekty apod., pouze se 
uvažuje s připojením na některé inženýrské sítě. Kapacita ubytování je stanoveno v souladu se 
zadáním, lze předpokládat, že se může jednat o tytéž osoby, které jsou uvedeny v kapacitách u 
jednotlivých aktivit, resp. funkcí. Stejně tak lze pro zjednodušení předpokládat, že lidé ubytovaní 
v kempu a v karavanech jsou z velké části zahrnuti do uvedených funkcí. Plochy a velikosti ploch 
jednotlivých funkcí jsou stanoveny ve výkresové dokumentaci, viz příloha č. 1.3. 

 

- 3 inlinové/běžecké trasy – dělky 0,650 km, 3,1 km a 4,3 km, celkem současně cca 200 osob  
- dráha s prvky – rampami apod. pro inline, skateboardy a kola, 40 osob, v době pořádání 

soutěží event. i více v závislosti na charakteru aktivity 
- úprava stávající cyklostezky KČT č. 3045, vedené po komunikaci areálu, 20 osob  
- pěší naučné trasy pro děti, poznávání přírody, motiv loupežnické stezky v rozsahu dle 

výkresové dokumentace, počet osob zahrnut do dětského hřiště 
- centrální objekt – ubytování pro 52 osob ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 

zařízením, s lodžií, nebo balkonem, restaurace s teplou kuchyní pro 80 osob s 2,5 násobnou 
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obrátkou u stolu v době oběda, celkem 350 hlavních jídel za den, občerstvení přes výdejní 
okénko, nebo formou jednoduchého výdejního pultu pro 150 osob za den, sociální zařízení, 
byt pro rodinu správce o velikosti 2+kk, expozice historie a přírodních charakteristik kraje, 
ptačí oblasti Českolipské a dokeské pískovce a mokřady, řešení expozice v jedné základní 
úrovni ale s galeriemi nebo ochozem, přístupným rampami, možnost pořádání přednášek pro 
cca 50 osob, možnost  promítání, velikost expozice cca 180 až 220 m2, venkovní terasa 
s možností podávání jídel, konzumace občerstvení, v přiléhajícím prostoru možnost odstavení 
kol, venkovní sezení ohniště, drobné herní prvky pro děti, půjčovna a servis bruslí a kol, 
kancelář aktivit – inline, lezecké stěny, lanové centrum, cyklotrial a paintball, WC pro 
návštěvníky pro tyto aktivity, garáž pro mechanizmy na údržbu tras a ploch, event. pro auto 
nebo auta správce,  

- dětské hřiště typu Štastná země Radvánovice se sociálním zázemím, oplocené, pod 
uzavřením, cca 100 dětí + 40 dospělých jako doprovod,  

- letní scéna s demontovatelným pódiem, které se bude po pořádání akce odvážet, kapacita 
3000 osob, minimální sociální zázemí společné s inlinovou trasou, mobilní buňky, nebude 
zřízeno parkoviště, bude se parkovat na trávě ve  vyhrazeném prostoru – norma ČSN 73 6110 
Místní komunikace nezná položku letní scéna, ale odhad je 400 až 500 aut, z toho 100 aut by 
mohlo parkovat na východním parkovišti a tedy 300 až 400 na volné ploše 

- lezecké stěny v místě dnešních opěrných stěn v lokalitě u výtopny, 20 osob 
- lanové centrum s využitím přírodních prvků a umístěním mezi vzrostlými stromy, 20 osob 
- cyklotrial s využitím stávajících prvků ve východní části areálu, 10 osob 
- paintball, 30 osob 
- dětská ZOO, domácí zvířata, ovce, kozy, prase, drůbež, - rozsah bude upřesněn, 20  osob  
- rozhledna 15 osob,  
- kemp a plocha pro karavany se sociálním zázemím bez stravování(bufetu), 250 osob  
- parkoviště pro osobní automobily a autobusy, ve východní části 258 osobních automobilů, 5 

autobusů  
 

Přehled kapacit   

 

Ubytování  

Objekt Počet ubytovaných 

Centrální objekt 52 osob 

   

Stravování  

Objekt Počet jídel, občerstvení za den,  

Centrální objekt 350 hlavních jídel, občerstvení pro 150 

osob 
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Počet návštěvníků obecně, mimo letní scénu   

Funkce Počet návštěvníků současně max. 

Inlinové trasy, běžecké trasy 200 osob  

Dráha pro inline, skateboardy, kola  40 osob 

Cyklistika 20 osob 

Dětské hřiště 140 osob 

Lezecké stěny 20 osob 

Lanové centrum 20 osob 

Cyklotrial 10 osob 

Paintball 30 osob 

Dětská ZOO 20 osob 

Rozhledna 15 osob 

Celkem max. 515 osob současně max 

 

Počet návštěvníků letní scény  

Návštěvníci, účinkující Počet  

Návštěvníci 3000  

Účinkující 35 

 

Parkoviště, východ 

Osobní automobily celkem Autobusy celkem 

258 5 

 

Parkování pro letní scénu  

Osobní automobily celkem Autobusy celkem 

300 až 400 0  
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B.I.3 Umístění záměru 
 

Záměr je projektován na území Středočeského kraje, na katastrálním území Vrchbělá.  
 

Kraj:    CZ021  Středočeský 
Obec:    535443 Bělá pod Bezdězem 
Katastrální území: 918121 Vrchbělá 

 
 
Dle podkladů projektové dokumentace je umístění stavby řešeno na následujících pozemcích:  

 

Tabulka č. 1: Seznam pozemků dotčených stavbou 

 k.ú. 918121 Vrchbělá 

 
Parc. 
č. 

Druh pozemku 

41/3 
41/8 
43/7 
52/4 
52/7 
52/8 
52/9 

 
 
 
ostatní plocha 

53/9 lesní pozemek 
510/1 
510/2 
510/3 
510/4 
510/5 
510/6 
510/9 

 
 
 
zastavěná plocha a nádvoří 

511/1 
511/2 
511/3 

 
ostatní plocha 

511/4 
511/5 
511/6 
511/7 
511/8 
511/11 
511/12 
511/13 
511/14 
511/15 
511/16 

 
 
 
 
 
 
 
zastavěná plocha a nádvoří 
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511/17 
511/18 
511/19 

 

511/21 ostatní plocha 
511/22 
511/23 
511/24 

 
zastavěná plocha a nádvoří 

511/25 lesní pozemek 
511/27 
511/29 
525/2 
525/3 
525/4 

 
 
ostatní plocha 

525/11 
525/12 
525/19 

 
zastavěná plocha a nádvoří 

525/52 
525/74 
533/1 
533/6 
533/7 
533/8 
533/9 

 
 
 
ostatní plocha 

533/10 
533/11 
533/12 

 
lesní pozemek 

536/1 ostatní plocha 
536/2 zastavěná plocha a nádvoří 
566/1 ostatní plocha 
566/2 zastavěná plocha a nádvoří 
 
   

B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry 
 
 Předmětné území se nachází v severovýchodní části Středočeského kraje, v těsné blízkosti 
hranice s Libereckým krajem, 16 km západně od města Mladá Boleslav. Jedná se o část území 
bývalého vojenského výcvikového areálu Ralsko – Vrchbělá asi 300 m západně od části obce 
Vrchbělá, která správně spadá pod obec Bělá pod Bezdězem. Území bývalého vojenského 
výcvikového prostoru Ralsko a v tomto případě lokalita Vrchbělá není z hlediska cestovního ruchu 
a turistiky příliš využívána, přitom se jedná o území s velkým potenciálem. V bezprostřední 
blízkosti předmětné lokality se nachází jak historické památky, hrady Bezděz, Houska, zříceniny 
Zvířetice, Ralsko a další, tak jedinečné přírodní prostředí, rozsáhlé lesy, louky, vodní plochy.  
V samotném území lokality se nachází dostatek volných ploch zejména pro aktivní trávení 
volného času, jízdu na kole, jízdu na inlinových bruslích, pro umístění lanového centra, lezeckých 
stěn a ploch pro další aktivity. Dále se navrhuje velké dětské hřiště, dětská ZOO a v neposlední 
řadě letní scéna pro cca 3000 návštěvníků. Mimo jiné se předpokládá, že lokalita včetně 
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parkovacích možností, ubytování a občerstvení bude východištěm pro cyklistiku, inlinové bruslení 
na větší vzdálenosti (po dalším propojení stávajících a připravovaných inlinovách tras) i rodinné 
výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.  
 

Předmětem záměru je vytvoření kapacit pro sportovní a rekreační aktivity, jedná se zejména o 
následující aktivity: 
 
 

Specifikace jednotlivých funkcí: 

- 3 inlinové/běžecké trasy (v zimě by se využívaly inlinové trasy pro běh na běžkách ) 
- zábavní a tréninková dráha s prvky – rampami apod. pro inline, skateboardy a kola, pro dráhu 

se použije stávající asfaltová plocha s drobnými opravami 
- úprava stávající cyklostezky KČT č. 3045, vedené po komunikaci areálu,  
- pěší naučné trasy pro děti, poznávání přírody, motiv loupežnické stezky 
- centrální objekt, ubytování, restaurace, byt správce, pořádání různých akcí, expozice historie a 

přírodních charakteristik kraje, ptačí oblasti Českolipské a dokeské pískovce a mokřady, 
půjčovna a servis bruslí a kol, garáž pro mechanizmy na údržbu inlinových tras, kancelář 
aktivit – inline, lezecké stěny, lanové centrum, cyklotrial a paintball, WC pro tyto aktivity 

- dětské hřiště typu Štastná země Radvánovice s herními prvky z přírodních materiálů, dřeva 
apod. s motivy blízkých hradů Bezdězu, Ralska, Zvířetic a Housky  

- dětská ZOO 
- letní scéna s demontovatelným pódiem, které se bude po pořádání akce odvážet  
- lezecké stěny v místě dnešních opěrných stěn v lokalitě u výtopny  
- lanové centrum s využitím přírodních prvků a umístěním mezi vzrostlými stromy 
- cyklotrial s využitím stávajících prvků ve východní části areálu 
- plocha pro paintball mimo ostatní aktivity s velkou účastí dětí v severovýchodní části pozemku 
- rozhledna  
- kemp se sociálním zázemím bez stravování(bufetu) 
- plocha pro karavany se sociálním zázemím bez stravování(bufetu) 
- parkoviště pro osobní automobily 
  
 V těsném severovýchodním sousedství projektovaného záměru se v současné době 
rozkládá areál Motorland Bělá o rozloze 2,5 km2 (obrázek č. 2). Celkem je zde k dispozici na 3 
km asfaltových silnic s novým povrchem pro rally. Do budoucna zůstane rally trať zachována, na 
základě informací z vedení provozující společnosti je budoucím záměrem zahájení školy bezpečné 
jízdy (v horizontu 3-5 let), školy off-road a motokár. Dále je v zájmovém území provozována 
motokrosová trať, která je využívána především Sportovním centrem motokrosu a mládeže Bělá 
pod Bezdězem (na obrázku č. 2 vlevo nahoře). Motokrosová trať bude v souvislosti s výstavbou 
„Sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá, multifunkčního turistického centra“ zrušena a na jejím 
místě vznikne odpočinková zóna.  
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Obr. 2: Situace areálu Motorland Bělá a motokrosové trati , v levé dolní části obrázku se nachází  území 
záměru (prozatím zde stojí zchátralé vojenské budovy) 
 

 
 
 

Obě tyto aktivity jsou v současné době občasným zdrojem hluku v denní době, do 
budoucna je počítáno s kumulativními vlivy areálu Motorland Bělá  především z hlediska hluku, 
tato problematika je podrobně řešena v hlukové studii v příloze č. 2.  
 
Obr. 3: Rally trať v areálu  Motorland Bělá  
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Obr. 4: Motokrosová trať určená ke zrušení  

 
 
 
Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci 
 

Vyhláškou č. 14/2001 Města Bělé pod Bezdězem o závazných částech územního plánu 
sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem je v předmětné lokalitě navrženo několik funkčních využití 
území: 
 
1) Čisté bydlení individuální (území je tímto určeno k zástavbě rodinnými domy včetně staveb 

plnících doplňkovou funkci RD) 
2) Čisté bydlení hromadné (území sloužící pro nízko a středně podlažní bytovou zástavbu, tvořící 

ucelené koncipované soubory a skupiny) 
3) Zařízení pro hromadnou rekreaci (území určené pro zařízení umožňující celoroční i sezónní 

rekreační využití, tělovýchovu a sport 
 
 Předmětná dokumentace je v přiměřeném souladu s uvedeným územním plánem. 
 
 V současnosti se připravuje zpracování návrhu zadání územního plánu sídelního útvaru 
Bělá pod Bezdězem. Na základě opakovaných jednání učiněných v době zpracovávání této 
dokumentace se zástupci SÚ Bělá pod Bezdězem, dále s Irenou Šulcovou, vedoucí odd. úřadu 
územního plánování Magistrátu města Mladé Boleslavi, se zástupci dalších orgánů a zejména 
s pracovníky investora lze předpokládat, že předmětná dokumentace je v plném souladu 
s uvedeným návrhem zadání územního plánu. Sdělení Magistrátu města Mladé Boleslavi uvedené 
v příloze č. 7 potvrzuje slučitelnost záměru s platnou územně plánovací dokumentací.  
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 
 Řešené území se nachází v severovýchodní části Středočeského kraje, v těsné blízkosti 
hranice s Libereckým krajem, 16 km západně od města Mladá Boleslav. V blízkosti lokality se 
nacházejí významné turistické cíle, Máchovo jezero, hrad Bezděz, v širším okolí, další hrady nebo 
zříceniny a jiné pamětihodnosti. 
 
 Území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a v tomto případě lokalita 
Vrchbělá není z hlediska cestovního ruchu a turistiky příliš využívána, přitom se jedná o území 
s velkým krajinným a přírodním potenciálem. V bezprostřední blízkosti předmětné lokality se 
nachází jak historické památky, hrady Bezděz, Houska, zříceniny Zvířetice, Ralsko a další, tak 
jedinečné přírodní prostředí, rozsáhlé lesy, louky, vodní plochy.  
 
 
Obr. 5: Stávající stav – zdemolované zbytky vojenských budov v zalesněné krajině u Vrchbělé  

 

 Širší území se nachází v blízkosti významných krajinných oblastí, zejména CHKO 
Kokořínsko, CHKO Český ráj a dalších. Jedná se o krajinu s vysokou ekologickou a estetickou 
hodnotou, která je dána velkou rozmanitostí stanovišť a krajinných typů. Na relativně malé ploše 
se střídají řídce osídlená území s velikými plochami lesa s plochami využívanými k zemědělství i 
rekreaci.  
 
 Lokalita je snadno dostupná z Prahy, Liberce, Mladé Boleslavi a dalších měst regionu. 
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 V samotném území lokality Vrchbělá se nachází dostatek nevyužitých a vhodných ploch 
zejména pro aktivní trávení volného času, jízdu na kole, jízdu na inlinových bruslích, pro umístění 
dalších aktivit. 
 
 Provedením záměru na zájmovém území bývalého vojenského výcvikového areálu Ralsko 
– Vrchbělá dojde k významnému zhodnocení tohoto již stavebně pozměněného území. Na území 
předmětného záměru se nachází pozůstatky staveb, sloužících původně vojenským účelům, 
převážná část těchto speciálních staveb již byla v roce 2010 odstraněna, zbylé budou zbourány 
v nejbližším období. Součástí vybavení bývalého vojenského výcvikového prostoru jsou i pozemní 
komunikace, většina z nich bude po náležité úpravě nadále využívána. 

 

 

Varianty záměru z hlediska provozu letní scény 
Projekt je situován na hranici  Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady, 

pozemky záměru do této oblasti nezasahují. Vzhledem k těsnému sousedství této chráněné oblasti 
s lokalitou záměru je v dokumentaci hodnocen provoz letní scény variantně, a to následovně:  

 
Varianta A 
Letní scéna se provozuje celoročně, resp. bez omezení vyvolaného souvislostí s Ptačí oblastí 

Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady.  
 
Varianta B 
S ohledem na to, aby nedocházelo k eventuálnímu negativnímu ovlivnění zvýšeným hlukem 

zejména v době hnízdění chráněných ptačích druhů, navrhuje se omezení provozu letní scény až 
na dobu po 15.7. v běžném roce. V měsících dubnu, květnu, červnu a první polovině července se 
hudební akce pořádat nebudou.  

 

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení 
 

 Předpokládá se, že lokalita záměru včetně parkovacích možností, ubytování a občerstvení 
bude východištěm pro cyklistiku, inlinové bruslení na větší vzdálenosti (po dalším propojení 
stávajících a připravovaných inlinovách tras) i rodinné výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Předmětem záměru je především vytvoření kapacit pro sportovní a rekreační aktivity, jedná se 
zejména o následující aktivity: 
 
 

Specifikace jednotlivých funkcí: 

 

- 3 inlinové/běžecké trasy (v zimě by se využívaly inlinové trasy pro běh na běžkách ) 
- zábavní a tréninková dráha s prvky – rampami apod. pro inline, skateboardy a kola, pro dráhu 

se použije stávající asfaltová plocha s drobnými opravami 
- úprava stávající cyklostezky KČT č. 3045, vedené po komunikaci areálu,  
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- pěší naučné trasy pro děti, poznávání přírody, motiv loupežnické stezky 
- centrální objekt, ubytování, restaurace, byt správce, pořádání různých akcí, expozice historie a 

přírodních charakteristik kraje, ptačí oblasti Českolipské a dokeské pískovce a mokřady, 
půjčovna a servis bruslí a kol, garáž pro mechanizmy na údržbu inlinových tras, kancelář 
aktivit – inline, lezecké stěny, lanové centrum, cyklotrial a paintball, WC pro tyto aktivity 

- dětské hřiště typu Štastná země Radvánovice s herními prvky z přírodních materiálů, dřeva 
apod. s motivy blízkých hradů Bezdězu, Ralska, Zvířetic a Housky  

- dětská ZOO 
- letní scéna s demontovatelným pódiem, které se bude po pořádání akce odvážet  
- lezecké stěny v místě dnešních opěrných stěn v lokalitě u výtopny  
- lanové centrum s využitím přírodních prvků a umístěním mezi vzrostlými stromy 
- cyklotrial s využitím stávajících prvků ve východní části areálu 
- plocha pro paintball mimo ostatní aktivity s velkou účastí dětí v severovýchodní části pozemku 
- rozhledna  
 

 Vybavení komplexu sportovně-rekreačního areálu včetně multifunkčního turistického centra, 
který je předmětem tohoto řízení, sestává z několika zcela oddělených stavebních objektů.  
 
Centrální objekt - SO 101 
Recepce v kempu – SO 102 
Vrátnice parkoviště – SO 103 
Zázemí Dětské ZOO – SO 104 
Zázemí Dětského hřiště – SO 105 
Rozhledna – SO 106 
Zázemí západní část– SO 107 
 

Centrální objekt a všechny ostatní budovy se navrhují jako jednoduché stavby se sedlovými 
a pultovými střechami, s použitím tradičních materiálů, řešení je vedeno snaha o určitou parafrázi 
prvků lidové venkovské architektury, jako jsou předstupující svislé konstrukce podpírající 1. patro 
původních budov, řešení malých krytých vstupů, kombinace dřeva a kamene a typické krytiny 
dochované venkovské architektury, tedy břidlice nebo nověji i plechu. Centrální objekt je 
kombinací více funkcí, zejména ubytování a výstavního prostoru, tomu odpovídá rozčlenění na 
dvě hmoty, propojené komunikačním kloubem. Uspořádání centrálního objektu mimo jiné 
odpovídá jeho orientaci vůči okolním komunikacím, výškovému spádu okolního terénu i 
světovým stranám. Před jeho jižní fasádou při hlavní komunikaci a cyklotrase č. 3045 se navrhuje 
celoročně prosluněná plocha pro občerstvení cyklistů (kterou nelze minout), za jeho severní 
fasádou plocha terasy pro konzumaci jídel v částečně zastíněném prostředí, tato plocha se rovněž 
obrací k inlinovým drahám, jako další výrazné funkci a pohybové aktivitě. Předpokládá se, že 
v ploše severní terasy budou ponechány stávající stromy, budou využity pro zapojení centrálního 
objektu do terénu a okolního prostředí.  Inlinové trasy jsou vedeny tak, aby se minimalizovalo 
kácení, jsou částečně vedeny po starých lesních cestách, nebo alespoň mimo hustý les.  V západní 
části na zhruba nejvyšším bodě lokality se navrhuje rozhledna jako otevřená struktura tvořená 
přízemním kamenným soklem  a dřevěnou vzdušnou strukturální konstrukcí.   
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
 Dle předpokladů DÚR bude stavba zahájena v říjnu 2011 a ukončena ve lhůtě 20 měsíců 
od jejího zahájení. 
 Etapizace výstavby bude stanovena na základě výsledků projednávání, zejména dopravního 
napojení a souvislostí s platným a nově vznikajícím územním plánem sídelního útvaru Bělá pod 
Bezdězem. 
  

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků  
 
kraj:    Středočeský 
okres:    Mladá Boleslav 
obec:   535443 Bělá pod Bezdězem 
katastrální území: 918121 Vrchbělá 

 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat  

 
 
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 je uveden v následující tabulce. 
 
 
Tabulka č.2 Dotčené správní úřady 
 

Rozhodnutí Úřad 
Územní rozhodnutí Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města,  

Komenského náměstí č.p.61, 293 49, Mladá Boleslav 
Stavební povolení Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Bělá pod 

Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21, Bělá pod Bezdězem 
Orgán státní správy 
v odpadovém hospodářství 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5 

Oblast životního prostředí a 
vodoprávní úřad 

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí,  
Komenského náměstí č.p.61, 293 49, Mladá Boleslav 
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B.II Údaje o vstupech 
 

B.II.1 Půda 
 
Zábor půdy 

 

V rámci stavby se zabírají pouze pozemky definované v KN jako „ostatní plochy“ nebo 
„zastavěné plochy a nádvoří“. Dále se v oblasti záměru nachází několik lesních pozemků, na 
těchto pozemcích však nebude docházet k žádným stavebním zásahům, nedojde tedy k žádným 
dočasným ani trvalým záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. Pozemky ZPF se v oblasti 
záměru nevyskytují.   

  

B.II.2 Voda 

 

Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. 
 
V období výstavby: 
 

Budou nároky na vodu nízké. Voda bude odebírána z vodovodního řadu, případně 
z pojízdných cisteren, způsob odběru bude upřesněn v rámci prováděcí dokumentace stavby. Při 
výstavbě bude potřeba vody např. do betonových směsí. Technologická voda vystačí a je potřeba 
na omývání nářadí a strojů, kol vozidel, která vyjíždějí ze stavby. V suchém období je potřeba 
voda na zkrápění povrchu stavby z důvodu snížení prašnosti. Celkové množství pitné vody závisí 
na počtu pracovníků, na velikosti a vybavení sociálního zázemí stavby. Předpokládaná (normová) 
spotřeba vody na jednoho pracovníka je 5 l/osobu/směnu a pro osobní hygienu 120 l/osobu/směnu. 
Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody. 
 
V období provozu: 
 

V bývalém výcvikovém prostoru Vrchbělá se nachází dva vlastní vodní zdroje VZ1 –
pramení jímka a VZ2 – vrt. U tohoto zdroje je zděný objekt po původní čerpací stanici. Ze zdroje 
VZ1 je v současnosti zásoben jediný obydlený rodinný dům v lokalitě.   
 

Na základě průzkumu vodního zdroje VZ2 provedeného firmou KAP Liberec, byla ověřena 
vydatnost jednoho zdroje. Využitelnost byla stanovena na 5,0 l/s. Znečištění ropnými látkami a 
jinými nebezpečnými látkami nebylo při průzkumu zjištěno. Voda údajně měla velmi dobrou 
kvalitu až na bakteriální znečištění, které zřejmě vzniklo dlouhodobým nevyužíváním zdroje a je 
možné ho odstranit běžným hygienickým zabezpečením. Firma KAP odhadla předpokládanou 
vydatnost obou zdrojů na 10 l/s. 
Celkový technický stav stávajících vodovodních řadů je nevyhovující a s jejich využitím se pro 
záměr nepočítá. 
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Pro zásobování plánovaného areálu pitnou vodou je možno navrhnout zásobování vodou 
z místního zdroje VZ1 o vydatnosti 5,0 l/s. Tato vydatnost je dostatečná pro park volnočasových 
aktivit a také pro výhledovou obytnou zástavbu. Maximální potřebu vody je možno pokrýt přímo 
z vrtů u zdroje VZ1 a proto je pro zásobování vodou řešené lokality navrženo nové vystrojení 
čerpací stanice ve stávajícím objektu. Do vrtu budou osazena nová ponorná čerpadla a do objektu 
budou umístěny vzdušníky, kompresor, řídící jednotka a zařízení pro hygienické zajištění pitné 
vody. Výkon čerpací stanice je navržen na maximální hodinový odběr 4,3 l/s.  

 
Před dalším stupněm dokumentace je nutno aktuálně ověřit vydatnost a kvalitu vody. Dále 

je nutné provést stanovení, resp. vytýčení a vyhlášení Ochranných pásem vodního zdroje. Na 
území areálu je navržen nový větevný systém vodovodních řadů, kterými bude voda přivedena 
k jednotlivým objektům. Pro řešenou lokalitu postačí dimenze DN80. Vodovodní řady budou 
vedeny převážně v komunikacích, v souběhu se splaškovou kanalizací. Na řadech budou ve 
vzdálenosti max. 400 m (200 m od objektů) rozmístěny požární hydranty DN80. Hydranty budou 
zároveň sloužit k odkalení nebo k odvzdušnění řadů. V blízkosti centrálního objektu bude 
instalovaná požární nádrž 23m3 na stálou zásobu požární vody pro vnější požární zásah. Jednotlivé 
objekty budou napojeny samostatnými vodovodními přípojkami. Vybudování veřejných částí 
přípojek se předpokládá v rámci výstavby uličních řadů.  
 
 
Průměrná denní potřeba vody: 
Qp= 47,9 m3/den (2 m3/hod, 0,55 l/s) 
 
Průměrná roční potřeba vody: 
Qr= 17482 m3/rok 
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd= 71,8 m3/den (3 m3/hod, 0,8 l/s) 
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh= 12,6 m3/hod  (3,5 l/s) 
 
 

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 

Výstavba záměru si vyžádá potřebu množství surovinových a energetických zdrojů, které 
se budou spotřebovávat buď přímo na staveništi nebo budou dováženy jako hotové díly (betonové  
a dřevěné konstrukce, roury, ocelové díly, kamenivo, asfalt …) na stavbu. Zajištění potřebných 
surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele. Bude vyčísleno v další fázi 
projektové přípravy. 
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V období výstavby: 
 

Pro fázi výstavby se předpokládá potřeba následujících surovinových zdrojů: písek, štěrk, 
kamenivo, beton, dřevo, kovové díly a konstrukce, umělohmotné prefabrikáty, živičný materiál. 
Celková konečná spotřeba bude záviset na použité technologii výstavby. Energetické suroviny se 
budou spotřebovávat v rámci spotřeby pohonných hmot (nafta, benzin) u stavební a dopravní 
mechanizace. V rámci stavby budou dále spotřebovávány mazací oleje a tuky u stavební a 
dopravní techniky. Celkové množství těchto energetických zdrojů a surovin nelze v současné fázi 
přípravy záměru stanovit. 
 

Spotřeba elektrické energie bude nevýznamná, protože výstavba bude probíhat v denních 
hodinách. Elektrická energie se bude spotřebovávat v rámci výroby stavebních směsí a v rámci 
personálního zázemí na staveništi. 
 
 
V období provozu: 
 
PLYN 
 
 Navrhuje se plynovodní napojení pro potřeby vytápění centrálního objektu a to z STL 
plynovodu vedoucího v ulici U Sedřezy v místě  odbočení původní účelové vojenské komunikace. 
Zdrojem zemního plynu pro areál bude nově navrhovaná plynovodní přípojka o dimenzi PE d 
32x3 mm z materiálu PE 100, SDR 11. Zhotovena bude navrtávacím T kusem za provozu. 
 
Bilance zemního plynu: 
  
 Zemní plyn bude v areálu využíván pouze v plynových kotelnách III. kategorie. Areálový 
rozvod plynu, který tyto kotelny bude zásobovat je navržen na tyto hodnoty: 
 
Maximální hodinový odběr plynu: 20 Nm3/h 
Roční spotřeba plynu:   28 600 Nm3/rok 
Provozní přetlak:   2,5  kPa 
 

 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 
 

Ve východní části pozemku bylo vedeno vzdušné vedení vysokého napětí, připojené do 
rozvodné soustavy ČEZ Distribuce a.s., ve východní části pozemku byla trafostanice MB 6011. 
Trafostanice a vedení jsou dnes rozebrány a naprosto nefunkční. Navrhuje se připojení pomocí 
dvou distribučních trafostanic 22/0,4 kV umístěných v prostoru centrálního objektu a poblíž 
dětského hřiště, trafostanice budou zřízeny jako výkon společnosti ČEZ Distribuce a.s., bude na ně 
vyvoláno samostatné povolovací řízení. Trafostanice budou smyčkovány kabelovým vedením VN 
22kV. Celkový soudobý příkon odebíraný z obou trafostanic se předpokládá 805 kW.  
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Tabulka č. 3 Energetická bilance pro dimenzování trafostanic 
 

Východní část

Ubytování 62 osob 30 kW

Stravování 400 jídel 140 kW

ohřev TUV 15 kW

Klimatizace 40 kW

Ostatní 80 kW

Lezecké stěny 15 kW

Lanové centrum 15 kW

Cyklotrial 15 kW

Paintball 15 kW

Dětská ZOO 15 kW

Karavany CAMP 80 kW

Celkový soudobý příkon 460 kW

Západní část

Stravování 60 osob 70 kW

Ostatní 50 kW

Letní scéna 160 kW

Dráha pro inline, skateboardy, kola 15 kW

Dětský svět 35 kW

Inlinové trasy, běžecké trasy 15 kW

Celkový soudobý příkon 345 kW

805 kW
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Celkový soudobý příkon za celý areál

 

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
 

Lokalita se nachází asi 2 km od středu obce Bělá pod Bezdězem, zhruba 300 m od části 
obce Vrchbělá, která správně spadá pod obec Bělá pod Bezdězem, území je napojeno na veřejnou 
komunikační síť příjezdovými cestami k bývalému vojenskému výcvikovému areálu a jeho 
budovám a zařízením.  

Z hlediska napojení na nadregionální komunikační síť je důležitá silnice I/38, která vede 
obcí Bělá pod Bezdězem, řešené území je s touto komunikací spojeno silnicí III/27235, vzdálenost 
je asi 3 km. Ze silnice I/38 je možné v Mladé Boleslavi ve vzdálenosti 17,8 km napojení na dálnici 
R 10. Tato rychlostní komunikace spojuje Prahu s Libercem. Další významnou komunikací je 
silnice I/16 vedoucí směrem východním z Mladé Boleslavi na Jičín. Dopravní napojení bude 
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zajištěno zejména místní komunikací s názvem U Sedřezy,  odpojující se od komunikace 
III/27235, která pokračuje dále do Ralska (příloha č. 1.1). Od komunikace U Sedřezy se odpojuje 
účelová komunikace, která sloužila pro příjezd k vojenskému výcvikovému prostoru Ralsko 
Vrchbělá. Tato původně účelová komunikace prochází ve směru zhruba východ – západ celým 
územím předmětného záměru, tvoří páteř dopravní infrastruktury pozemků záměru, na ni navazují 
vedlejší zpevněné a polní komunikace. Po této komunikaci vede cyklotrasa č. 3045 Jablonné 
v Podještědí – Bělá pod Bezdězem, která je součástí, resp. navazuje na nadregionální trasu vedoucí 
na sever do Drážďan a Berlína (příloha č. 1.2). 

 

Obr. 6: Stávající stav páteřní komunikace v oblasti záměru  

 

 

Vedlejší napojení lze uvažovat po bývalé tankové komunikaci odpojující se od komunikace 
I/38 u odbočky k obci Hlínoviště (příloha č. 1.1). Eventuálně lze uvažovat s jednosměrným 
řešením automobilové dopravy s příjezdem od komunikace U Sedřezy a výjezdem směrem 
západním po tankové komunikaci a s obousměrným provozem cyklotrasy KČT č. 3045. 
Odbočení na komunikaci do areálu je vlevo po stávající komunikaci proměnné šířky (cca 5,0-
8,0m) bez krajnic nebo s nezpevněnou krajnicí s odvodněním do zemních příkopů. Komunikace 
má kryt živičný s menším množstvím výtluků. Po cca 130m je odbočka vpravo k průmyslovým a 
skladovým objektům. Dále cesta prochází lesem a po 3,8km se napojuje na silnici I/38 v obci 
Hlínoviště. Po vyjetí z lesa se mění charakter silnice na nejprve na silnici s krytem dlážděným 
prolévaným betonem (značně poškozená) a poté dlážděná žulová kostka. Šířka komunikace je 
značně proměnlivá a pohybuje se od cca 3,5-8,0m. V úseku cca 400m před napojením na silnici 
I/38 je komunikace široká jen 3,5m s výhybnami. 
 

Podélný spád komunikace stoupá od místa odbočky v obci Vrchbělá (cca 270m nad 
mořem)  v délce cca 400m, poté komunikace mírně stoupá až na kótu 340m. V současné době, kdy 
je tento prostor využíván minimálně, je dopravní napojení obousměrným provozem vedeno po 
komunikaci zároveň s cyklotrasou č. 3045. Tato cyklotrasa se v části odděluje od komunikace a 
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prochází lesem po samostatné cestě. Cyklotrasa odbočuje po 500m od výjezdu z lesa a odbočuje 
vpravo do Dvora. 
 
Napojení na technickou infrastukturu 
 

Vrchbělá je část města Bělá pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav. Původní sídlo 
vybudovala sovětská vojska s příchodem na české uzemí. Na Vrchbělé vzniklo kompletní 
městečko jehož součástí byla například škola, sauna, nemocnice, dům kultury, čerpací stanice 
apod. Po odchodu vojsk začalo toto městečko chátrat, a v současnosti jsou z něj jen ruiny, a 
hromady suti. Součástí tohoto vojenského prostoru bylo i letiště, které jako jediné zůstalo 
využíváno a to jak pro letectví, tak pro pořádání automobilových srazů apod. Vrchbělá se nachází 
se asi 3,1 km na severozápad od centra Bělé pod Bezdězem. Stávající stav technické vybavenosti 
bývalého vojenského areálu je obecně v nepoužitelném stavu. Z průzkumů technické 
infrastruktury – vodovodů a kanalizací vyplývá, že se na území vojenského prostoru nenachází 
žádné provozuschopné vodohospodářské sítě. 
 
Pitná voda 
 

Pro zásobování plánovaného areálu pitnou vodou je možno navrhnout zásobování vodou 
z místního zdroje VZ1 o vydatnosti 5,0 l/s. Tato vydatnost je dostatečná pro park volnočasových 
aktivit a také pro výhledovou obytnou zástavbu. Maximální potřebu vody je možno pokrýt přímo 
z vrtů u zdroje VZ1 a proto je pro zásobování vodou řešené lokality navrženo nové vystrojení 
čerpací stanice ve stávajícím objektu. Do vrtu budou osazena nová ponorná čerpadla a do objektu 
budou umístěny vzdušníky, kompresor, řídící jednotka a zařízení pro hygienické zajištění pitné 
vody. Výkon čerpací stanice je navržen na maximální hodinový odběr 4,3 l/s. 
 
Kanalizace 
 

Při plánování nového sportovně-rekreačního centra Vrchbělá  je potřeba počítat s investicí 
do oddílného kanalizačního systému s vlastní biologickou ČOV, s vypouštěním vyčištěné vody do 
řeky Bělá. Dešťové vody ze střech a „čistých“ ploch je možno přímo zasakovat.  Nepropustná 
plocha parkoviště pro autobusy (LKW) budou zajištěna chráněnou kanalizací s odlučovačem 
lehkých kapalin (OLK). 
 
Plyn 
 
 Dále se navrhuje plynovodní napojení pro potřeby vytápění centrálního objektu a to z STL 
plynovodu vedoucího v ulici U Sedřezy v místě  odbočení původní účelové vojenské komunikace.  
Zdrojem zemního plynu pro areál bude nově navrhovaná plynovodní přípojka o dimenzi PE d 
32x3 mm z materiálu PE 100, SDR 11. Zhotovena bude navrtávacím T kusem za provozu. 
 
Elektrická energie 
 
 Ve východní části pozemku bylo vedeno vzdušné vedení vysokého napětí, připojené do 
rozvodné soustavy ČEZ Distribuce a.s., ve východní části pozemku byla trafostanice MB 6011. 
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Trafostanice a vedení jsou dnes rozebrány a naprosto nefunkční. Navrhuje připojení pomocí dvou 
distribučních trafostanic 22/0,4 kV umístěných v prostoru centrálního objektu a poblíž dětského 
hřiště, trafostanice budou zřízeny jako výkon společnosti ČEZ Distribuce a.s., bude na ně 
vyvoláno samostatné povolovací řízení. 
 
 
B.III Údaje o výstupech 
 

B.III.1 Ovzduší  
 
 
B.III.1.1    Etapa výstavby 

 

Liniové zdroje:  
 

Liniové zdroje znečištění jsou představovány provozem nákladní techniky při zemních 
pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle předpokladů a zkušeností s 
výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat maximální dopravní zatížení během 
terénních úprav a realizace hrubé stavby.  
 
Plošné zdroje:  
 

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava 
staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. 
Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný 
podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je 
závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, 
zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.  
 
 
B.III.1.2    Etapa provozu 

 
Bodové zdroje:  
 
Centrální objekt SO 101 

Vytápění centrálního objektu bude řešeno jako teplovodní, zdrojem tepla budou plynové 
kotle umístěné v suterénu stavby. Zdroj tepla slouží pro vytápění objektu (UT) a centrální přípravu 
teplé vody (TV). V místnosti kotlů bude instalována dvojice nástěnných ocelových plynových 
kotlů zapojených do kaskády, každý kotel s vlastním kotlovým čerpadlem. Kotle pracují do 
společného kotlového okruhu s konstantní výstupní teplotou topné vody 75°C. Z tohoto okruhu 
jsou připojeny okruhy nabíjení nepřímotopného zásobníku TV o objemu 1000 l a dále přes 
regulační smyčku topný okruh, navržený na teplotní spád 75/65°C s regulovanou teplotou topné 
vody dle venkovní teploty (ekvitermní regulace). Instalovaný výkon kotlů je 2x48 = 96 kW. 
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Spaliny z plynových kotlů budou vedeny společným kouřovodem do komína a komínem až nad 
střechu objektu. 
 
Recepce v kempu SO 102 

Vytápění objektu recepce v kempu bude řešeno jako teplovodní, zdrojem tepla budou 
plynové kotle umístěné v technické místnosti. Zdroj tepla slouží pro vytápění objektu (UT) a 
centrální přípravu teplé vody (TV). V místnosti kotlů bude instalována dvojice nástěnných 
ocelových plynových kotlů zapojených do kaskády, každý kotel s vlastním kotlovým čerpadlem. 
Kotle pracují do společného kotlového okruhu s konstantní výstupní teplotou topné vody 75°C. Z 
tohoto okruhu jsou připojeny okruhy nabíjení nepřímotopného zásobníku TV o objemu 1000 l a 
dále pres regulační smyčku topný okruh, navržený na teplotní spád 75/65°C s regulovanou 
teplotou topné vody dle venkovní teploty (ekvitermní regulace). Instalovaný výkon kotlů je 2x32 = 
64 kW. Spaliny z plynových kotlů budou vedeny společným kouřovodem až nad střechu objektu. 
 

Ostatní objekty budou vytápěny elektrickou energií. 
 

V plynových kotelnách III. kategorie bude využíván zemní plyn z areálového rozvodu, 
který je navržen na tyto hodnoty: 
 
Maximální hodinový odběr plynu:  20 Nm3/h 
Roční spotřeba plynu:   28 600 Nm3/rok 
 

Pro výpočet hmotnostních toků emisí znečišťujících látek byly použity emisní faktory 
uvedené v následující tabulce. Jedná se o emisní faktory stanovené pro spalovací zdroje ve 
vyhlášce č. 205/2009 Sb.  
 
Tab. 4: Emisní faktory vyjádřené v kg/106 m3 zemního plynu 

Palivo Topeniště Výkon kotle TZL SO2 NOx CO VOCS 

Zemní plyn Jakékoliv 0,2 – 5 MW  20 
2,0*S 
(9,6) 

1 300 320 64 

 
Na základě spotřeby paliva a emisních faktorů byly vypočteny následující emise znečišťujících 
látek. 
 
Tab. 5: Emise znečišťujících látek ze spalovacích zdrojů pro vytápění objektů 

Zdroj Emise 
spotřeba 
paliva 

Emise 
TZL 

Emise SO2 
Emise 
NOX 

Emise 
CO 

Emise 1)     
org. látek 

20 0,40 0,19 26,00 6,40 1,28 Maximáln
í hodinové m3/hod g/hod g/hod g/hod g/hod g/hod 

28 600 0,57 0,27 37,18 9,15 1,83 
Sportovně-rekreační 

areál Vrchbělá  Průměrné 
roční m3/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

Pozn.: 1) Organické látky vyjádřené jako suma org. C. 
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 Z tabulky emisních vydatností zdrojů vytápění spalujících zemní plyn je patrné, že 
nejvýznamnější škodlivinou znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku. Plynové kotle pro vytápění 
centrálního objektu a objektu recepce v kempu budou podle výpočtu z emisních faktorů celkem 
emitovat cca 40 kg oxidů dusíku ročně. Takto vypočtené předpokládané teoretické množství emisí 
podle emisních faktorů bývá obvykle vyšší než emise skutečné – naměřené autorizovaným 
měřením. Množství a složení emisí bude záviset především na skutečné spotřebě zemního plynu, 
která závisí na počasí a dalších faktorech a zejména na správném seřízením spalovacího režimu. 
 
 Z hlediska kategorizace dle příslušných ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, budou plynové kotle pro vytápění objektů v řešeném areálu kategorizovány jako malé 
spalovací zdroje znečišťování ovzduší.  
 
Liniové zdroje:  
 

 Pro účely výpočtů v rozptylové studii (příloha č. 3) je uvažována špičková doprava při 
pořádání akce na letní scéně. Při pořádané akci na letní scéně přijede do areálu maximálně 500 
osobních vozidel v denní době a 500 osobních vozidel areál opustí po 22. hodině po ukončení 
akce. Maximální pohyb osobních automobilů je tedy 1000 pojezdů za 24 hodin. Nákladní 
automobilová doprava související se zásobováním a technickým zajištěním akcí na letní scéně je 
uvažována v intenzitě maximálně 8 nákladních vozidel za 24 hodin (provoz pouze v denní době). 
 
Rozpad na komunikační síti je uvažován následovně: 
• 75 % vozidel pojede do/z západní části areálu letní scény po stávající „tankové komunikaci“ a 

dále po silnici I/38.  
• 25 % vozidel pojede z hlavního parkoviště ve východní části areálu na místní komunikaci, dále 

na silnici III/27235 a přes město Bělá pod Bezdězem na silnici I/38. 
 
 Pohyb vozidel na komunikaci I/38 je uvažován v rozdělení 20 % severozápadním směrem 
na Doksy a 80 % jihovýchodním směrem na rychlostní komunikaci R10. 
 

Pro imisní modelování vlivu automobilové dopravy na liniových zdrojích (příjezdové 
komunikace) byly posuzované komunikace rozděleny na úseky délky cca 200 m. Pro každý úsek 
byly stanoveny z emisních faktorů emisní charakteristiky podle skladby a intenzity dopravního 
proudu a podle podélného sklonu vozovky. V následující tabulce uvádíme hmotnostní toky emisí 
znečišťujících látek z vyvolané automobilové dopravy na řešených komunikacích v zájmové 
oblasti.  
 
Tab. 6: Emisní vydatnosti z automobilové dopravy na komunikacích v zájmové oblasti 

Úsek 
Emise NOx 

g/s/m 
Emise PM10 

g/s/m 
Emise benzenu 

g/s/m 
Příjezd k západní části areálu „tanková 
komunikace“ 

0,00001374 0,00000032 0,00000045 

Komunikace III/27235 0,00000366 0,00000008 0,00000014 
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Plošné zdroje:  
 

Pro parkování návštěvníků a zaměstnanců areálu jsou navržena 2 parkoviště. Velké 
parkoviště ve východní části areálu je navrženo pro 258 osobních aut a 5 autobusů. Na toto 
parkoviště jsou 2 vjezdy ze stávající komunikace široké 6,00m.  

 
Parkoviště u centrálního objektu je navrženo pro 54 osobních aut (včetně 2 pro tělesně 

postižené), která jsou uspořádaná kolmo podél komunikace na parkovišti šířky 6,00m. Stání mají 
rozměr 5,30 x 2,50m a nájezd na parkoviště je z komunikace společný pro příjezd k centrálnímu 
objektu. 
Letní scéna s demontovatelným pódiem, které se bude po pořádání akce odvážet, kapacita 3000 
osob, minimální sociální zázemí společné s inlinovou trasou, mobilní buňky, nebude zřízeno 
parkoviště, bude se parkovat na trávě ve vyhrazeném prostoru – norma ČSN 73 6110 Místní 
komunikace nezná položku letní scéna, ale odhad je 400 až 500 aut, z toho 100 aut by mohlo 
parkovat na východním parkovišti a tedy 300 až 400 na volné ploše. 
 

Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů 
generovaných programem MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou verzi 
programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02). Oproti předchozí verzi umožňuje provádět 
výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací.  
 
Emise z parkovišť osobních automobilů uvádí následující tabulka. 
 
Tab. 7: Emise znečišťujících látek na parkovišti u centrálního objektu (54 stání pro OA) 

Znečišťující látka Emise  g/s (ve špičce) Emise  kg/rok 

Oxidy dusíku 0,000721 11,58 

Tuhé znečišťující látky 0,000023 0,52 

Benzen 0,000052 1,05 

 
Tab. 8: Emise znečišťujících látek na velkém parkovišti ve východní části areálu (258 OA) 

Znečišťující látka Emise  g/s (ve špičce) Emise  kg/rok 

Oxidy dusíku 0,003446 55,34 

Tuhé znečišťující látky 0,000109 2,50 

Benzen 0,000247 5,01 

 
Tab. 9: Emise znečišťujících látek na provizorním parkovišti na trávě u letní scény (400 OA) 

Znečišťující látka Emise  g/s (ve špičce) Emise  kg/rok 

Oxidy dusíku 0,005343 85,79 

Tuhé znečišťující látky 0,000170 3,88 

Benzen 0,000383 7,76 
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B.III.2  Odpadní vody 
 

Při plánování nového sportovně-rekreačního centra Vrchbělá  je potřeba počítat s investicí 
do oddílného kanalizačního systému s vlastní biologickou ČOV, s vypouštěním vyčištěné vody do 
řeky Bělá. Dešťové vody ze střech a „čistých“ ploch je možno přímo zasakovat.  Nepropustná 
plocha parkoviště pro autobusy (LKW) budou zajištěna chráněnou kanalizací s odlučovačem 
lehkých kapalin (OLK). 
 
Splaškové odpadní vody 

 
Splaškové odpadní vody budou vznikat v sociálním zařízení staveniště. Nakládání s nimi 

musí být v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Na sociálním zařízení staveniště budou 
použita chemická WC, odpadní vody budou likvidovány mimo areál výstavby. 

 

Splašková kanalizace bude odvádět pouze odpadní vody ze sociálních zařízení, event. 
stravovacích provozů stravovacích a ubytovacích provozů do splaškové kanalizace uvnitř areálu, 
která odvede tyto odpadní vody do vlastní biologické ČOV pro 2x150 E.O. Splaškové odpadní 
vody budou znečištěny především organickým znečištěním ze sociálních zařízení. Kvalita 
vypouštěných odpadních vod ze sociálních zařízení bude splňovat limity pro biologickou ČOV  v 
areálu. Tukové odpadní vody ze stravovacího provozu budou před vypuštění do ČOV předčištěny 
v gravitačním lapáku tuků LT, kam budou přivedeny separátní tukovou kanalizační přípojkou ZTI. 
V areálu je navržena biologická čistírna odpadních vod ČOV AS-ANAcomb 300 (2x150) MF 
s mikrofiltrací při specifické produkci odpadních vod 150 l/os . den a tomu odpovídající znečištění 
odpadních vod. Vyčištěné vody budou vypouštěny kanalizací DN250 do nejbližší vodoteče, resp. 
řeky Bělá. 
 
Dešťové vody 
 

V rámci zmenšení přívalového odtoku z území je třeba již při návrhu zpevněných ploch 
počítat v maximální možné míře s propustnými úpravami povrchů. 
 
Srážkové vody ze střechy 
  
Předpokládané hodnoty: 
Odvodňovaná plocha   S = 867 m2 
Koeficient odtoku    ψ = 0,9 
Periodicita srážek   p = 0,5 
Intenzita srážek   i = 136 l/s/ha 
Doba trvání návrhového deště t = 15 minut  (stanice Semčice) 
Qn = S x i x ψ = 0,0867 x 0,9 x 136 = 11 l/s 
 

Voda ze střechy bude svedena do vsakovací jámy, která bude vyplněna hrubým kamenivem, 
překryta geotextílií, zasypána  a zatravněna. Střecha bude provedena z inertního materiálu, před 
vsakováním není nutný čistící stupeň. 
 



30 
 

 Sportovně-rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum. Oznámení záměru  v rozsahu dokumentace podle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

  

Srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch celkem 
 
Předpokládané hodnoty: 
Odvodňovaná plocha   S = 2693 m2 
Koeficient odtoku    ψ = 0,9 
Periodicita srážek   p = 0,5 
Intenzita srážek   i = 136 l/s/ha 
Doba trvání návrhového deště t = 15 minut  (stanice Semčice) 
Qn = S x i x ψ = 0,2693 x 0,9 x 136 = 33 l/s 
 
Srážkové vody z parkoviště pro autobusy 
 
Předpokládané hodnoty: 
Odvodňovaná plocha   S = 1056 m2 
Koeficient odtoku    ψ = 0,9 
Periodicita srážek   p = 0,5 
Intenzita srážek   i = 136 l/s/ha 
Doba trvání návrhového deště t = 15 minut  (stanice Semčice) 
Qn = S x i x ψ = 0,1056 x 0,9 x 136 = 13 l/s 
 

Navržená dimenze potrubí a spád potrubí vyhovuje těmto kapacitám. Navržený odlučovač 
lehkých kapalin  má kapacitu 15 l/s, která vyhovuje návrhovému průtoku s rezervou.  

 
Voda ze zpevněných ploch může být znečištěna ropnými látkami z havarijních úniků a 

z provozu nákladní dopravy. Plocha bude vyspádována do uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, 
vedena přes odlučovač lehkých kapalin (OLK) do vsakovací jámy. Odlučovač lehkých kapalin 
bude umístěn na místě dobře dostupném pro obsluhu odlučovače. Pro zimní údržbu komunikací 
platí stejné zásady jako pro ostatní vozovky procházející nebo spádované do ochranného pásma 
vodního zdroje, tzn. zákaz používání solí. Jako posypový materiál lze použít výhradně materiál 
inertní, nikoli popel nebo škváru. Podle vyjádření pracovníků RŽP k danému záměru, bude nutno 
dodržet koncentraci pod 1,0 mg/l ropných látek (NEL) na výstupu z OLK. 
 
 

B.III.3  Odpady 
   

V důsledku stavební činnosti vzniknou při provádění stavby odpady. Nakládání s odpady je 
upraveno zejména následujícími předpisy: 
 

- zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších  zákonů, v platném 
znění  

 
- vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam  

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
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odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), v platném znění 

 
-    vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 
 
- vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich    

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady  

 
- metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a 

s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, září 2003) 
 

- metodický pokyn č. 4 odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů 
MŽP a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, březen 2008) 

 
- vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi 
  

V souladu s § 10 a 11 výše uvedeného zákona má každý povinnost předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, 
musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní 
prostředí. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 
 

 
Vznik a zatřídění odpadů včetně návrhu jejich zneškodnění 
 

Odpad je nutno zařadit podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. 
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů, jejich 
kód, název druhu odpadu, kategorie odpadu a doporučené způsoby nakládání s těmito odpady. 
Jejich rozdělení je provedeno na základě výše uvedeného členění. 
 
 
Tab. 10    Odpady vzniklé v rámci stavební činnosti  
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 
Návrh nakládání 

s odpadem 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 01  BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 
17 01 01 Beton O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem  
17 01 06 

O 
Recyklace 

17 02  DŘEVO, SKLO A PLASTY 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 
Návrh nakládání 

s odpadem 

17 02 01 Dřevo  O 

opětné využití jako 
masivní dřevo, 
štěpkování, 
spalování 

17 02 02 Sklo O 
Recyklace, 
skládkování 

17 02 03 Plasty O 
Recyklace, 
skládkování 

17 02 04 Dřevo, sklo a plasty obsahující nebezpečné látky N 
Skládkování, 
spalování 

17 03  ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
Skládka 
nebezpečných 
odpadů 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O Recyklace 
17 04  KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz  O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

R e cyklace 

17 05  
ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), 
KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
Skládka ostatních 
odpadů 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
Skládka ostatních 
odpadů 

17 06  
IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU 
 

17 06 05 
stavební materiály obsahující azbest 
 

N 

skládkování – při 
manipulaci i 
likvidaci je 
nutno dodržet 
příslušná 
ustanovení zákona 
č. 258/2000 Sb. 
 

17 06 03,  
17 06 04 

izolační materiály – zatřídí původce 
odpadu 
 

O,N 
skládkování 
 

17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 
Návrh nakládání 

s odpadem 

17 09 03 

jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 
 

N skládkování 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 
Skládka ostatních 
odpadů 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
20 01 SLOŽKY Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O Recyklace 
20 01 39 Plasty O Recyklace 
20 01 40 Kovy O Recyklace 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O 
Skládka ostatních 
odpadů 

20 02 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKŮ 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Kompostování 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 
Skládka inertních 
nebo ostatních 
odpadů 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O 
Kompostování a 
spalování 

 
 
Podmínky pro nakládání s odpady 
 
 Původce odpadů musí přesně specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, 
využívání či odstranění odpadů. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem. 
 

Shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

 
Zemina z výkopů bude uložena v místě stavby, případně na meziskládce a bude zpětně 

použita na zásypy výkopů. Přebytečná zemina bude uložena na řízené skládce odpadů. 
 
 V průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a produkované odpady předat do vlastnictví 
pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebo 
k využití nebo odstranění odpadů. Vedení evidence odpadů musí být prováděno tak, aby zhotovitel 
stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a nakládání s odpady dokladovat. 
  

Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, 
zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N). Odpadový materiál, který má nebo 
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může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených 
nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Shromažďovací místa nebezpečných 
odpadů musí být řádně označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. S nebezpečnými odpady 
může původce nakládat pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým je 
udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odstavce 3 zákona o 
odpadech. 
 
 V souladu s § 39 zákona o odpadech je původce odpadů dále povinen ohlašovat odpady, a 
to v případě, že nakládal s více jak 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více jak 
50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. Ohlašovací povinnost splní zasláním pravdivého a 
úplného hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi do 15. února následujícího roku. 
 
 
Odpady z provozu stavby  
 
Tab. 11     Druhy možných odpadů, jejich kód, název druhu a kategorie odpadu a návrh 

zneškodnění 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 
Návrh nakládání s 

odpadem 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 SLOŽKY Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O Recyklace 
20 01 39 Plasty O Recyklace 
20 01 40 Kovy O Recyklace 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O 
Skládka ostatních 
odpadů 

20 02     ODPADY ZE ZAHRAD A PARKŮ 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O kompostování 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O skládka 

20 03     OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 03 03 Uliční smetky O skládka 

20 03 04    Kal ze septiků a žump O 
Kompostování a 
spalování 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O skládka 
 
 
 V kapitole D.IV. tohoto oznámení jsou uvedeny následující podmínky týkající se odpadů: 
 
- Předcházet vzniku odpadů, minimalizovat jejich množství. Odpady, vzniklé během výstavby, 

předat přednostně k druhotnému využití. 
 
- Specifikovat po dobu výstavby způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 

nezávadného odstranění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování a skladování 
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odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu, zabezpečit je před odcizením a 
únikem. Shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

  
- V průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, průběžnou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi a produkované odpady předat do vlastnictví pouze 
oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebo k využití 
nebo odstranění odpadů. Vedení evidence odpadů musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby 
mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a nakládání s odpady dokladovat. 

  
- Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, 

zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N). Odpadový materiál, který má nebo 
může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených 
nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Shromažďovací místa nebezpečných 
odpadů musí být řádně označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. S nebezpečnými odpady 
může původce nakládat pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým je 
udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odstavce 3 zákona o 
odpadech. 

 
- V souladu s § 39 zákona o odpadech je původce odpadů dále povinen ohlašovat odpady, a to 

v případě, že nakládal s více jak 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více jak 
50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. Ohlašovací povinnost splní zasláním pravdivého 
a úplného hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi do 15. února následujícího roku. 

 
- Nakládání s odpady, které vzniknou během realizace stavby nebo během jejího provozování, 

musí být v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy, 
v platném znění.  

 
- V rámci kolaudačního řízení doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a 

množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich zneškodnění. 

 

B.III.4  Hluk, vibrace, záření 

 
B.III.4.1    Hluk - etapa výstavby 

 
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. 

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních 
strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení 
stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i 
zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.  
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Hluková studie je součástí přílohy č. 2. Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou 

posuzovaného objektu budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby projektovaného 
areálu. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Práce na 
výstavbě lze rozdělit zhruba do tří etap: 

1) přípravné a zemní práce,  
2) vlastní stavební práce na objektech  
3) výstavba komunikací a terénní úpravy. 

 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu 
šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů) 
a bodové (např. rypadlo, čerpadlo, stavební jeřáb, apod.).  
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivé stroje navržené pro tyto etapy. Dále je 
uvedena vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A od jednotlivých zdrojů v minimální a 
střední vzdálenosti možné lokalizace stroje od nejbližší chráněné zástavby vypočtená z doby 
používání stroje a celkové doby pracovní doby na staveništi.  
 
Výpočtové body pro výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti zvoleny v minimální a střední 
vzdálenosti předpokládaného staveniště k nejbližší stávající obytné zástavbě, kterou je rodinný 
dům č.p. 483 (Vrchbělá), tzn.:  

V1 – ve vzdálenosti 150 m  
V2 – ve vzdálenosti 720 m  
 
 

Tab. č. 12:  Použité stroje – přípravné a zemní práce 

Typ stroje Počet 
Akustické parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
použití za směnu 

(hod / min) 

LAeq, 14hod 
v 150 m 

LAeq, 14hod 
v 720 m 

Dozér 1 LpA,5  = 82 dB 5 / 300 48,0 34,4 
Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5  = 76 dB 8 / 480 44,0 30,4 
Rypadlo (kolové nebo pásové) 2 LpA,5  = 74 dB 8 / 480 45,0 28,4 

Nákladní automobil 4/hod 
LAeq,7,5 = 51,6 dB 

4 auta za hod ze stavby po celou směnu 

 
Tab. č. 13:  Použité stroje – vlastní stavební práce na objektech 

Typ stroje Počet 
Akustické parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
použití za směnu 

(min) 

LAeq,14hod 
ve 150 m 

LAeq,14hod 
ve 720 m 

Jeřáb 1 LpA,5 = 65 dB 6 / 360 31,8 18,2 
Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5  = 76 dB 8 / 480 44,0 30,4 
Souprava na řezání kovů 2 LpA,5 = 80 dB 2 / 120 45,0 31,4 
Elektrické ruční nářadí 4 LpA,5 = 75 dB 7 / 420 48,4 34,8 
Čerpadlo betonové směsi 1 LpA,5 = 80 dB 7 / 420 47,4 33,8 

Nákladní automobil, automix 5/hod 
LAeq,7,5 = 52,4 dB 

5 aut za hod ze stavby po celou směnu 
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Tab. č. 14:  Použité stroje – výstavba komunikací a terénní úpravy 

Typ stroje Počet 
Akustické parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
použití za směnu 

(min) 

LAeq,14hod 
ve 150 m 

LAeq,14hod 
ve 720 m 

Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5  = 76 dB 7 / 420 43,4 29,8 
Univerzální dokončovací stroj  1 LpA,5  = 77 dB 7 / 420 44,4 30,8 
Finišer 1 LpA,5 = 71 dB 7 / 420 38,4 24,8 
Silniční válec 1 LpA,5 = 65 dB 4 / 240 30,0 16,4 
Okružní pila 1 LpA,1 = 90 dB 2 / 120 38,0 24,4 

Nákladní automobil 4/hod 
LAeq,7,5 = 51,6 dB 

4 auta za hod ze stavby po celou směnu 
 
Legenda: 
LpA,1 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od stroje [dB], 
LpA,5 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB] 
LAeq,14hod - je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení 

v časovém intervalu pracovní doby T (v tomto případě od 700 – 2100 hodin, tj. 840 minut) [dB]. 
 

 

B.III.4.2    Hluk - etapa provozu 

 

Referenční výpočtové body a měřící body 
 
Umístění měřících bodů: 
 
Měřící bod A: 
 

SV hranice pozemku rodinného domu č.p. 106, Bezděz – Dvůr. Měřící mikrofon 
zvukoměru byl umístěn na výsuvném stativu ve výšce 1,5 m nad terénem. Měřící mikrofon byl 
orientován rovnoběžně s povrchem terénu ve směru umístění záměru. 
Měřící bod B: 
 

Severní hranice oplocení zahrady rodinného domu č.p.493, Vrchbělá, v úrovni západní 
fasády domu. Měřící mikrofon zvukoměru byl umístěn na výsuvném stativu ve výšce 1,5 m nad 
terénem. Měřící mikrofon byl orientován rovnoběžně s povrchem terénu ve směru tratě rallyzone. 
 
 Referenční body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny jednak 
u nejbližší obytné zástavby a jednak na hranici kempu, který je součástí sportovně-rekreačního 
areálu. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A v referenčních bodech byla u obytné zástavby 
počítána ve výšce jednotlivých podlaží, na hranici kempu pak ve výšce 1,5 m nad terénem. 
Umístění referenčních bodů je uvedeno v následující tabulce.  
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Tab. č. 15: Umístění referenčních bodů (= RB) 
Číslo 
RB 

Umístění referenčního bodu 

1 Chráněný venkovní prostor SV fasády 2NP obytného domu  č.p. 106, Bezděz - Dvůr 
2 Chr. venkovní prostor SV fasády 2NP rod. domu č.p. 38, Hlínoviště, Bělá pod Bezdězem 
3 Chr. venkovní prostor S fasády 2NP rod. domu č.p. 45, Hlínoviště, Bělá pod Bezdězem 
4 Chr. venkovní prostor Z fasády 2NP rod. domu č.p. 483, Vrchbělá, Bělá pod Bezdězem 
5 Chr. venkovní prostor Z fasády 2NP hájenky na parcele č. 542/1, Vrchbělá, Bělá pod Bezdězem 
6 Chr. venkovní prostor SZ fasády 1NP rod. domu č.p. 493, Vrchbělá, Bělá pod Bezdězem 
7 Hranice kempu umístěného v areálu posuzovaného sportovně-rekreačního centra  

 
 
 
Lokalizace referenčních a měřících bodů je dále patrná ze obrázku č. 6. 
 
Obr. č.6:  Situace měřících a referenčních bodů 
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Výsledné naměřené hodnoty hluku – měření in-situ v bodech A a B 
 
Tab. č.16: Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty Číslo bodu 
měření LAeq 

[dB] 
LA99  

[dB] 
LAmin 

[dB] 
LAmax 

[dB] 
Doba měření poznámka 

A 42,3 30,9 30,0 54,0 
30. 3. 2011 

10:06–10:36 

Z hlediska hluku bylo dané místo měření 
ovlivněno provozem na silnici I/38. 
Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna 

35,2 31,3 30,6 47,5 
30. 3. 2011 

12:15–12:46 

Z hlediska hluku bylo dané místo měření 
ovlivněno provozem na silnici mezi Vrchbělou 
a areálem Motorlandu Bělá. 
Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna 

40,1 32,8 30,2 62,6 
30. 3. 2011 

12:52–13:22 

Z hlediska hluku bylo dané místo měření 
ovlivněno provozem na silnici mezi Vrchbělou 
a areálem Motorlandu Bělá a „tůrováním“ 
motoru závodního osobního automobilu na  
rallyokruhu u „party stanu“. 
Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna 

B 

53,6 30,0 29,1 69,1 
30. 3. 2011 

13:23–13:36 

Z hlediska hluku bylo dané místo měření 
ovlivněno jízdou závodního osobního 
automobilu na rallyokruhu. 
Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna 

 
 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A z provozu stávající dopravy na veřejných komunikacích pro posuzovanou denní a noční 
dobu i z provozu motokrosové trati a areálu Motorlandu Bělá (rallyzone) provozovaných pouze 
v denní době.  
 
Tab. č. 17: Vypočtené hodnoty LAeq – stávající stav 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB] 

motokrosová dráha 
areál Motorland Bělá 

pouze automobilová 
doprava 

Celkem Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem [m]  

DEN - LAeq,8hod  
DEN - 

LAeq,16hod 
NOC - 
LAeq,8hod 

DEN - 
LAeq,16hod 

NOC - 
LAeq,8hod 

2,0 0,0 39,0 32,6 39,0 32,6 
1 

5,0 0,0 39,5 33,2 39,5 33,2 
2,0 0,0 67,6 61,1 67,6 61,1 

2 
5,0 0,0 67,6 61,1 67,6 61,1 
2,0 0,0 52,1 45,7 52,1 45,7 

3 
5,0 0,0 54,7 48,3 54,7 48,3 
2,0 26,3 43,8 35,7 43,9 35,7 

4 
5,0 26,4 43,8 35,7 43,9 35,7 
2,0 47,2 23,4 15,1 47,2 15,1 

5 
5,0 47,6 24,9 16,6 47,6 16,6 

6 2,0 49,4 35,1 26,8 49,6 26,8 
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Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro stávající hlukovou situaci jsou uvedeny 
v příloze hlukové studie (příloha č. 2). 
 
 
Provoz záměru - zdroje hluku ve venkovním prostředí 
 
Liniové zdroje hluku – vyvolaná doprava 
Pro účely výpočtů v hlukové studii je uvažována špičková doprava při pořádání akce na letní 
scéně. Při pořádané akci na letní scéně přijede do areálu maximálně 500 osobních vozidel v denní 
době a 500 osobních vozidel areál opustí po 22. hodině po ukončení akce. Maximální pohyb 
osobních automobilů je tedy 1000 pojezdů za 24 hodin.  
V případě, že na letní scéně nebude pořádána žádná akce předpokládají se v souvislosti 
s provozem záměru nižší intenzity navazující automobilové dopravy. V noční době /22:00 – 6:00/, 
kdy v provozu nebudou jednotlivé sportovně-rekreační aktivity, se předpokládá vyvolaná doprava 
zcela minimální až nulová. 
Nákladní automobilová doprava související se zásobováním a technickým zajištěním provozu 
areálu je uvažována v intenzitě maximálně 8 nákladních vozidel za 24 hodin (provoz pouze 
v denní době). 
 
Rozpad na komunikační síti je uvažován následovně: 

• 75 % vozidel pojede do/z západní části areálu po stávající „tankové komunikaci“ a dále po 
silnici I/38.  

• 25 % vozidel pojede z hlavního parkoviště ve východní části areálu na silnici III/27235 a 
přes město Bělá pod Bezdězem a dále na silnici I/38. 

Pohyb vozidel na komunikaci I/38 je uvažován v rozdělení 20 % severozápadním směrem na 
Doksy a 80 % jihovýchodním směrem na rychlostní komunikaci R10. 
 
Stacionární  zdroje hluku 
Stacionární zdroje hluku spojené s provozem technického zázemí jednotlivých objektů jsou 
uvedeny na základě vlastní zkušenosti. 
Pro posouzení hluku z provozu skateparku byly využity výsledky měření jiného skateparku (viz. 
Protokol o měření hluku z provozování skateboardingu na ploše pozemku p.p.č. 920/1 ve Strmé 
ul. ve Frýdlantě v Čechách, RNDr. Karel Hájek, květen 2005). 
Zdroje hluku z hudební produkce při akci na letní scéně vycházejí z podkladu investora týkajících 
se ozvučení scény. Výpočty vycházejí z předpokladu investora umístit po každé straně pódia jeden 
reproduktor. Celkem tedy budou osazeny 2 reproduktory. (Na letní scéně se nepředpokládá 
pořádání velkých rockových koncertů.) Na reproduktorech je určen maximální akustický výkon, 
aby byly splněny hygienické limity ve smyslu platné legislativy. 
V následující tabulce jsou uvedeny stacionární zdroje hluku spojené s provozem záměru a jejich 
akustické parametry. 
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Tab. č.18: Stacionární zdroje hluku 

Počet v provozu 
Zdroj 

ve dne v noci 

Akustický parametr 
v dB 

Umístění 

Provoz TZB  

Sání VZT jednotky pro větrání 
kuchyně a jídelny 

1 0 LWA = 60,0 dB 
fasáda centrálního 

objektu 

Výtlak VZT jednotky pro větrání 
kuchyně a jídelny 

1 0 LWA = 60,0 dB 
střecha centrálního 

objektu 

Sání čerstvého vzduchu pro kotel 1 1 LWA = 60,0 dB 
fasáda centrálního 

objektu 

Větrací žaluzie pro odvětrání 
strojovny TZB 

1 0 LWA = 70,0 dB 
fasáda centrálního 

objektu 

Sání čerstvého vzduchu pro kotel 1 1 LWA = 60,0 dB 
fasáda objektu 
zázemí kempu 

Provoz skateparku 
Jízdy dvou skateboardistů na 
překážkách bez protihlukových 
úprav 

3 0 LpA,10m = 72,7 dB 
samostatný zdroj 

hluku 

Provoz paintballu 

Hra na hřišti paitballu 1 0 LWA = 75,0 dB 
samostatný zdroj 

hluku 

Provoz letní scény 

Reproduktory 2 2 

LWA = 118,0 dB 
(v době 6-22 hod) 
LWA = 108,0 dB 

(v době 22-6 hod) 

samostatný zdroj 
hluku orientovaný 

jižním směrem 

Pozn.: Sklady a hygienická zázemí budou odvětrány lokálně. Tyto zdroje hluku nejsou významnými zdroji 
hluku a tudíž do výpočtů nebyly zahrnuty. 
 
Plošné zdroje hluku 
Plošné zdroje hluku bude představovat pouze venkovní parkoviště pro osobní automobily. 
Pro parkování návštěvníků a zaměstnanců areálu jsou navržena 2 parkoviště.  
Velké parkoviště ve východní části areálu je navrženo pro 258 osobních aut a 5 autobusů. 
Na toto parkoviště jsou 2 vjezdy ze stávající komunikace široké 6,00 m.  
Parkoviště u centrálního objektu je navrženo pro 54 osobních aut (včetně 2 pro tělesně postižené), 
která jsou uspořádaná kolmo podél komunikace na parkovišti šířky 6,00 m. Stání mají rozměr 5,30 
x 2,50 m a nájezd na parkoviště je z komunikace společný pro příjezd k centrálnímu objektu. 
U letní scény nebude zřízeno parkoviště. Pro parkování v případě provozu letní scény bude využitý 
vyhrazený prostor na trávě pro 300 až 400 osobních aut. 
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B.III.4.3    Záření 

 
Výstavba ani provoz záměru není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

 
 
B.III.4.4    Vibrace 

 

Vibrace mohou vznikat v důsledku činnosti stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů zajišťujících výstavbu. Při výstavbě komunikace se nepředpokládá taková intenzita 
vibrací, která by ohrožovala stabilitu okolních staveb nebo zdraví obyvatelstva.  
 
 

B.III.5  Rizika havárií 
 
Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit: 
 
• požár  
• havarijní únik látek škodlivých vodám  
 
 
Požár  
 
 V rámci přípravy dokumentace pro územní řízení byla vypracována požárně - bezpečnostní 
studie, ve které je velikost požárního rizika vyhodnocena a současně jsou navržena odpovídající 
protipožární opatření tak, aby nadzemní budovy splňovaly požadavky stávajících norem a 
předpisů. Minimalizace vzniku požáru spočívá především v dodržování provozního řádu, 
především v místech se zvýšeným požárním rizikem. Budovy v areálu budou vybaveny hasicími 
prostředky. 
 

Havarijní únik látek škodlivých vodám  

 

 Při výstavbě i provozu (zásobování) areálu hrozí havárie v případě: 
 
• nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná 

kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí 
okolí. Příslušná doporučení jsou formulována v dalších částech předkládaného oznámení. 

 
• v případě dopravních nehod, kdy dojde k úniku látek škodlivých vodám. 
 
 Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude uveden 
v materiálu „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám„. V tomto plánu 
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budou uvedeny i druhy a počty zásahových prostředků. Tyto prostředky nesmí být používány pro 
jiné účely a musí být trvale dostupné.  
 
Opatření  
 
• během výstavby  zabezpečit bezvadný stav stavební mechanizace s ohledem na prevenci úniků 

ropných látek a mazadel hydrauliky; 
• prostory parkovišť je vhodné vybavit sanačními prostředky pro eventuelní řešení úkapů maziv 
či pohonných hmot z parkujících automobilů; 

• veškeré látky nebezpečné vodám skladovat pouze na vyhrazených místech, které splňují 
bezpečnostní požadavky platných legislativních předpisů na úseku ochrany vod.  

 
 Při realizaci navržených opatření lze případné dopady označit za lokální, neprojevující se mimo 
areál uvažovaného záměru. 
 
 

C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

  

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 
 
a) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
 
 Ve vlastním zájmovém území pro záměr výstavby se neobnovitelné přírodní zdroje 
nenacházejí. Obnovitelné přírodní zdroje jsou na lokalitě zastoupeny formou stromové zeleně. 
 
 
b) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené 
aspekty 
 
 
Chráněná území a ochranná pásma 

 

Zvláště chráněná území 

Navrhovaný záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. Širší území se nachází v blízkosti významných krajinných oblastí, 
zejména CHKO Kokořínsko, CHKO Český ráj a dalších. 
 

Oblast záměru se rovněž nenachází v žádném chráněném ložiskovém území, v dobývacím 
prostoru, ani v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném 
území podle horního zákona.  
Ochranná pásma, CHOPAV 
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Území sportovně-rekreačního centra Vrchbělá se nachází v území druhého vnějšího ochranného 
pásma zdroje vody IIb/4 pro skupinový vodovod Mladá Boleslav – jímací území Klokočka. Cca 
1,5 km JV od zájmového území je situováno nejbližší jímací území Hlučovské prameny, kde je 
odebírána podzemní voda v celkovém množství až 22 l/s, 416 000 m3/rok (obrázek č. 7). Dále je 
zájmové území součástí Chráněné oblasti pro akumulaci vod (CHOPAV) – Severočeská křída a 
v nachází se v ploše Ochranných pásem vodárenského toku Jizery. 

 
 

Obr. 7: Ochranná pásma vodních zdrojů  
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V ochranném pásmu IIb/4 jímacího území Klokočka nejsou dle platného rozhodnutí1 
dovoleny následující činnosti: 

 
1. zasakování odpadních vod a radioaktivních látek; 
2. zásobníky na topné oleje, pohonné hmoty a další ropné produkty; 
3. sklady olejů, dehtů, fenolů, jedů a postřikových látek; 
4. sklady látek obsahující vyluhovatelné chemikálie, např. skládky odpadů 

z chemických závodů; 
5. ropovody a jiná trubní vedení na dopravu nebezpečných kapalin a látek; 
6. těžba, zpracování radioaktivních surovin a výroba jaderné energie; 
7. větší zemní práce; 
8. závody se závadnými odpadními vodami, pokud nejsou tyto vody vhodným 

způsobem likvidovány nebo odvedeny mimo povodí; 
9. hydrogeologické a další průzkumné práce bez předchozího souhlasu orgánu a 

odborného posouzení možného vlivu těchto prací na zdroje podzemní vody, a to jak 
po stránce kvantitativní, tak i kvalitativní. 

 
 
Územní systém ekologické stability krajiny 
 
Nadregionální ÚSES: 
zájmové území neleží v oblasti nadregionálního biocentra, nadregionálního biokoridoru  ani v 
ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru. Nejblíže situovaný nadregionální biokoridor 
NRBK 11 prochází cca 2,5 km SV od oblasti záměru (obrázek č. 8). 
 
Regionální ÚSES: 
zájmové území se nedotýká žádného regionálního biocentra ani v regionálního biokoridoru. 
Nejblíže situovaná regionální biocentra se nachází cca 4 km VSV (RBC 4) a 4 km JZ (RBC 5) – 
obrázek č. 8.  
 
Lokální ÚSES:  
zájmové území se nedotýká žádného lokálního biocentra ani lokálního biokoridoru. Nejblíže 
oblasti záměru se nachází lokální biocentra LBC 30, 65 a 66 (ve vzdálenostech cca 200 – 300 m 
od oblasti záměru), propojené lokálními biokoridory LBK 21 a 41 (obrázek č. 9).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Rozhodnutí ONV Mladá Boleslav, OVLHZ, č.j.: Vod 235-1032/84 ze dne 25.10. 1984 ve věci Skupinový vodovod 
Mladá Boleslav – prameniště Klokočka – pásma hygienické ochrany, vyhlášení. 
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Obrázek 8: Prvky regionálních a nedregionálních ÚSES v oblasti záměru 
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Obrázek 9: Prvky lokálních ÚSES v oblasti záměru 
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Následující tabulka podává přehledný popis nejbližších prvků ÚSES v okolí lokality 
záměru (dle Okresního generelu města Mladá Boleslav). 
 
Tabulka 19: Popis prvků ÚSES v okolí zájmové lokality 

Název skladebné části ÚSES:          
„Břehyně, Pecopala - Příhrazské skály“      
  úsek hranice okresu - RBC 4 Radechov                                                        

Pořadové číslo v OG:         NRBK  11 

Funkce skladebné části ÚSES:   Biokoridor nadregionální 
Délka v km :    5 km ke hranici okresu                               Šířka v m :  min. 40 m   
Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. :   VKP ze zákona - les. 
Ostatní územní ochrana :   CHOPAV Severočeská křída, PHO III - Jizera, PHO II.b. 
Stávající podmíněnost funkčního využití území :   Vojenské lesy, bývalý vojenský prostor, ochranné pásmo silnice 
III. tř. 
Ohrožení :    Místy nevhodná dřevinná skladba. 
Charakteristika lokality :   Složený nadregionální biokoridor v komplexu lesa nad Vrchbělou, který propojuje 
vrcholové partie Lysou horu, Radechov a dále Vrchbělskou rokli směrem na Velkou Bukovou (mimo zájmové 
území). Převládají rozsáhlé kulturní bory na stanovištích kyselých borů. Lysá hora a Radechov jsou neovulkanického 
původu, v podnoží vrchů jsou suťové a hájové prvky.  
Popis současného stavu bioty :     V lesním porostu převládá borovice, smrk, vtroušeně bříza a dub, v bylinném patru 
brusnice borůvka, hasivka orličí, metlička křivolaká, rozrazil lékařský, bezkolenec, třtina křovištní. Místy jsou 
bučiny a dubohabřiny se smrkem, dále modřín, bříza, lípa, dub, habr.  
Typem se jedná o kyselý bor borůvkový, kyselou jedlovou doubravu, kyselou dubovou bučinu a uléhavou kyselou 
bučinu. 
Cílový stav :   Lesní společenstvo. 
Návrh opatření :       Při hospodaření v lesích přibližovat dřevinnou skladbu přirozené - kyselý bor, BO 80, DB 10, 
BK 10, BŘ, kyselá jedlová doubrava - DB 60, BK 10, JD 30, OS, kyselá dubová bučina - BK 60, DB 30, JD 10, BO 
(LP), uléhavá kyselá dubová bučina - BK 60, DB 30, JD 10 (BO).  
 
 
Název skladebné části ÚSES:          
  „Valdštejnsko - Čistecký důl“                                                             

Pořadové číslo v OG:         RBK  6 

Funkce skladebné části ÚSES:   Biokoridor regionální 
Délka v km :    7,6 km                                 Šířka v m :  min. 40 m   
Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. :   VKP ze zákona - les, údolní niva. 
Ostatní územní ochrana :   CHOPAV Severočeská křída, PHO III - Jizera, PHO II.b,  ochr. pásmo NRBK. 
Stávající podmíněnost funkčního využití území :    Ochranné pásmo silnice I. tř. č. 38 (nová trasa), II. tř. č. 272, III. 
tř., ochr. pásmo železnice, ochr. pásmo eletrického vedení, ochr. pásmo plynovodu. 
Ohrožení :     Místy nevhodná dřevinná skladba. 
Charakteristika lokality :    Biokoridor vymezený v komplexu Valdštejnského lesa, v údolí Koňského dolu a 
Dlouhého dolu. Jedná se o lesní komplex na mírně zvlněné pískovcové plošině, rozbrázděné plochými suchými 
úpady. Přirozená borová doubrava dochována jen nepatrně, převládají borové i smrkové monokultury. Především 
jde o typ porostu smrku s olší a krušinou v relativně vlhčích úpadech. Na krátkých svazích v zářezech cest či roklí, 
kdy vystupují vložky vápnitého pískovce se vyskytují náročnější druhy. V úseku Dlouhého dolu místy neudržované 
louky s ruderalizovaným porostem, který ve svahu přechází v teplomilné stepní společenstvo. 
Popis současného stavu bioty :     V lesním porostu převládá borovice, smrk, vtroušeně bříza a dub, jeřáb, místy 
borovice černá, jasan ztepilý, olše lepkavá, topol osika, v bylinném patru brusnice borůvka, hasivka orličí, metlička 
křivolaká, rozrazil lékařský, bezkolenec, třtina křovištní, jestřábník chlupáček, mateřídouška úzkolistá, ostřice 
křovištní, protěž lesní, psineček obecný, smilka tuhá, šťavel kyselý, jahodník chlumní, kociánek dvoudomý, pryšec 
chvojka, trávnička přímořská, pupava obecná, bezkolenec rákosovitý, kapraď osténkatá, mateřka trojžilná, ptačinec 
hajní, starček hajní, bika bělavá. Při okraji Dlouhého dolu v lokalitě Na borovém koniklec luční, hlaváč bledožlutý, 
bělozářka větvitá, hvozdík kropenatý, čilimníkovec černající. 
Cílový stav :   Lesní společenstvo. 
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Návrh opatření : Na svažitých úsecích zachovat protierozní funkci lesa s výraznějším zastoupením listnáčů, při 
obnově a výchovnými zásahy směřovat k původní přirozené skladbě kyselých doubrav, kyselého boru a smrkového 
boru a kyselé dubové bučiny. 
 
 
Název skladebné části ÚSES:      „Radechov“                                                           Pořadové číslo v OG:      RBC  4 
Funkce skladebné části ÚSES:  Biocentrum regionální (vložené v trase NRBK - osa borová) 
Plocha v ha :  56,89 ha 
Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. :    Přírodní památka Velký Radechov, VKP ze zákona - les. 
Ostatní územní ochrana : CHOPAV Severočeská křída, PHO II.b  - SV Bělá, Klokočka, PHO III – Jizera, ochranné 
pásmo NRBK. 
Ohrožení :  Těžba, nevhodná dřevinná skladba, větrem a hnilobou. 
Charakteristika lokality :  Území zaujímá horní část neovulkanického vrchu vypreparované nefelinitové žíly, na 
několika místech jsou malé opuštěné lomy. Podnožím vrchu jsou svrchnoturonské pískovce, v okolí středoturonské 
pískovce. Vrch je porostlý přírodě blízkou květnatou až bikovou bučinou v stáří 150 - 200 let, částečně se suťovými 
prvky a hájovými prvky. Lesní pozemky LZ Mladá Boleslav, LS Krupá v oddělení 110, porost E, skupina 1, 6y, 6z, 
8, 9, 11y, 11z, 17, porost F, skupina 9, 7/10, porost C, skupina 1, 2y, 2z, 3, 5y, 5z, 7, 9, 10 a porost D skupina 1, 2, 
3, 6z, 6y, 9. Lesní typy kyselý bor, kyselá jedlová doubrava, kyselá dubová bučina a uléhavá kyselá dubová bučina. 
Popis současného stavu bioty: V dřevinné skladbě místy převládá buk nebo borovice. Dále smrk, modřín, bříza, lípa, 
dub, habr. Bylinné patro - bučiny - po okrajích třtina křovištní, sítina rozkladitá, dále lýkovec vonný, starček 
lepkavý, starček Fuchsův, ostřice srstnatá, psineček výběžkatý, brusnice borůvka, šťavel kyselý, mateřka trojžilná, 
bika bělavá, strdivka nicí, bažanka vytrvalá, violka psí, kopřiva dvoudomá, kakost smrdutý, netýkavka malokvětá. U 
vrcholu lom - lnice květel, lipnice hajní, růže šípková, hloh, dřišťál obecný, kopřiva dvoudomá, pryšec chvojka, 
jestřábník lesní. Na vrcholu řebříček obecný, ovsík vyvýšený, ostřice horská, mléčka zední, mochna stříbrná, krvavec 
menší, kozinec sladkolistý, ožanka lékařská. V borovicových lesích brusnice borůvka, brusnice brusinka, metlička 
křivolaká, hasivka orličí, bezkolenec modrý, bělomech, vřes obecný, třtina křovištní.  
Ornitologický význam - holub doupňák, datel černý, lejsek bělokrký, špaček obecný, budníček větší, pěnkava 
obecná. 
Cílový stav :   Lesní společenstvo 
Návrh opatření :    Při hospodaření v lesích přibližovat dřevinnou skladbu přirozené - kyselý bor, BO 80, DB 10, BK 
10, BŘ, kyselá jedlová doubrava - DB 60, BK 10, JD 30, OS, kyselá dubová bučina - BK 60, DB 30, JD 10, BO 
(LP), uléhavá kyselá dubová bučina - BK 60, DB 30, JD 10 (BO). Vhodné vytvářet kotlíky, využívat co nejvíce 
přirozené obnovy, ponechat staré dopné stromy do úplného rozpadu, omezení normovaných stavů zvěře, omezení 
mysliveckých zařízení. 
 
 
 
Název skladebné části ÚSES: „Pankrác - Valdštejnsko“                                                            Pořadové číslo v OG:      RBC  5 
Funkce skladebné části ÚSES:  Biocentrum regionální (vložené v trase NRBK - osa borová) 
Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. :    VKP ze zákona - les. 
Ostatní územní ochrana : CHOPAV Severočeská křída, PHO II.b, PHO III - Jizera, ochranné pásmo NRBK. 
Stávající podmíněnost funkčního využití území :  Ochranné pásmo silnice III . tř.  
Ohrožení :  Nevhodná dřevinná skladba. 
Charakteristika lokality :    Část rozsáhlého lesního komplexu Valdštejnský les s historickou památkou Valdštýnsko 
(navržený VKP). Jedná se o lesní komplex na mírně zvlněné pískovcové plošině, rozbrázděné plochými suchými 
úpady. Přirozená borová doubrava dochována jen nepatrně, převládají borové i smrkové monokultury. Především 
jde o typ porostu smrku s olší a krušinou v relativně vlhčích úpadech (1). Na krátkých svazích v zářezech cest či 
roklí, kdy vystupují vložky vápnitého pískovce se vyskytují náročnější druhy (2). Valdštejnsko - bezlesá enkláva 
uprostřed polesí s několika historickými objekty, hvězdicovitě uspořádanými alejemi lípy malolisté (3).  
LZ Česká Lípa, LR Valdštýn, lesní odd. 856 B, 857 A, B, C, D, 859 B 
Lesní typy: 0K3, 0K4, 2O6, 3S8. 
Popis současného stavu bioty :    
1): v bylinném patru převládá borůvka, metlička křivolaká, třtina rákosovitá a křovištní, vřes obecný, hasivka orličí, 
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jestřábník chlupáček, mateřídouška úzkolistá, ostřice křovištní, protěž lesní, psineček obecný, smilka tuhá, šťavel 
kyselý, 
2): jahodník chlumní, kociánek dvoudomý, pryšec chvojka, trávnička přímořská, pupava obecná, bezkolenec 
rákosovitý, 
3): lípa malolistá, solitéry jírovce a zeravu východního, na louce bika ladní, rožec rolní, kostřava červená, křivatec 
žlutý, medyněk měkký, mochna stříbrná, šťovík nejmenší, třezalka tečkovaná, vikev plotní; drobná políčka.   
Cílový stav :  Lesní, luční společenstva.   
Návrh opatření :    Při obnově lesního porostu podpořit přirozená společenstva dle typolog. jednotky. 
 
 
Název skladebné části ÚSES:  „Vrchbělá“                                                               Pořadové číslo v OG:     LBC  30       
Funkce skladebné části ÚSES:    Biocentrum lokální 
Plocha v ha :   3,3 ha 
Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. :    VKP ze zákona - údolní niva, rybník, les. 
Ostatní územní ochrana : CHOPAV Severočeská křída, PHO III – Jizera, ochranné pásmo NRBK. 
Stávající podmíněnost funkčního využití území : Vojenské lesy, bývalý vojenský prostor. 
Ohrožení :   Ruderalizace, sukcese. 
Charakteristika lokality :    Lokální biocentrum v údolní poloze horního toku říčky Bělá v nadmořské výšce 280 m 
n.m.  Biocentrum je reprezentováno vodními plochami a přilehlými pozemky. 
Popis současného stavu bioty :    
Ve stromovém patru převládá olše a vrba. V bylinném patru skřípina lesní, sítina rozkladitá, rákos obecný, ostřice 
štíhlá, třtina křovištní, pryskyřník plazivý, děhel lesní, zblochan vodní, okřehek menší, hrachor luční, pcháč, kopřiva 
dvoudomá.  
Cílový stav :   Vodní a luční společenstvo 
Návrh opatření :    Zabránit dalšímu znečišťování vodních ploch, vyčištění rybníků, kosení přilehlých lučních 
porostů. 
 
 
Název skladebné části ÚSES:     „U střelnice“                                                            Pořadové číslo v OG:      LBC  65 
Funkce skladebné části ÚSES:   Biocentrum lokální  
Plocha v ha :   5 ha 
Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. :   VKP ze zákona – les. 
Ostatní územní ochrana : CHOPAV Severočeská křída, PHO III – Jizera, využívané objekty podzemních vod. 
Stávající podmíněnost funkčního využití území :  Vojenské lesy, bývalý vojenský prostor. 
Ohrožení :   
Charakteristika lokality :    Biocentrum na okraji vojenského pásma v nadmořské výšce 316 - 330 m n.m. Lesní 
pozemky v odd. 195 sk. f, h a odd. 194 sk. a, b, c.  Vojenské lesy, LHC Břehyně. 
Popis současného stavu bioty :    
Ve stromovém patru převažuje borovice, vtroušeně modřín, bříza, buk, dub, smrk. V podrostu černý bez. 
V bylinném patru třtina křovištní, kyselka obecná, violka vonná, vratič obecný, kapraď samec, jahodník, pelyněk 
černobýl, podběl, pryskyřník plazivý, pryšec chvojka, třezalka tečkovaná, mrkev obecná, smetanka, zdravínek 
červený, metlička křivolaká, kopřiva dvoudomá, srha říznačka, rozrazil rezekvítek.  
Cílový stav :   Lesní společenstvo  druhově odpovídající přirozené skladbě 
Návrh opatření :    Při těžbě zalesňovat na přirozenou dřevinnou skladbu kyselého boru - BO8, DB1, BK1, BR. 
 
 
Název skladebné části ÚSES:     „U školky“                                                  Pořadové číslo v OG:      LBC  66 
Funkce skladebné části ÚSES:   Biocentrum lokální  
Plocha v ha :   3 ha 
Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. :   VKP ze zákona - údolní niva, vodní tok. 
Ostatní územní ochrana : CHOPAV Severočeská křída, PHO III – Jizera 
Stávající podmíněnost funkčního využití území :  Ochranné pásmo silnice II. tř. 
Ohrožení :  Bezprostředně sousední intenzivní průmyslová činnost, ruderalizace. 
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Charakteristika lokality :    Lokální biocentrum v údolní poloze říčky Bělá v nadmořské výšce cca 270 m n.m. 
Biocentrum je reprezentováno mokřadem a vodní plochou. 
Popis současného stavu bioty :    
Ve stromovém patru olše, vrba, borovice, bříza. V bylinném patru zblochan vodní, rákos, ostřice, pryskyřník plazivý, 
pelyněk černobýl, bršlice kozí noha, vrbina obecná, třtina křovištní, kuklík městský, přeslička bahenní, hrachor luční, 
třezalka čtyřkřídlá, svízel močálový, černohlávek obecný, ostřice prosová, rašeliník, mechové patro. 
Cílový stav :   Vodní a luční společenstvo 
Návrh opatření :    Kosení luk 2x ročně, později alespoň 1x ročně. 
 
 
Název skladebné části ÚSES:     „Vrchbělá“                                                           Pořadové číslo v OG:         LBK 21     
Funkce skladebné části ÚSES:   Biokoridor lokální 
Délka v m :   950 m                             Šířka v m :  20 m 
Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. :   VKP ze zákona - údolní niva, vodní tok, les. 
Ostatní územní ochrana :   CHOPAV Severočeská křída, PHO III – Jizera, ochranné pásmo NRBK. 
Stávající podmíněnost funkčního využití území : Vojenské lesy, bývalý vojenský prostor. 
Ohrožení : Ruderalizace, sukcese. 
Charakteristika lokality :  Údolní niva Bělé, rákosiny, břehové porosty, olše a vrby. Pozůstatky vojenské činnosti. 
Popis současného stavu bioty : Ve stromovém patru převládá olše a vrba. V bylinném patru skřípina lesní, sítina 
rozkladitá, rákos obecný, ostřice štíhlá, třtina křovištní, pryskyřník plazivý, děhel lesní, zblochan vodní, hrachor 
luční, pcháč, kopřiva dvoudomá. Na svahu převažuje acidofilní borová doubrava a kyselý bor. 
Cílový stav : Vodní a luční společenstvo. 
Návrh opatření :   Doplnění břehových porostů olší a vrbou. Rekultivace některých pozemků v nivě. 
 
 
Název skladebné části ÚSES:     „Obecní důl“                                                           Pořadové číslo v OG:         LBK 41     
Funkce skladebné části ÚSES:   Biokoridor lokální 
Délka v m :   1200 m                             Šířka v m :  min. 15 m 
Stávající ochrana dle zákona č. 114/92 Sb. :   VKP ze zákona - údolní niva, les. 
Ostatní územní ochrana :   CHOPAV Severočeská křída, PHO III – Jizera. 
Stávající podmíněnost funkčního využití území : Vojenské lesy, bývalý vojenský prostor, ochranné pásmo 
eletrického vedení 
Ohrožení : Zavádění nepůvodních dřevin. 
Charakteristika lokality :  Lesní pozemky v Obecním dole v oddělení 195 skupina f, h, g, d, a v oddělení 196 skupina 
f, b, e, l. Lesním typem se jedná o kyselou dubovou bučinu, kyselý a svěží jedlobukový bor. 
Popis současného stavu bioty : Ve stromovém patru borovice, buk, bříza, dub, jeřáb, v keřovém hloh, bez černý, 
v bylinném patru v údolní poloze brusnice borůvka, třtina křovištní, ostružiník obecný, kyselka obecná, hasivka 
orličí, metlička křivolaká, kapraď osténkatá, šťavel kyselý, přeslička lesní, vrbina hajní, violka lesní. Na svazích 
válečka lesní, starček hajní, kuklík městský, podběl. 
Cílový stav : Lesní společenstvo. 
Návrh opatření :   Při obnově směřovat k přirozené dřevinné skladbě. 

 
 
Území přírodních parků 
 
 Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.  

 
Významné krajinné prvky 
 
 Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými 
prvky: 
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- lesní komplexy, 
- roztroušené remízky a lesíky.  

V zájmovém území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný jako VKP podle § 
6 zák. č. 114/1992 Sb. 

 
Nejbližším registrovaným VKP je Šibeniční vrch, který se nachází cca 1 km JV od oblasti 

záměru.  
 

Tabulka 20: VKP Šibeniční vrch  

VÝZNAMNÝ  KRAJINNÝ  PRVEK       (OG ÚSES Mladá Boleslav)                      VKP  11          
 
Název:   ŠIBENIČNÍ VRCH Ochrana:   VKP, LBC, LBK 
Plocha v ha:    5,46 ha Nadmořská výška:   262 - 308 m 
Charakteristika lokality a popis současného stavu bioty: 
 
Les hospodářsky využíván, vlhké louky nekosené, xerotermní stráňka bez využití. 

Významné druhy rostlin: xerotermní stráňka - koniklec luční, bělozářka větvitá, mochna písečná, kostřava lesní, 
dřišťál obecný.  
Zářez v lese - buk, dub, borovice, javor, bříza, smrk, jeřáb, jahodník, ostružník maliník, hlaváč bledožlutý, krvavec 
menší, třezalka tečkovaná, kakost smrdutý, metlička křivolaká, černohlávek obecný, kapradina osténkatá, jestřábník 
chlupáček, brusnice borůvka, chrpa čekánek, rozrazil lékařský, pryšec chvojka, podběl, zvonek okrouhlolistý, 
hruštička menší, vyvinuté mechové patro.  
Vlhké louky - metlice trsnatá, rákos obecný, děhel lesní, pcháč zelinný, černohlávek obecný, krvavec toten, máta 
dlouholistá, kohoutek luční, třezalka čtyřkřídlá, kakost bahenní, pryskyřník ostrý, tolije bahenní (ohrožená), jitrocel 
kopinatý, kopretina bílá, vrbina obecná, zblochan vodní, hrachor luční, sítina šedá. 
Ve vodě a jí blízko - řeřišnice hořká, pomněnka bahenní směrem k silnici, kde hladina sp. vody klesá hlouběji 
teplomilnější druhy: řebříček obecný, chrastavec luční, mateřídouška obecná, trávnička obyčejná, šalvěj luční, 
třeslice prostřední, pryšec chvojka, hlaváč bledožlutý, srha říznačka, svízel syřišťový. 
Ohrožení a návrh péče:   

Znehodnocení: těžbou dřeva, zarůstáním rákosem. 

Nutné kosení rákosu. 

 
 

Lokality evropského významu 
 
 Zájmové území je v kontaktu s  (evidovanou) evropsky významnou lokalitou národního 
seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu ust. § 45e zák. 114/92 Sb. (příloha č. 8). Projekt je 
lokalizován na hranicích Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady, malou částí do 
ní zasahuje. Tato ptačí oblast je vyhlášena na ochranu pěti ptačích druhů uvedených v Příloze I 
Směrnice EU o ochraně volně žijících ptáků. Ochrana se týká populací jeřába popelavého, lelka 
lesního, motáka pochopa, skřivana lesního a slavíka modráčka a jejich stanovišť.  
Jeřáb popelavý, moták pochop a slavík modráček jsou druhy vázané na mokřadní stanoviště a 
blízkost vodních ploch. Posuzovaný záměr tak jejich stanoviště příliš neovlivňuje. Lelek lesní a 
skřivan lesní se vyskytují v lesích, důležitou součásti jejich biotopu jsou i otevřené plochy v 
blízkosti lesních porostů.  
 



53 
 

 Sportovně-rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum. Oznámení záměru  v rozsahu dokumentace podle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

  

Pro hodnocení dle §45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny 
jako dotčené, pokud: 
 

- jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin) 
- jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk) 
- jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení) 

Záměr se nachází v bezprostředním kontaktu s PO Českolipsko - Dokeské pískovce a 
mokřady, menší částí do ní přímo zasahuje. Tato ptačí oblast byla vyhodnocena jako dotčená. 
Nejblíže položená EVL Velký a Malý Bezděz je situována cca 2,5 km severozápadním směrem, 
mimo dosah vlivů posuzovaného záměru. Ovlivnění dalších evropsky významných lokalit a 
ptačích oblastí bylo vyloučeno.  

 
Popis dotčené ptačí oblasti 
 
Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 

Kód: CZ0511007  

Rozloha: 9 409 ha  

Území PO se nachází na rozhraní středních a severních Čech, v Ralské pahorkatině mezi 
obcemi Jestřebí, Doksy, Bezděz, Ralsko a Provodín. 

 
Ptačí oblast chrání kombinaci mokřadních stanovišť, borových lesů na píscích a bezlesí 

bývalého vojenského výcvikového prostoru. Nejcennějšími mokřadními lokalitami jsou 
Novozámecký rybník a Břehyňský rybník, spolu s Hradčanskými rybníky, Heřmanickým rybníkem 
a s Jestřebskými slatinami. Z hlediska ochrany ptáků jsou významné plochy bezlesí mezi lesními 
komplexy, které vznikly jako důsledek vojenské činnosti v minulosti. Jedná se o bývalé dopadové 
plochy vojenských střelnic, cvičiště a okolí letišť. 

 
Českolipsko je již více než 20 let místem výskytu jeřába popelavého (Grus grus) a dosud je  

nejvýznamnější oblastí v České republice, kde jeřábi hnízdí. Klíčovou lokalitou slavíka modráčka 
středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) jsou rozlehlé rákosiny Novozámeckého rybníka. 
Mokřadní lokality hostí početnou populaci motáka pochopa (Circus aeruginosus) – jeho početnost  
je odhadována na 10 až 12 párů. 
 

Jak ukázal podrobný průzkum, Českolipsko obývá jedna z největších populací lelka lesního 
(Caprimulgus europaeus) v České republice. Tento druh je svým výskytem vázán na paseky a 
otevřené plochy bezlesí v borových lesích na píscích a v rozvolněných rašelinných borech, početně 
hnízdí na bývalých plochách ve zrušeném vojenském výcvikovém prostoru. Klíčovou lokalitou je 
v tomto ohledu bývalá střelnice a tankodrom Vrchbělá a  bývalé vojenské letiště u Hradčan s 
přilehlým okolím. Ptačí oblast je vyhlášena na ochranu populace skřivana lesního (Lullula 
arborea), pro něhož jsou zdejší borové lesy na písčitém podkladu a vřesoviště ideálním 
prostředím. 
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Ornitologické průzkumy v ptačí oblasti mají více než stoletou tradici, což umožňuje 
sledovat vývoj zdejší avifauny od konce 19. století do současnosti. V území hnízdí dalších 17 
druhů přílohy I, například sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) nebo orel mořský (Haliaeetus 
albicilla). 
 

S použitím www.natura2000.cz 

 

Tab. 21 – předměty ochrany PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 
 

DRUH ODHADOVANÝ 

POČET 

(HNÍZDNÍ PÁRY) 

POTENCIÁLNĚ 

DOTČEN ZÁMĚREM 
KOMENTÁŘ 

Moták pochop 10 - 12 ne Hnízdní v mokřadních lokalitách mimo dosah 
vlivů záměru 

Jeřáb popelavý 10 - 13 ne Jeho biotopem jsou rákosiny v okolí rybníků, 
mimo dosah vlivů záměru 

Lelek lesní   20  -  25  ano Vrchbělská střelnice je klíčovou lokalitou 
výskytu v rámci PO 

Skřivan lesní 20 - 22 ano Vrchbělská střelnice je důležitou lokalitou 
výskytu v rámci PO 

Slavík modráček 
středoevropský 

15 - 20 ne Vyskytuje se v okolí mokřadních lokalit,   mimo 
dosah vlivů záměru 

 

 

Popis dotčených předmětů ochrany  

 
Lelek lesní Caprimulgus europaeus  

Lelek lesní je tažný druh, který zimuje především ve východní a jižní Africe. Na hnízdiště 
přiléhá na konci dubna a v květnu, na zimoviště odlétá od poloviny září.  

Jedná se o soumračného a nočního ptáka. Přes den odpočívá těsně přimknut celou délkou 
těla na větvi nebo sedí na zemi. Nejsnadněji je možno jeho přítomnost zjistit podle zpěvu, kterým 
se ozývá v pozdních večerních hodinách a v průběhu celé noci.  

Lelkové obývají okraje jehličnatých, zvláště pak borových lesů a lesíků v přítomnosti 
pasek, vřesovišť, mlazin, průseků nebo širších cest, převážně na písčitém nebo rašelinném 
podkladu.  

Lelkové hnízdí jednotlivě, asi 3–4 týdny po svém příletu ze zimovišť. Na hnízdišti provádí 
svatební lety, spojené s častým cvrčivým voláním, tleskáním křídly či vylétáváním kolmo do výše 
s vějířovitě roztaženým ocasem. Hnízda si nestaví, vejce snášejí přímo na zem, na jehličí, listí, 
mech, vřes nebo i jen na písek. Svá hnízda umísťují hlavně na světlinách nebo při pasekách. 
Pravidlem bývají dvě hnízdění do roka (červen – červenec), ve snůšce jsou obvykle 2 vejce. Oba 
rodiče se při sezení střídají. Doba sezení je 17–18 (21) dní. Mláďata jsou krmena oběma rodiči jen 
v noci, po 16–18 dnech začínají létat. 
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Potravou lelků je hmyz létající v noci, který chytají převážně za letu do svého široce 
roztaženého zobáku. Létají lehce, obratně a téměř nehlučně a po své kořisti se vrhají v náhlých 
obratech. Hmyz loví jen krátce v době pozdního večerního soumraku ve chvíli, kdy se rojí můry. 

 
Stav v ptačí oblasti 

Výskyt druhu v PO je rozptýlený, mění se v závislosti na aktuálním stavu lesních porostů. 
Lelek vyhledává otevřené plochy uprostřed lesních porostů a jejich okraje, tzn. paseky, luční 
enklávy, rašeliniště a okraje rybníků a bývalá vojenská cvičiště. Na místech s trvale vhodnými 
podmínkami dochází k vyšší koncentraci výskytu. Klíčovými lokalitami tak pro něho jsou zejména 
cvičiště Vrchbělá, Hradčanské letiště, rašeliniště Pustý rybník a jižní a východní okraj rybníka 
Břehyně. Bývalé vojenské plochy však v důsledku absence managementu podléhají vývojovým 
změnám, kdy dochází k zarůstání náletovými dřevinami.    
. 
Výskyt v oblasti záměru 

Bývalá vojenská střelnice a tankodrom Vrchbělá je klíčovou lokalitou výskytu druhu v 
rámci PO. Hnízdí zde cca 10 párů lelků. Jde o bezlesí v různém stádiu sukcese, většinou bez 
podmáčení, s holými písčitými plochami, travinnými společenstvy, vřesovišti a náletovými porosty 
břízy a borovice. Při okrajích, lemovaných vzrostlým borovým lesem, rostou staré exempláře 
borovice lesní.  
 
Skřivan lesní Lululla arborea 

Skřivan lesní je tažným druhem. Ptáci ze střední Evropy zimují v širším pobřežním pásmu 
od Severního moře po Biskajský záliv, výjimečně až ve Španělsku. Přílet ze zimovišť probíhá od 
poloviny února do konce března, odlet nazpět probíhá během října. Skřivany lesní lze zaznamenat 
hlavně díky jejich zpěvu, kterým se samci ozývají buď za letu nebo při sezení na větvi.  

Skřivani lesní vyžadují suchá prostranství, porostlá sporou přízemní vegetací a 
rozptýlenými stromy. U nás jsou to především borové lesy na písčitých nebo kamenitých půdách, 
hlavně při okrajích nebo na pasekách o nejmenší rozloze 2 ha, dále vřesoviště, stepní stráně, staré 
vinohrady a sady, ojediněle i pole u lesů. Skřivani lesní hnízdí v dubnu až červnu a obvykle 
dvakrát ročně. Hnízda bývají umístěna vždy na zemi, většinou v blízkosti lesního okraje u trsu 
trávy, případně u pařezu. Bývají téměř dokonale krytá nízkou vegetací a skřivani k nim přilétají 
jen tehdy, jsou -li přesvědčeni, že je nikdo nepozoruje. Základem hnízda je důlek v zemi, který 
ptáci vystýlají stébly, kořínky a mechem. Na 3–5 vejcích sedí pouze samička, kterou sameček 
doprovází při sběru potravy. Doba sezení je 13–15 dní. Délka hnízdní péče je 10–13 dní, krmí oba 
rodiče. Mláďata opouštějí hnízdo dříve, než jsou schopná letu a krmena jsou ještě i mimo něj. 

Potrava je smíšená, přičemž v závislosti na období převažuje určitá složka: brzy zjara 
jemné lístky mladých rostlin, dokonce i jehnědy břízy a lísky, později zjara a v létě živočišná 
potrava, koncem léta a na podzim semena rostlin. Potravu skřivani sbírají při chůzi na nízkých 
rostlinách, na zemi, ale i ve svrchní vrstvě půdy. 

 
Stav v ptačí oblasti 

Skřivan lesní nachází v PO vhodné podmínky pro výskyt i hnízdění. Vyskytuje se 
roztroušeně, v závislosti na lesním hospodaření využívá k hnízdění i ke sběru potravy okraje 
pasek, lesních cest, vřesoviště apod. Ve vyšších koncentracích se vyskytuje kolem samoty Strážov, 
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bývalého letiště Hradčany a na střelnici Vrchbělá. Otevřené plochy dříve vojensky využívané však 
podléhají rychlí sukcesi tedy zarůstání náletovými dřevinami.  

Početnost druhu v rámci PO je v současnosti zřejmě stagnující.   
 

Výskyt v oblasti záměru 
Na základě terénních návštěv i provedeného zoologického průzkumu lze konstatovat, že 

skřivan lesní se na ploše přímo dotčené posuzovaným záměrem nevyskytuje. Severní polovina 
bývalé Vrchbělské střelnice je však klíčovou lokalitou výskytu skřivana lesního v rámci PO. Jeho 
početnost v plochách navazujících na posuzovaný záměr lze odhadnout na 3 až 5 párů.   
 

    

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 

Záměr se nachází mimo dosah nemovitých historických, kulturních nebo archeologických  
památek, evidovaných v rámci Středočeského kraje.  
 
 
Území hustě zalidněná 
 
 Vrchbělá je část města Bělá pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav. Původní sídlo 
vybudovala sovětská vojska s příchodem na české uzemí. Na Vrchbělé vzniklo kompletní 
městečko jehož součástí byla například škola, sauna, nemocnice, dům kultury, čerpací stanice 
apod. Po odchodu vojsk začalo toto městečko chátrat, a v současnosti jsou z něj jen ruiny, a 
hromady suti. Součástí tohoto vojenského prostoru bylo i letiště, které jako jediné zůstalo 
využíváno a to jak pro letectví, tak pro pořádání automobilových srazů apod. Vrchbělá se nachází 
se asi 3,1 km na severozápad od Bělé pod Bezdězem. Jsou zde evidovány 4 adresy. Trvale zde žije 
20 obyvatel. 
 
 
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

 Zpracovateli oznámení nejsou známy okolnosti, které by oficiálně dokládaly přítomnost 
území s existencí doložených (řešených) starých zátěží v rámci zájmového území posuzovaného 
záměru.   
 

Extrémní poměry v dotčeném území 

V oblasti záměru nejsou dokumentovány žádná stará důlní díla, sesuvná území, oblast není 
součástí záplavového území. 
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C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
 

C.2.1 Základní charakteristiky ovzduší a klimatu  
 

Klimatické charakteristiky 

 Bělá pod Bezdězem leží v teplé klimatické oblasti MT11. vyznačuje dlouhým, teplým, 
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým podzimem, krátkou, mírně teplou a 
velmi suchou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se pohybuje kolem 7 
OC. Nejchladnějším měsícem roku je leden, nejteplejším červenec. Průměrná teplota v lednu se 
pohybuje kolem -2,5 OC, v červenci kolem 17,5 OC. Srážkový úhrn ve vegetačním období v oblasti 
MT11 obecně činí 350 - 400 mm, srážkový úhrn v zimním období 200 - 250 mm. Celkový roční 
úhrn srážek v oblasti Bělé se pohybuje mezi 550 - 650 mm. Počet ledových dnů (tj. dnů s max. 
teplotou –0,1 °C a nižší)  se pohybuje mezi 30 - 40 a počet dnů se sněhovou pokrývkou mezi 50 - 
60 dny za rok. 
 
Tab. 22     Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm) ve stanici Bělá pod Bezdězem (období 1901-1950) 

 
Stanice nadm. 

výška 
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII ROČNÍ 

ÚHRN 
Bělá pod 
Bezdězem 

304  m 
n. m. 

43 39 48 46 56 72 79 69 59 46 48 51 656 mm 

 

Znečištění ovzduší 

 
Mezi škodliviny emitované z provozu uvažovaného záměru budou patřit především oxidy 

dusíku, suspendované částice PM10 a benzen. Základním obecným podkladem pro hodnocení 
současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou 
výsledky měření na imisních stanicích. Při posuzování stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze 
vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha ”Znečištění ovzduší na území České republiky”.  
 

Přímo v zájmové lokalitě není provozována žádná imisní stanice. Nejbližší imisní stanice je 
stanice SMBO Mladá Boleslav (staré číslo ISKO 1437). Jedná se pozaďovou stanici umístěnou 
v městské obytné zóně. Stanice je umístěna ve sportovním areálu blízko sídliště. Cílem stanice je 
stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území. Stanice je v provozu od roku 
1998 a od zájmové lokality je vzdálená cca 15 km jihovýchodním směrem. Reprezentativnost 
stanice je v oblastním měřítku (4 až 50 km).  
   

Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2005 až 2009 na imisní stanici 
v Mladé Boleslavi jsou uvedeny v následujících tabulkách. V tabulce je pro porovnání uveden 
příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a IHr) podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 
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Tab. 23: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m3) 

Imisní stanice Rok 
Maximální 

hodinová imise 

19 MV  
hodinové imise 

IHh = 200 

Průměrná roční 
imise NO2 
IHr = 40 

2005 93,9 73,1 17,9 

2006 133,5 99,3 21,1 

2007 134,9 99,9 23,2 

2008 91,8 69,4 17,3 

SMBO 
Mladá Boleslav 

2009 105,2 79,2 17,3 

 
Z výše uvedené tabulky naměřených koncentrací oxidu dusičitého na nejbližší imisní 

stanici vyplývá, že průměrné roční imisní koncentrace v letech 2005 - 2009 se pohybují v rozmezí 
17,3 až 23,2 µg.m-3. Plnění imisního limitu stanoveného na 40 µg.m-3 tak není problematické. 
Krátkodobý hodinový imisní limit činí 200 µg.m-3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 
18krát za kalendářní rok. Na imisní stanici Mladá Boleslav naměřené hodnoty splňují předepsaný 
maximální krátkodobý imisní limit 200 µg.m-3 s velkou rezervou.  

Pro sledovanou škodlivinu suspendované částice PM10 je legislativně stanoven imisní limit 
denní a roční. Naměřené imisní hodnoty na stanici v Mladé Boleslavi obsahuje následující tabulka. 

 

Tab. 24: Naměřené imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 (µg/m3)  

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší denní 

imise PM10
 

36. nejvyšší 
denní imise 

IHd = 50 

Průměrná roční 
imise PM10 

IHr = 40 

2005 134,5 62,6 35,8 

2006 298,7 64,0 39,7 

2007 110,7 53,7 30,4 

2008 135,8 49,1 29,3 

SMBO 
Mladá Boleslav 

2009 247,6 45,9 29,4 

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 µg/m3. Tento imisní limit 
nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Na imisní stanici v Mladé Boleslavi byl 
v posledních dvou letech tento krátkodobý imisní limit plněn, v letech 2005 – 2007 byl 
překračován. Imisní limit roční pro PM10 byl v posledních čtyřech letech v Mladé Boleslavi plněn 
a to s velkou rezervou. Naměřené průměrné roční imise PM10 se pohybují pod hodnotou imisního 
limitu 40 µg/m3. 
 

Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je 
omezen. Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2005 až 2009 ve 
Středočeském kraji jsou uvedeny v následující tabulce. Imisní limit legislativně stanovený pro 
benzen 5 µg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok. Ve Středočeském kraji jsou imise 
benzenu sledovány pouze na stanici Kladno a Veltrusy.  
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Tab. 25: Naměřené imisní koncentrace benzenu (µg/m3) 

Měřící stanice Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

Kladno – střed města - 1,4 0,8 - 0,9 

Veltrusy - - - 1,6 1,6 

 
Výsledky měření na nejbližších imisních stanicích nesignalizují překračování imisního 

limitu pro benzen. Imisní limit byl v posledním publikovaném roce 2009 splněn na všech imisních 
stanicích v České republice, které jeho koncentrace v ovzduší sledují. V zájmové lokalitě v oblasti 
města Bělá pod Bezdězem lze předpokládat též imisní rezervu. 
 

Území pod správou stavebního úřadu Městského úřadu Bělá pod Bezdězem, do jehož 
správního obvodu zájmová lokalita spadá, není zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší 
MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 4/2010 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO). Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 2008. 
 
 

C.2.2 Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod  
 
Povrchové vody 

Vlastní řešené území nemá žádný vodní tok ani vodní plochu. Celé území je odvodňováno 
k potoku Bělá, který je ve funkci místní odvodňovací báze, pod čís. pořadí 1-05-02-061. Zájmová 
oblast není součástí zátopového území.  
 
Podzemní vody 

 Z hydrogeologického hlediska2 je zájmové území řazeno do rajónu 4410 – Jizerská křída 
pravobřežní. Křídové vrstvy v zájmové oblasti tvoří zvodnělý systém, v němž jsou 
dokumentovány 2 kolektory, oddělené mezilehlým izolátorem – slínovci bělohorského souvrství. 
Zásadní význam pro vodohospodářské využití má kolektor vázaný na pískovce svrchní části 
jizerského souvrství ve středním turonu (kolektor C), méně významný kolektor je vázán na 
cenomanské souvrství (kolektor A). Křídové sedimenty zájmového území jsou vyvinuty v 
jizerském litofaciálním vývoji české křídy, který je charakterizován střídáním pánevní facie 
(jílovité a prachovité sedimenty) s facií přízdrojovou (psamitické sedimenty) v severním 
okrajovém progradačním areálu české křídové pánve. Právě v přízdrojové psamitické facii jsou 
dobré podmínky pro vznik významnějších zásob podzemních vod. Pro pohyb podzemních vod je 
zde  významná především propustnost průlinovo - puklinová. V připovrchové zóně zvětrávání 
křídových pískovců převládá propustnost průlinová, v hlubších zónách propustnost puklinová. 
Pukliny bývají, zvláště při tektonických poruchách, poměrně hojné a hluboké, většinou otevřené, 
často s písčitou výplní a jsou intensivně zvodněné. 
 

                                                
2 HERČÍK,F.-HERRMANN, Z. - VALEČKA, J.: Hydrogeologie České křídové pánve. - ČGÚ, Praha, 1999 
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Hladina podzemní vody kolektoru C je volná, kolektoru A mírně napjatá. K hlavní dotaci 
podzemních vod kolektoru C dochází srážkami v celé své ploše výskytu kolektoru, vzhledem 
k jeho dobré propustnosti.  
 
 

Specifický odtok podzemních vod na zájmovém území je vysoký a pohybuje se okolo 5-7 
l/s/km2.  
 
 
Obr. 10: Vodohospodářská mapa zájmového území (zdroj: VÚV TGM Praha)  
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C.2.3 Základní charakteristiky půd a geofaktorů  
 
Základní pedologické údaje 
 
 Půdy ve zdejším území jsou podmíněny genetickým vývojem, jež byl ovlivněn geologickou 
stavbou, morfologickou situací, klimatem i vegetačním krytem. Z hlediska pedologického 
převažují v zájmové oblasti hnědé půdy (typické) na pískovci (křídovém). Jsou dobrým substrátem 
pro les. Zvláštní skupinu tvoří lokálně se vyskytující antropogenní půdy, devastované stavební 
činností, navážkami odpadů, apod. 
 
 Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším půdním typem3. Uplatňují se v pahorkatinách i 
vrchovinách, méně jsou zastoupeny v nížinách. Klima převažuje humidnější, mírně teplé, roční 
úhrn srážek se obvykle pohybuje mezi 500 – 900 mm, průměrná roční teplota 4 – 9 °C. Nejvíce 
jsou rozšířeny mezi 450 – 800 m n.m. a jsou vázáby většinou na členitý reliéf (svahy, vrcholy, 
hřbety, apod.). Časté jsou také hnědé půdy na terasových štěrcích a píscích v rovinatých polohách. 
Hlavním půdotvorným pochodem je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Hnědá půda typická ma 
nižší obsah humusu, nižší půdní reakci a poněkud zhoršené sorpční vlastnosti.. Nejrozšířenější je 
do nadmořské výšky 400 m n.m. 
 

Realizací stavby nedojde k dočasnému ani trvalému vynětí půdy zemědělského půdního fondu 
či pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
 
 
Základní geologické údaje 
 

 V zájmovém území lze rozlišit 4 hlavní horninové formace:  

1. podloží křídy, které zde tvoří horniny permokarbonského stáří, které jsou 
dokumentovány v hloubkách pod 330 m; 

2. svrchnokřídové vrstevní sledy v rozsahu od cenomanu do středního turonu. Křídové  
vrstvy jsou vyvinuty v těchto cyklech: 
• cyklus – sladkovodní cenoman  (perucké vrstvy) a mořský cenoman (korycanské 

vrstvy) vyvinut v mocnosti s cyklickým uspořádáním  - jemnozrnné pískovce, uhelné 
jílovce a prachovce, výše střednězrnné pískovce, často glaukonitické, mocnost  do  35 
m; 

• cyklus inverzní – spodní turon – (bělohorské vrstvy), slínovce a prachovce o mocnosti 
do 100 m;  

• cyklus inverzní - střední turon – (jizerské souvrství), do nadloží hrubnoucí 2 – 3 cykly, 
jemnozrnné vápnité pískovce, střednězrnné až hrubozrnné pískovce v neúplné 
mocnosti do 190 m;  

3. terciérní bazické vulkanity bazaltového a trachytického složení, které v okolí 
nepravidelně protínají křídové sedimenty ve formě pňů, lakolitů, výtlačných kup a 
místy tvoří rozsáhlejší lávové příkrovy (Šibeniční vrch, Bezděz, Lysá hora);  

                                                
3 Tomášek, M.: Půdy České republiky. Česká geologická služba, Praha, 2007 
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4. kvartérní sedimenty, tvořené deluviálními jílovitopísčitými sedimenty, navážkami a při 
jižním okraji zájmové oblasti také sprašovými sedimenty (na mapě na obr. č. 11 žlutě) 
pleistocénního a holocénního stáří.  

 
 

Obr. 11: Geologická mapa zájmového území – zeleně – pískovce, žlutě – spraše (zdroj: ČGÚ Praha)  

 

 

 

Obr. 12: Situace archivních  vrt v území (zdroj: ČGS Geofond ČR Praha)  
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Tabulka 26 :Geologické informace k průzkumnému vrtu   

VVrrtt  22HH--003300  --  zzáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee    

SSttáátt  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  

NNáázzeevv  ddaattaabbáázzee  GGDDOO  

IIDD  668822009999  

PPůůvvooddnníí  nnáázzeevv  22HH--003300  

RRookk  vvzznniikkuu  oobbjjeekkttuu  22000066  

PPoosskkyyttoovvaatteell  ddaatt  ČČeesskkáá  ggeeoollooggiicckkáá  sslluužžbbaa  --  GGeeooffoonndd  

HHlloouubbkkaa  vvrrttuu  ((mm))  333333  

PPrriimmáárrnníí  ddookkuummeennttaaccee  GGFF  PP111166550000  --  GGFF  PP111188118833  

SSoouuřřaaddnniiccee  XX  --  JJTTSSKK  [[mm]]  999977993311..9988  

SSoouuřřaaddnniiccee  YY  --  JJTTSSKK  [[mm]]  771122554422..9977  

ZZppůůssoobb  zzaamměěřřeenníí  XX,,YY  zzaamměěřřeennoo  

VVýýšškkoovvýý  ssyyssttéémm  BBaalltt  ppoo  vvyyrroovvnnáánníí  

NNaaddmmoořřsskkáá  vvýýšškkaa  --  ssoouuřřaaddnniiccee  ZZ  333366..4477  

ÚÚččeell  ppoozzoorroovvaaccíí  

HHlloouubbkkaa  hhllaaddiinnyy  ppooddzzeemmnníí  vvooddyy  [[mm]]  9955..3300  

DDrruuhh  hhllaaddiinnyy  ppooddzzeemmnníí  vvooddyy  uussttáálleennáá  

PPrroovveeddeennéé  zzkkoouušškkyy  
hhyyddrrooggeeoollooggiicckkéé  zzkkoouušškkyy  aa  mměěřřeenníí  --  iinnkklliinnoommeettrriiee  --  rreežžiimmnníí  mměěřřeenníí  [[  
hhllaadd..,,  tteeppll..,,  vvyyddaatt..  ]]  --  ddlloouuhhooddoobbáá  mměěřřeenníí  vv  rráámmccii  ssííttěě  HHMMÚÚ  --  cchheemmiicckkéé  
rroozzbboorryy  vvooddyy  

DDrruuhh  oobbjjeekkttuu  vvrrtt  ssvviissllýý  

OOrrggaanniizzaaccee  pprroovváádděějjííccíí  SSOOLLEETTAANNCCHHEE  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  ss..rr..oo..,,PPrraahhaa  

  
  VVrrtt  22HH--003300  --  ggeeoollooggiicckkýý  pprrooffiill    

HHlloouubbkkaa  ((mm))  SSttrraattiiggrraaffiiee  PPooppiiss  

00  --  33  KKvvaarrttéérr  jjííll  ppííssččiittýý  

33  --  119900  TTuurroonn  ssttřřeeddnníí  ppíísskkoovveecc  nneesstteejjnnoozzrrnnnnýý  

119900  --  229900  TTuurroonn  ssppooddnníí  
pprraacchhoovveecc  ((ssiillttoovveecc,,  aalleeuurroolliitt))  
ssllíínnoovveecc  

229900  --  332255  CCeennoommaann  ppíísskkoovveecc  

332255  --  333333  SSttáářříí  nneezznnáámméé  hhoorrnniinnaa  nneezznnáámmáá  

 
Základní geomorfologické údaje 
 
 Podle regionálního geomorfologického členění4 leží zájmové území v okrsku VIB-2A-a 
Bělská tabule s následujícím hierarchickým členěním v rámci České  vysočiny:  
 
 
Tabulka č. 27 Geomorfologické členění území 
 

Soustava: VI Česká tabule 
Podsoustava: VIB Středočeská tabule 
Celek: VIB-2 Jizerská tabule 
Podcelek: VIB-2A Středojizerská tabule 
Okrsek: VIB-2A-a Bělská tabule 

 
 

                                                
4 Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. – Academia Praha 1987  
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 Bělská tabule je členitá pahorkatina složená ze střednoturonských vápnitých a slínitých 
pískovců, méně svrchnoturonských slínovců, s ojedinělými proniky do třetihorních vulkanitů. 
Tvoří homogenní erozněš-denudační reliéf převážně v povodí Bělé, s rozsáhlými pliocénními a 
staropleistocénními strukturně denudačními plošinami sklánějícími se plynule od SZ k JV a 
rozčleněnými řídkou sítí neckovitých údolí (většinou bez stálých vodních toků), sledujících 
převážně sudetský, méně jizerský směr. Ve střední a západní části vznikly drobné sopečné suky 
převážně na vypreparovaných žílách. V údolí Bělé a Klokočky četné prameny.   

 

C.2.4 Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí  
 
Floristické poměry 
 
 
 Fytogeografie. Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (SKALICKÝ 
1989) náleží řešené území do fytogeografického okresu 52 – Ralsko-bezdězská tabule v rámci 
Českého mezofytika.  

Potencionální vegetace zájmového území. Zájmové území charakterizují borové brusinkové 
doubravy (Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum), které se převážně vyskytují na území podzolů. 
Brusinkové borové doubravy, rostou na chudých půdách, jež vznikají na pískovcích a 
slepencích. Jsou charakterizovány jako světlé, druhově chudé porosty s dominantní borovicí lesní 
(Pinus sylvestris) a dubem zimním (Quercus petraea), řidčeji dubem letním (Quercus robur), 
s příměsí břízy (Betula pendula) a jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia), ve stromovém a keřovém 
patře se objevuje krušina olšová (Frangula alnus) a vrba ušatá (Salix aurita). V bylinném patře 
převažují vřes obecný (Calluna vulgaris), borůvka (Vaccinium myrtilus) a brusinka (Vaccinium 
vitis-idaea), kapradin (Pteridium aqiulinum) nebo trav (Avenella flexuosa). Mechové patro je 
vyvinuto pravidelně s častým výskytem Pleurozium shreberi, případně s druhy Dicranum 
polysetum, D. scoparium, Leucobryum glaucum a lišejníky. 

 
Popis zjištěných biotopů 

 
Podrobný botanický průzkum zájmové oblasti je součástí přílohy č. 4. Celá lokalita bývalého 
vojenského prostoru „Vrchbělá“ byla rozčleněna pro přehlednost do jednotlivých ploch A – J, kde 
byl popsán jejich vegetační kryt a druhové složení. Plocha byla zařazena dle Katalogu biotopů ČR 
(2001). V zájmovém území převažují lesní biotopy a biotopy silně ovlivněné člověkem: paseky 
s podrostem původního lesa, nálety pionýrských dřevin, ruderální bylinná vegetace mimo sídla.  
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Obr. 13:Rozčlenění plochy záměru  pro botanický průzkum(viz biologický průzkum)  

 
 
Plocha A 
Plocha, na které probíhají demoliční a stavební práce. Okolní vegetační kryt tvoří trvalý travní 
porost s dominancí třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a dalších druhů trav s převahou 
ruderálních druhů. Dle katalogu biotopů se jedná o antropogenní plochu se sporadickou vegetací 
X6 a X7 – ruderální vegetaci mimo sídla. 
 
Plocha B  
Jižní a západní okraj plochy zahrnuje paseku a travní porost zarůstající mladými borovicemi 
(Pinus sylvestris), břízou (Betula pendula), janovcem metlatým (Sarothamnus scoparius), 
maliníkem (Rubus idaeus) a vrbami (Salix sp.). Je zde výrazná sukcese, kdy dochází k vytlačování 
až vymizení vzrůstově nižších rostlin. Bylinné patro je tvořeno trávami: třtinou křovištní 
(Calamagrostis epigejos, C. arundinaceae), kostřavou luční (Festuca pratensis), srhou říznačkou 
(Dactylis glomerata), psárkou luční (Alopecurus pratensis). Z dalších druhů je hojný pryšec 
chvojka (Tithymalus cyparissias), rožec obecný (Cerastium  holosteoides), jetel prostřední 
(Trifolium medium), vikev (Viccia sp.), řebříček obecný (Achillea millefolium agg), vratič obecný 
(Tanacetum vulgare), třezalka tečkovaná (Hypericum  perforatum). Travnatý porost v severní části 
za linií mladých borovic je s nižší pokryvností, mezernatý a blíží se biotopu T3 - suché trávníky. 
Na mezernatých místech je biotop druhově bohatší a uplatňují se druhy: bika ladní (Luzula 
campestris), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), jestřábník chlupáček (Pilosella 
officinarum), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), kopretina bílá (Chrysanthemum 
leucanthemum), mochna stříbrná (Potentilla argentea), hojný je štírovník růžkatý (Lotus 
corniculatus), kostřava ovčí (Festuca ovina), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), jitrocel 
kopinatý (Plantago lanceolata), šťovík menší (Rumex acetosella). Druhové složení doplňují 
druhy: úročník bolhoj (Antyllis vulneraria), kokrhel menší (Rhinanthus minor), vítod obecný 
(Polygala vulgaris).  
 

Plocha C 
Linie bývalých vojenských objektů podél cesty, které zarůstají náletovými dřevinami a ruderální 
vegetací. Převažují druhy bylinného a keřového patra. Jedná se o mladé dřeviny především 
borovici lesní (Pinus sylvestris), břízu bělokorou (Betula pendula). V keřovém patře se dále 
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uplatňují růže (Rosa sp.), hloh (Crataegus sp.), janovec metlatý (Sarothamnus scoparius), vrba 
jíva (Salix caprea), líska obecná (Coryllus avellana), maliník (Rubus idaeus). Bylinné patro je 
druhově chudé s výskytem ruderálních druhů: kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), bršlice kozí 
noha (Aegopodium podagraria), vratič obecný (Tanacetum vulgare), štírovník růžkatý (Lotus 
corniculatus), vrbka úzkolistá (Chamerion angustifolium), podběl lékařský (Tussilago farfara), 
smetanka lékařská (Taraxacum officinale), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), hrachor luční 
(Lathyrus pratensis), přeslička rolní (Equisetum arvense). Lokalita zarůstá travinami, především 
třtinou. Mimo vojenské objekty u kompaktního porostu mladých borovic na hranici s plochou B se 
vyskytuje několik exemplářů orchideje - vemeník dvoulistý (Planthera bifolia), který je 
ohroženým druhem (vyhl. 395/1992 Sb.). Z hlediska katalogu biotopů lze tuto plochu zařadit do 
nepřírodního biotopu X7 – ruderální vegetaci mimo sídla a X12 – nálety pionýrských dřevin. 

 

Plocha D 
Borovicový les mezi cestami. Stromové patro tvoří borovice lesní (Pinus sylvestris) s pokryvností 
80 – 100 %. Keřové patro se pohybuje v rozmezí 20 – 60 %: borovice lesní (Pinus sylvestris), dub 
zimní (Quercus petraea), bříza bělokorá (Betula pendula), hloh (Crataegus sp.), jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia) ojediněle habr obecný (Carpinus betulus). Bylinné patro je nereprezentativní, 
druhově proměnlivé. Dominuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa), borůvka (Vaccinium 
myrtillus), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), 
bika hajní (Luzula luzuloides), strdivka nicí (Melica nutans), hasivka orličí (Pteridium aquilinum) 
a dále je  bylinné patro doplněné o druhy: janovec metlatý (Sarothamnus scoparius), maliník 
(Rubus idaeus), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), jahodník (Fragaria vesca), rozrazil 
rezekvítek (Veronica chamaedrys), jestřábník chlupáček (Pilosella officinarum), jestřábník zední 
(Hieracium murorum). Jedná se o porost borové kultury blížící se biotopu subkontinentální borové 
doubravy L7.3. 
 

Plocha E 
Plocha po okrajcích zarůstá náletovými dřevinami. Dominuje bříza bělokorá (Betula pendula) Ve 
středu plochy je mokřadní část zarostlá rákosem (Phragmites australis), vrbami (Salix sp.), olší 
(Alnus glutinosa) a topolem osikou (Populus tremula). Bylinné patro je druhově chudé 
s převládajícími ruderálními druhy. Součástí plochy jsou zarostlé valy a suťoviště a betonové 
rampy, které zarůstají především kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), kerblíkem lesním 
(Anthriscus sylvestris), vratičem (Tanacetum vulgare), bršlicí (Aegopodium podagrarium), 
maliníkem (Rubus idaeus) a ostružiníkem (Rubus caesius). Plocha zařazena do biotopu X12 – 
nálety pionýrských dřevin. 
 

Plocha F 
Plocha, která je částečně zpevněná, částečně nezpevněná bez vegetačního krytu (X6). Tato plocha 
je určena k meziskládce suti. Po obvodu je val ze stržené zeminy a haldy sutě z předchozích 
demolic. Okraje plochy zarůstají náletovými dřevinami: bříza bělokorá (Betula pendula), vrba jíva 
(Salix caprea), vrba křehká (Salix fragilis) (X12). Plocha zarůstá ruderální vegetací (X7). 
Dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč rolní 
(Cirsium arvense), vratič obecný (Tanacetum vulgare). Další druhy, které doplňují druhové 
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spektrum jsou: maceška rolní (Viola arvensis), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), 
hluchavka bílá (Lamium album), jetelovec plazivý (Amoria repens), divizna (Verbascum sp.). 
 
Plocha G 
Lesní mezernatý porost se stromovým a keřovým patrem různého stáří. Jádro porostu tvoří 
vzrostlé stromy borovice lesní (Pinus sylvestris) s příměsí dubu zimního (Quercus petraea) a břízy 
bělokoré (Betula pendula). V keřovém patře se objevují druhy stromového patra a dále hloh 
(Crataegus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) ojediněle krušina olšová (Frangula alnus). 
Bylinné patro je nereprezentativní zarůstá bylinnou vegetací a ruderálními druhy. Dominuje 
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), borůvka (Vaccinium myrtillus) a dále je  bylinné patro 
doplněné o druhy: janovec metlatý (Sarothamnus scoparius), maliník (Rubus idaeus), kapraď 
samec (Dryopteris filix-mas), jahodník (Fragaria vesca). Na méně zalesněných částech 
v mezernatých porostech především podél cest a komunikací má porost charakter paseky a bylinné 
patro je druhově bohatší: vratič obecný (Tanacetum vulgare), třezalka tečkovaná (Hypericum  
perforatum), mochna plazivá (Potentilla repens), mochna husí (Potentilla anserina), prvosenka 
jarní (Primula veris), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), bika ladní (Luzula campestris), 
jestřábník chlupáček (Pilosella officinarum). V rámci soustavy Natura 2000 se jedná o porost 
borové kultury (X9), je nereprezentativní. 
 
Plocha H  
Plocha zahrnuje bývalé vojenské objekty (ubytovna, jídelna, komín, hala kotelny, učebny). 
V severní části jsou vojenské objekty (ubytovny) obklopeny borovým lesem s pokryvností 
stromového patra cca 70 %. Na celé ploše je velký podíl náletových dřevin V blízkém okolí 
jednotlivých objektů se vyskytuje ruderální vegetace. Ve stromovém patře dominuje borovice lesní 
(Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia). Keřové patro mimo výše uvedené druhy je doplněné o šeřík obecný (Syringa 
vugaris), jabloň domácí (Malus domestica), pámelník bílý (Symhoricarpos rivularis), janovec 
metlatý (Sarothamnus scoparius), vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix fragilis), růže 
šípková (Rosa canina), hloh (Crataegus sp.), dub letní (Quercus robur), smrk ztepilý (Picea 
abies), bez černý (Sambucus nigra). V bylinném patře se objevují nejen druhy lesního podrostu, 
ruderální druhy, ale i druhy trávníků: metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina křovištní 
(Calamagrostis epigejos), třezalka tečkovaná (Hypericum  perforatum), svízel bílý (Galium 
album), hojný je pryšec chvojka (Tithymalus cyparissias), rožec obecný (Cerastium  holosteoides), 
jetel prostřední (Trifolium medium), vikev (Viccia sp.), řebříček obecný (Achillea millefolium 
agg), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), jahodník 
obecný  (Fragaria vesca), pcháč rolní (Cirsium arvense), jetelovec plazivý (Amoria repens), 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), mochna husí (Potentilla anserina), kerblík lesní (Anthriscus 
sylvestris), vratič obecný (Tanacetum vulgare), podběl lékařský (Tussilago farfara), maliník 
(Rubus idaeus), hluchavka bílá (Lamium album), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), 
přeslička rolní (Eqiusetum arvense), divizna (Verbascum sp.), pelyněk černobýl (Artemisia 
vulgaris), maceška rolní (Viola arvensis), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), srha říznačka 
(Dactylis glomerata).  
Plocha patří mezi biotopy ovlivněné člověkem (X6, X7, X8, X12). 
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Plocha CH 
Paseka s probíhající sukcesí s různou pokryvností stromového a keřového patra. Stromové patro 
má pokryvnost cca 60 % s dominujícími druhy: smrk ztepilý (Picea abies), bříza bělokorá (Betula 
pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris). Keřové patro tvoří borovice lesní (Pinus sylvestris) a 
janovec metlatý (Sarothamnus scoparius). Vyskytují se zde nevyhraněná společenstva s poměrně 
různorodým druhovým spektrem. Na vlhčích okrajových místech paseky dominují porosty ostřice 
řízné (Carex gracilis). Na sušších místech se objevují druhy lesních lemů a pasek: metlička 
křivolaká (Avenella flexuosa), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), třezalka tečkovaná 
(Hypericum  perforatum), svízel bílý (Galium album), hojný je pryšec chvojka (Tithymalus 
cyparissias), rožec obecný (Cerastium  holosteoides), jetel prostřední (Trifolium medium), vikev 
(Viccia sp.), řebříček obecný (Achillea millefolium agg), kozinec sladkolistý (Astragalus 
glycyphyllos), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata). Na ploše se vyskytují cesty zpevněné i 
nezpevněné, které na slunných místech zarůstají rozchodníkem prudkým (Sedum acre), bikou 
ladní (Luzula campestris), jestřábníkem chlupáčkem (Pilosella officinarum), rozrazilem 
rezekvítkem (Veronica chamaedrys), jahodníkem (Fragaria vesca). Na celé lokalitě je vysoká 
pokryvnost mechového patra. Společenstva jsou nereprezentativní, vzhledem k druhové pestrosti 
je možné plochu zařadit do biotopu T4  - lesní lemy. 
 
Plocha I 
Plocha zahrnuje bývalé vojenské objekty (výukové středisko). Objekty zarůstají náletovými 
dřevinami: bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), topol černý (Populus 
nigra), velkou pokryvnost má janovec metlatý (Sarothamnus scoparius). U jihovýchodní strany 
objektu je vzrostlá třešeň (Cerasus sp.). Okraje zpevněných ploch a travnaté porosty zarůstají 
podbělem (Tussilago farfara), kopřivou (Urtica dioica), rozrazilem (Veronica chamaedrys), 
rožcem (Cerastius arvense), mochnou (Potentilla anserina), vratičem (Tanacetum vulgare), 
ojediněle se vyskytuje štětka planá (Dipsacus sylvestris). Druhové složení doplňují druhy: bika 
ladní (Luzula campestris), jetelovec plazivý (Amoria repens), jitrocel kopinatý (Plantago 
lanceolata), pryšec chvojka (Tithymalus cyparissias). Východní část vymezené plochy tvoří 
skládka demoličního odpadu, která rovněž zarůstá náletovými dřevinami (X7 a X12). 
 
Plocha J 
Vzrostlý borový porost. Stromové patro tvoří borovice lesní (Pinus sylvestris) s pokryvností 80 – 
100 %. Keřové patro se pohybuje v rozmezí 20 – 60 %: borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza 
bělokorá (Betula pendula), hloh (Crataegus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), janovec metlatý 
(Sarothamnus scoparius) ojediněle habr obecný (Carpinus betulus). Bylinné patro je 
nereprezentativní, druhově proměnlivé. Dominuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa), borůvka 
(Vaccinium myrtillus), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), pstroček dvoulistý 
(Maianthemum bifolium), bika hajní (Luzula luzuloides), hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a 
dále je  bylinné patro doplněné o druhy: janovec metlatý (Sarothamnus scoparius), maliník (Rubus 
idaeus), ostružiník (Rubus caesius) kapraď samec (Dryopteris filix-mas), jahodník (Fragaria 
vesca), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), jestřábník chlupáček (Pilosella officinarum), 
jestřábník zední (Hieracium murorum), vítod obecný (Polygala vulgaris). Jedná se o porost 
borové kultury (X9). Ve středu vymezené plochy je mírná terénní deprese, která je podmáčená a 
vyskytují se zde druhy vázané na vlhká stanoviště. Stromové patro tvoří: vrba jíva (Salix caprea), 
lípa malolistá (Tilia cordata), topol osika (Populus tremula), střemcha obecná (Prunus padus). 
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Bylinné patro zarůstá kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), netýkavkou malokvětou (Impatiens 
parviflora), svízelem přítulou (Galium aparine), kuklíkem městským (Geum urbanum), kapradím 
(Dryopteris filix-mas). Velký podíl mechového patra. Společenstvo je nereprezentativní. 

 
 
Faunistické poměry 

 
S ohledem na předpokládaný záměr se výzkum snažil zmapovat především rozmnožující se 

druhy nebo druhy s jinou užší vazbou na ZÚ (zimování, potravní vazba). Zvláštní pozornost byla 
věnována objektům určeným k demolici. U obratlovců bylo provedeno 7 návštěv v období od 
listopadu 2009 do července 2010, přičemž byly realizovány i 3 večerní a noční návštěvy z důvodu 
detekce některých specifických druhů (sovy, lelek lesní, sluka lesní, skřivan lesní, chřástal polní, 
křepelka polní). U bezobratlých byly vyhodnocovány především sběry ze zemních pastí, částečně i 
data získaná několika pochůzkami a individuálními odchyty.      

 
Tabulka 28: Ptáci  

Český název Vědecký název § 
Průk. 
hníz. 

Charakteristika 
výskytu, odhad 
početnosti 

Lokalizace 
v ZÚ 

Vazba na 
objekty a 
jejich okolí 

Bramborníček 
černohlavý 

Saxicola torquata O C-4 1 pár hnízdí 
Z část ZÚ hnízdí – okolí 

objektů 
Bramborníček 
hnědý 

Saxicola rubetra O D-14 1 pár - hnízdí 
Z část ZÚ hnízdí – okolí 

objektů 

Budníček lesní 
Phylloscopus 
sibilatrix 

 C-4 1 pár – hnízdí 
 - 

Budníček menší 
Phylloscopus 
collybita 

 C-4 min. 8 párů - hnízdí 
 - 

Budníček větší 
Phylloscopus 
trochilus 

 C-4 min. 18 párů - hnízd 
 hnízdí – okolí 

objektů 
Červenka obecná Erithacus rubecula  C-4 min. 3 páry – hnízdí  - 

Datel černý Dryocopus martius  - 
1 ex. – opakovaně, 
hnízdění nelze 
vyloučit 

 - 

Drozd brávník Turdus viscivorus  C-4 min. 1 pár – hnízdí  - 
Drozd zpěvný  Turdus philomelos  C-4 min. 2 páry - hnízdí  - 
Holub hřivnáč Columba palumbus  C-3 min. 2 páry - hnízdí  - 
Hrdlička divoká Streptopelia turtur  C-4 1 pár - hnízdí  - 

Káně lesní Buteo buteo  - 
1 ex. – opakovaně,  
přelety 

 - 

Konipas bílý Motacilla alba  D-12 min. 3 páry - hnízdí 
 hnízdí – 

objekty  
Kos černý Turdus merula  D-14 min. 5 párů - hnízdí  - 
Králíček ohnivý Regulus ignicapillus  C-4 min. 3 páry – hnízdí  - 

Krutihlav obecný Jynx torquilla SO C-5 1-2 páry - hnízdí 
Z a centrální 
část ZÚ 

- 

Křepelka polní Coturnix coturnix SO C-4 1 pár - hnízdí 
těsně za 
Z hranicí ZÚ 
(pole) 

- 

Křivka obecná Loxia curvirostra  C-3 1-2 páry - hnízdí  - 
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Linduška lesní Anthus trivialis  C-4 min. 8 párů  - 
Mlynařík 
dlouhoocasý 

Aegithalos caudatus  C-3 min. 3 páry – hnízdí 
 - 

Moták pochop Circus aeruginosus O - 
1 ex. – opakovaně,  
přelety 

zálety, 
hnízdí 
v širš.okolí 

- 

Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla  C-4 min. 3 páry - hnízdí  - 
Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis  C-4 2-3 páry - hnízdí  - 
Pěnice pokřovní Sylvia curruca  C-4 1 pár – hnízdí  - 
Pěnice slavíková Sylvia borin  C-4 2 páry - hnízdí   - 
Pěnkava obecná Fringilla coelebs  D-15 min. 6 párů - hnízdí  - 
Pěvuška modrá Prunella modularis  C-4 min. 3 páry – hnízdí    

Poštolka obecná Falco tinnunculus  - 
1 ex. – ojediněle, 
přelet 

 - 

Puštík obecný Strix aluco  C-4 
1 ex. – ojediněle, 
hnízdění nelze 
vyloučit 

 - 

Rehek domácí 
Phoenicurus 
ochruros 

 C-4 min. 4 páry - hnízdí 
 hnízdí – 

objekty  

Rehek zahradní 
Phoenicurus 
phoenicurus 

 C-4 1 pár - hnízdí 
 - 

Skřivan polní Alauda arvensis  D-13 1-2 páry – hnízdí 
 hnízdí – okolí 

objektů 
Sluka lesní Scolopax rusticola O C-5 1-2 páry - hnízdí S okraje ZÚ - 
Sojka obecná Garrulus glandarius  C-3 1 pár – hnízdí  - 
Stehlík obecný Carduelis carduelis  C-4 1 pár - hnízdí  - 
Strakapoud velký Dendrocopos major  C-3 1 pár - hnízdí  - 

Strnad luční Miliaria calandra KO C-4 1 pár - hnízdí 
Z část ZÚ hnízdí – okolí 

objektů 

Strnad obecný Emberiza citrinella  C-4 min. 3 páry - hnízdí 
 hnízdí – okolí 

objektů 
Sýkora koňadra Parus major  D-12 min. 6 párů - hnízdí  - 
Sýkora modřinka Parus caeruleus  D-12 min. 3 páry - hnízdí  - 
Sýkora uhelníček  Parus ater  C-4 min. 3 páry – hnízdí  - 

Vlaštovka obecná Hirundo rustica O D-16 4-6 párů - hnízdí 
objekty hnízdí – 

objekty  

Vrabec polní Passer montanus  D-11 1-2 páry - hnízdí 
 hnízdí – 

objekty  

Vrána obecná Corvus corone  - 
1 ex. – opakovaně, 
přelety 

 - 

Zvonek zelený Carduelis chloris  C-4 3-5 párů - hnízdí  - 

Žluva hajní Oriolus oriolus SO C-4 1 pár - hnízdí 
těsně za 
S hranicí ZÚ 

- 

 
 
Tabulka 29: Plazi a obojživelníci 

Český název Vědecký název § 
Charakteristika výskytu, 
odhad početnosti 

Lokalizace 
v ZÚ 

Vazba na 
objekty a 
jejich okolí 

Ještěrka obecná Lacerta agilis SO 
1 ex. – opakovaně, předpoklad 
menší rozmnožující se 
populace 

lokálně na 
více místech 

 

Ropucha obecná Bufo bufo O 1 ex. – opakovaně, nepočetně a V okraj ZÚ - 
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okrajově využívá ZÚ 
k migraci, popř. zimování  
(nejbližší rozmnožiště je 300-
400 m za V hranicí ZÚ) 

Slepýš křehký Anguis fragilis SO 
1 ex. – opakovaně, předpoklad 
menší rozmnožující se 
populace 

lokálně na 
více místech 

- 

Zmije obecná Vipera berus KO 
1 ex. – ojediněle, předpoklad 
menší rozmnožující se 
populace 

okraj ZÚ - 

 

Tabulka 30: Savci  

Český název Vědecký název § Charakteristika výskytu 
Lokalizace 
v ZÚ 

Vazba na 
objekty a 
jejich okolí 

Hraboš polní Microtus arvalis  
3 ex. – v ZP, rozmnožuje se 
(stabilní populace) 

 rozmnožuje se 
v okolí 
objektů  

Jelen obecný Cervus elaphus  
do 3 ex. – opakovaně, 
rozmnožuje se 

 - 

Krtek obecný Talpa europaea  pobytové stopy, rozmnožuje se 
 rozmnožuje se 

v okolí 
objektů  

Liška obecná Vulpes vulpes  stopy – pravidelný výskyt  - 

Rejsek malý Sorex minutus  
1 ex. – v ZP, rozmnožuje se 
(stabilní populace) 

 rozmnožuje se 
v okolí 
objektů  

Rejsek obecný  Sorex araneus  
1 ex. – v ZP, rozmnožuje se 
(stabilní populace) 

 rozmnožuje se 
v okolí 
objektů  

Srnec obecný 
Capreolus 
capreolus 

 
1 ex. –opakovaně, rozmnožuje 
se 

 - 

Zajíc polní Lepus europaeus  
1-2 ex. – opakovaně, 
rozmnožuje se  

 rozmnožuje se 
v okolí 
objektů  

 
 
Tabulka 31: Bezobratlí - hmyz  

Vědecký název  §  Lokalizace v ZÚ  Celkový počet  

Coleoptera: CARABIDAE – Střevlíkovití 
Abax ovalis (Duftschmid, 1812)  ZP-1 1 samec + 6 ex. 
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpach., 1783)  ZP-5 3 samci + 2 ex. 
Abax parallelus (Duftschmid, 1812)  ZP-2 1 samice + 1 ex. 
Amara lunicollis Schioedte  ind.sběry  2 ex. 
Amara similata (Gyll.)  ind.sběry  3 ex. 
Anisodactylus binotatus (F.)  ind.sběry  1 ex. 
Badister bullatus (Schrank, 1798)  ZP-3 1 samec + 1 ex. 
Bembidion lampros (Herbst, 1784)  ZP-3, ind.sběry 1 samice + 2 ex. 
Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821)  ZP-3 1 samec a 1 samice + 2 ex. 
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Calathus fuscipes (Goeze)  ZP-3 2 ex. 
Carabus convexus F.  ZP-2 1 ex. 
Carabus granulatus Linnaeus, 1758  ZP-3 1 samec a 1 samice + 2 ex. 
Carabus hortensis Linnaeus, 1758  ZP-4, ZP-5, ZP-2 2 samice + 2 ex. 
Carabus violaceus Linnaeus, 1758  ZP-5, ZP-1 1 samice + 2 ex. 
Harpalus affinis (Schr.)  ind.sběry 13 ex. 
Harpalus atratus Latr.  ZP-2 1 ex. 
Harpalus rubripes (Dft.)  ZP-3 2 ex. 
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)  ZP-2 1 samice + 1 ex. 
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)  ZP-3 1 samice 
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)  ZP-1, ZP-3 2 samci, 4 samice + 4 ex. 
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774)  ZP-2, ind.sběry 1 samec + 3 ex. 
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)  ZP-3, ind.sběry 2 samci + 5 ex. 
Pterostichus niger (Schaller, 1783)  ZP-3, ZP-5, ind.sběry 1 samec a 1 samice + 5 ex. 
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)  ZP-2, ZP-5, ind.sběry 2 samci + 5 ex. 
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797)  ZP-3 2 samice + 2 ex. 
Syntomus truncatellus (L.)  ZP-3 2 ex. 
Trechus quadristriatus (Schr.)  ind.sběry 2 ex. 
COLEOPTERA: Cocinellidae - Slunéčkovití 
Coccinella septempunctata L.  na rostlinách  serie 
Coleoptera: GEOTRUPIDAE - Chrobákovití 
Anoplotrupes stercorosus (Hartmann in L.G. Scriba, 
1791) 
 

 
ZP-2, ZP-3, ZP-4, 
ZP-5 

282 ex. 

Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)  
ZP-1, ZP-2, ZP-3, 
ZP-5 

46 ex. 

COLEOPTERA: Chrysomelidae - Mandelinkovití 
Agelastica alni (L.)  na olších hojně 
Melasoma populi (L.)  na bříze 1 ex. 
Coleoptera: LEIODIDAE 
Catops westi Krogerus, 1931  ZP-3 1 samec + 3 ex. 
Sciodrepoides watsoni (Sp.)  ZP-2 5 ex. 
COLEOPTERA: Nitidulidae - Lesknáčkovití 
Glischrochilus quadripunctatus (Ol.)  ZP-1 2 ex. 
Coleoptera: SCARABAEIDAE - Vrubounovití 
Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)  ZP-1, ZP-3 4 ex. 
Coleoptera: SILPHIDAE – Hrobaříkovití 
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)  ZP-3, ind.sběry 1 samec a 1 samice + 5 ex. 
Silpha tristis Illiger, 1798  ZP-3 9 samců a 16 samic 
Hymenoptera: FORMICIDAE – Mravenci 
Formica cunicularia Latreille, 1798 O ZP-1 6 dělnic 

Formica fusca Linnaeus, 1758 O 
3 kolonie pod 
kameny  v Z části ZÚ 
+ ZP-4, ZP-5  

3 kolonie + 15 dělnic v ZP 

Formica pratensis Retz. O 
1 kolonie (kupa) na   
okraji ZÚ 

1 kupa 

Formica sanguinea Latreille, 1798 O 
1 kolonie (kupa) 
v centr.části ZÚ + 
ZP-3, ZP-4 

1 kupa + 13 dělnic v ZP 

Lasius emarginatus (Olivier, 1791)  ZP-4 4 dělnice 
Lasius flavus (F.)  4 kolonie - různě 4 kolonie  
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)  ZP-4 86 dělnic 
Lasius niger (Linnaeus, 1758)  mnoho kolonií + ZP- kolonie + 202 dělnic v ZP  
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1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, 
ZP-5 

Leptothorax nylanderi (Foerster, 1850)  ZP-2, ZP-5 2 dělnice 

Myrmica ruginodis Nylander, 1846  
ZP-1, ZP-2, ZP-3, 
ZP-4, ZP-5, ind.sběry 

40 dělnic 

Myrmica scabrinodis Nylander, 1846  ZP-3, ind.sběry 12 dělnic 
Tetramorium caespitum (L.)  ind.sběry 2 dělnice 
Orthoptera: GRYLLIDAE - Cvrčkovití 
Gryllus campestris Linnaeus, 1758  ZP-3 1 samice 

 
 

Tabulka 32: Bezobratlí-měkkýši 

Pouze determinace ručního sběru a analýza zaslaných hrabankových vzorků. 

Vědecký název  §  Lokalizace v ZÚ  Celkový počet  

Gastropoda  
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)  vzorek č. 3 8 ex. 
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)  Vzorek č. 3  3 ex. 
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774)  Vzorek č. 3 2 ex. 
Aegopinella pura (Alder, 1830)  Vzorek č. 4 1 ex. 
Perpolita hammonis (Ström, 1765)  Vzorek č. 2 a 3 Po 1 ex. 
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774)  Vzorek č. 4 1 ex. 
Arion lusitanicus J. Mabille, 1868  Ruční sběr 1 ex. 
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)  Ruční sběr, vz. č. 4 2 a 4 ex. 
Trochulus hispidus (Linné, 1758)  Vzorek č. 4 1 ex. 

Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)  
Ruční sběr, vzorek č. 
1 a 2 

6 ex, 2 ex, 2 ex  

Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)  Ruční sběr 2 ex. 
Helix pomatia Linné, 1758  Ruční sběr, vz. č. 1 2 a 1 ex. 

 

 

C.2.5 Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí  
 
 
Zástavba, památkově chráněné objekty 
 
 V zájmovém území se nenachází v současné době žádné nadzemní stavby ani památkově 
chráněné objekty.  
 
 
Oblasti surovinových zdrojů 
 
 Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor nebo 
prostor jinak evidovaných zásob nerostných surovin. V nejbližším okolí nejsou evidovány ani 
využívány žádné  místní zdroje nerostných surovin. 
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Jiné charakteristiky životního prostředí – krajina a krajinný ráz 
 

Podrobné hodnocení krajinného rázu je součástí přílohy č. 6.   

Vymezení potencionálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) 

 
Obrázek 14: Vymezení potencionálně dotčených krajinných prostorů (PDoKP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je nutné vymezit tzv. potencionálně dotčený 
krajinný prostor. Je to území, kde se projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou 
lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové a jiné. Dotčený krajinný prostor se 
vyznačuje specifickými rysy krajinného rázu a charakteristickým obrazem krajiny. Jeho typické 
znaky jsou vnímány zblízka. Pro zhodnocení vlivu na krajinný ráz byly vymezeny dva dotčené 
krajinné prostory, viz. obr. 14.  

 

 

 

PDoKP 1 

PDoKP 2 

hranice 

centra 
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PDoKP 1 

Centrální zalesněná část 
Vymezený potencionálně dotčený krajinný prostor je v krajině poměrně zřetelný. Rozkládá se 

severozápadně od obce Bělá pod Bezdězem a jedná se o zalesněný výběžek v zemědělské krajině. 
Zřetelné je vymezení prostoru okraji lesních porostů. Dotčený krajinný prostor zahrnuje západní 
zalesněnou část vojenského prostoru Vrchbělá bez výraznějšího členění. Jedná se o kompaktní 
prostor s přírodním charakterem s lesními borovico-smrkovými porosty, které jsou místy 
rozčleněny plochami s náletovými dřevinami. 

Znaky krajinného rázu:  

zásadní: lesní porosty  

spoluurčující: liniová cestní síť 

doplňující: odlesněná místa s náletovou vegetací 
 

 
PDoKP 2 

Bezlesá a zalesněná část s bývalými vojenskými budovami 
Mozaikovité, otevřené území bývalého vojenského prostoru. Jižní hranice vede po asfaltové 

komunikaci na okraji lesního porostu, západní po polní cestě. Severní hranice není patrná 
v krajině. Je vedena po plochách bývalé střelnice, po okraji motokrosové trati, východní hranice 
vede po místní komunikaci. Prostor zahrnuje rozmanité biotopy s přírodním, polopřírodním 
charakterem i plochy silně ovlivněné lidskou činností. Západní část vymezeného potenciálně 
dotčeného prostoru je tvořena odlesněnými plochami bývalé střelnice.  

Prostor zahrnuje různá sukcesní stádia porostů lučního charakteru s významnými botanickými 
společenstvy, které jsou viditelně rozčleněny liniovými remízy náletového charakteru. Toto 
uskupení společenstev vzniklo vlivem předchozí lidské činnosti a v současné době tvoří výrazný 
krajinotvorný prvek v okolní krajině. Na tuto plochu navazuje mozaika stanovišť, které jsou  
v současné době využívané ke krátkodobé rekreaci. Jedná se o motokrosovou trať, asfaltové cesty 
mezi bývalými vojenskými budovami využívané jako cyklostezky. Porosty v této části jsou 
různověké, převažují lesní společenstva, které se střídají s náletovými dřevinami. V těchto 
polopřírodních stanovištích jsou roztroušeny bývalé vojenské objekty, které jsou postupně 
demolovány. Tyto objekty byly nejvíce soustředěny podél asfaltové cesty.  Cesta je páteřní 
komunikací bývalého vojenského prostoru.  

 

Znaky krajinného rázu:  

zásadní: odlesněné území s liniovými společenstvy na bývalé střelnici 

spoluurčující: lesní porosty a náletové porosty v mozaikovitém členění 

doplňující: bývalé vojenské objekty, motokrosová trať, asfaltová cesta 
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení 
 

Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C.II. Protože jsou 
jednotlivé složky propojeny složitými vzájemnými vazbami, je třeba také hodnotit stav životního 
prostředí jako celek, především z hlediska celkové únosnosti zatížení. 
 

Jedná se o malé území o délce do 1,5 km, a proto se dá hodnotit jednotně a konkrétně. Pro 
hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující skutečnosti: 
 
- Celkový stav životního prostředí v širším zájmovém území odpovídá svým charakterem kulturní 

krajině v relativním souladu, lokálně také intenzivně využívané krajině (stávající motokrosové a 
automobilové okruhy, „brownfields“ po sovětské armádě). Jedná se o oblast s nízkým 
zemědělským významem5. V zájmovém území se nenachází žádná maloplošná zvláště chráněná 
území dle § 14 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska soustavy Natura 
2000 je projekt lokalizován na hranicích Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a 
mokřady, malou částí (avšak bez plánovaných stavebních objektů či jiných terénních úprav) do ní 
zasahuje. Zájmové území nezasahuje do žádných nadregionálních či regionálních prvků ÚSES. 
Nezasahuje také do žádného lokálního biocentra či biokoridoru. 

 
- Území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a v tomto případě lokalita Vrchbělá 

není z hlediska cestovního ruchu a turistiky příliš využívána, přitom se jedná o území s velkým 
krajinným a přírodním potenciálem. V bezprostřední blízkosti předmětné lokality se nachází jak 
historické památky, hrady Bezděz, Houska, zříceniny Zvířetice, Ralsko a další, tak jedinečné 
přírodní prostředí, rozsáhlé lesy, louky, vodní plochy.  

 
- širší území se nachází v blízkosti významných krajinných oblastí, zejména CHKO Kokořínsko, 

CHKO Český ráj a dalších. Jedná se o krajinu s vysokou ekologickou a estetickou hodnotou, 
která je dána velkou rozmanitostí stanovišť a krajinných typů. Na relativně malé ploše se střídají 
řídce osídlená území s velikými plochami lesa s plochami využívanými k zemědělství i rekreaci.  

  Lokalita je snadno dostupná z Prahy, Liberce, Mladé Boleslavi a dalších měst regionu. 
 
- Z antropogenního zatížení můžeme zájmové území hodnotit jako středně zatížené a to vzhledem 

k původní vojenské zástavbě území (tzv. brownfields). Území není v dnešní době nadměrně 
zatížené emisemi a hlukem, případně další antropogenní činností. 

 
- Výstavba záměru „Sportovně rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum“  nezvýší 

za podmínek přijetí potřebných kompenzačních, minimalizačních a ochranných opatření vůči 
významnějším negativním vlivům environmentální zátěž zájmového území. 

 
Současná kvalita životního prostředí zájmového území je celkově na dobré úrovni, 

problémy lokálního charakteru představují především zbytky chátrajících vojenských objektů. 
Realizace záměru nezpůsobí překročení celkového únosného zatížení území. 

                                                
5 Územní prognóza VÚC Mladoboleslavsko, U-24 s.r.o., Praha 2, prosinec 2002 
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU  
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
D.1 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 

Zdravotní rizika 
 
Zdravotní rizika u záměrů tohoto typu mohou pramenit především ze dvou vlivů: ze změny 

 hlukové situace a změny imisní situace.  
 
Na základě níže diskutovaných závěrů hlukové studie (příloha č. 2) lze konstatovat, že 

hluk z výstavby záměru, hluk z provozu záměru a také hluk z provozu reprodukované hudby na 
letní scéně nepřekročí hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní 
dobu i noční dobu.  
 

Hluk z provozu záměru také nevyvolá překročení legislativního limitu při společném 
provozu projektovaného areálu i areálu Motorland Bělá. Výsledné hodnoty pro variantu bez 
hudební produkce jsou výrazně podlimitní.  

 
Pro případnou eliminaci negativního působení hluku v rámci provozu záměru jsou níže  

navržena protihluková opatření. 
 

  Z výsledků uvedených v rozptylové studii (příloha č. 3) vyplývá, že realizací záměru 
nedojde k překročení platných imisních limitů pro sledované znečišťující látky, které jsou řešeným 
záměrem emitovány (oxidy dusíku – oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a benzen). 
V imisním pozadí lze na základě výsledků imisních měření na relativně nejbližší a poměrně 
reprezentativní stanici v Mladé Boleslavi předpokládat dostatečnou imisní rezervu. V imisním 
pozadí v zájmové lokalitě jsou zahrnuty všechny zdroje znečišťování, které kvalitu venkovního 
ovzduší v současné době ovlivňují (stávající automobilová doprava, místní stacionární zdroje 
znečišťování, dálkový přenos, aj.). V imisním pozadí je zahrnut tedy i vliv provozu rallye trasy 
Motorlandu Bělá, jejíž provoz je s ohledem na objem vyvolané dopravy při pořádání akce na letní 
scéně (ve špičce cca 1000 pojezdů osobních automobilů za 24 hodin) zanedbatelný.  

 
Záměr lze v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující požadavkům 

platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší. Ve fázi výstavby se doporučuje respektovat níže 
navržená opatření k eliminaci vnosu prachových částic do venkovního ovzduší. 

 
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze konstatovat, že záměr nebude mít negativní vliv na 

zdraví obyvatel, při dodržení navržených ochranných a minimalizačních opatření uvedených 
v kapitole D.IV.  
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Sociálně-ekonomické vlivy 
 
Realizace záměru „Sportovně rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum“  

ovlivní sociálně ekonomickou situaci v daném území oproti stavu při nulové variantě. Během 
výstavby vzniknou dočasné pracovní příležitosti, především dělnické profese a pomocné dělnické 
práce. Počet volných pracovních míst záleží na dodavateli, který bude určen ve výběrovém řízení. 
Po zprovoznění záměru dojde ke zvýšení zaměstnanosti vytvoření až několika desítek stálých  
pracovních míst (centrální objekt, ubytování, restaurace, camping, správce, pořádání různých akcí, 
expozice historie a přírodních charakteristik kraje, půjčovna a servis bruslí a kol, údržba 
inlinových tras, dětská ZOO, apod.). 

 
Z hlediska sociálních vlivů lze konstatovat, že areál přispěje významným způsobem 

k diverzifikaci služeb v rámci středočeského regionu, vytvoření nových pracovních příležitostí a k 
vytvoření významného rekreačního zázemí regionálního charakteru a tím také mj. k posílení 
sociálních vazeb mezi obyvatelstvem, tj. především návštěvníky areálu. 

 
Z hlediska ekonomických vlivů poukazujeme na předpokládanou výhodnost z hlediska 

financování projektu. Rozdělení původního projektového záměru do dvou projektů "Sportovně-
rekreační areál Vrchbělá" a "Multifunkční turistické centrum" bylo provedeno kvůli možnosti 
získání vyšší dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Pokud by byl realizován 
projektový záměr, získal by kraj na jeho realizaci dotaci pouze 40 %. Je to zapříčiněno tím, že 
projekt obsahuje aktivity, které svým charakterem zakládají tzv. veřejnou podporu (zejména 
ubytovací služby) a z tohoto důvodu nemůže být poskytnutá dotace vyšší než uvedená částka. Z 
tohoto důvody byly aktivity, které zakládají veřejnou podporu zahrnuty do projektu "Multifunkční 
turistické centrum" a aktivity, které nezakládají veřejnou podporu jsou zahrnuty do projektu 
"Sportovně-rekreační areál Vrchbělá", u tohoto projektu získá kraj dotaci 85 %. Při 
předpokládaných nákladech cca 140 mil. Kč, tak dochází k významné úspoře. Oba projekty budou 
realizovány současně. 

 
Faktor pohody 

 
V samotném území lokality Vrchbělá se nachází dostatek nevyužitých a vhodných ploch 

zejména pro aktivní trávení volného času, jízdu na kole, jízdu na inlinových bruslích, pro umístění 
dalších aktivit (velké dětské hřiště typu Štastná země v Radvánovicích, dětská ZOO a v neposlední 
řadě letní scéna pro cca 3000 návštěvníků). Mimo jiné se předpokládá, že lokalita včetně 
parkovacích možností, ubytování a občerstvení bude východištěm pro cyklistiku, inlinové bruslení 
na větší vzdálenosti i rodinné výlety na kolech nebo pěšky do blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Z hlediska faktoru pohody pro návštěvníky a uživatele areálu lze hovořit o významně  pozitivním 
vlivu, tento vliv vychází již ze samotné podstaty areálu, tj. jeho rekreační, odpočinkové, zábavné a 
kulturně-poznávací funkce. 

 
K narušení faktoru pohody může dojít stávajících objektů určených k trvalému bydlení, a to 

zejména v souvislosti s mírným zvýšením hladiny akustického tlaku, která však nepřekročí 
legislativně dané hygienické limity. Při probíhající akci na letní scéně v rámci posuzovaného 
areálu lze předpokládat největší změny v celkové ekvivalentní hladině akustického tlaku A na 
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severovýchodním okraji obce Bezděz – Dvůr – viz RB č. 1 v hlukové studii (převládající vliv zde 
má hudební produkce) a dále u obytné zástavby situované v blízkosti východní příjezdové trasy 
především v noční době – viz RB 4 a 5 (převládající vliv zde má vyvolaná automobilová doprava) 
a RB č. 6 (převládající vliv zde má opět spíše hudební produkce). U obytné zástavby 
charakterizující RB 5 a 6 lze v denní době předpokládat spíše pokles celkové ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A, který je způsobený zrušením provozu motokrosové dráhy jako významného 
stávajícího zdroje hluku v zájmové lokalitě. 
 

Automobilová doprava vyvolaná provozem záměru způsobí nejvýraznější změny u obytné 
zástavby situované v blízkosti východní příjezdové trasy (viz RB č. 4 a 5). Je to dáno především 
velmi nízkou frekvencí stávající automobilové dopravy na této příjezdové komunikaci. Vypočtené 
nárůsty jsou v těchto bodech v řádech decibelu, nicméně nepřekročí hygienický limit z provozu na 
veřejných komunikacích, tj. limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v době noční. 
U obytné zástavby situované podél západní příjezdové trasy a podél hlavní komunikace I/38 jsou 
vypočtené změny vyvolané dopravou spojenou s provozem záměru v řádech desetin decibelu. 
Zde je nutné upozornit, že vypočtené změny jak v celkové hlukové situaci, tak z automobilového 
provozu na veřejných komunikacích jsou provedeny pro špičkový návštěvnický den, kdy bude 
probíhat akce na letní scéně. V případě, že na letní scéně nebude pořádána žádná akce 
předpokládají se v souvislosti s provozem záměru nižší intenzity navazující automobilové 
dopravy. V noční době /22:00 – 6:00/, kdy v provozu nebudou jednotlivé sportovně-rekreační 
aktivity, se předpokládá vyvolaná doprava zcela minimální až nulová. Úměrně k tomu lze 
předpokládat i nižší až nulové nárůsty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. 
 

 
Celkový záměr je v souladu s platným územním plánem, lokalita je vhodná pro uvedené funkce a aktivity.  

 

Dílčí závěr ke kapitole D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo 
 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze konstatovat, že záměr nebude mít negativní vliv na 
zdraví obyvatel, při dodržení navržených ochranných a minimalizačních opatření. 

 
Z hlediska sociálních vlivů lze konstatovat, že areál přispěje významným způsobem 

k diverzifikaci služeb v rámci středočeského regionu, vytvoření nových pracovních příležitostí a k 
vytvoření významného rekreačního zázemí regionálního charakteru a tím také mj. k posílení 
sociálních vazeb mezi obyvatelstvem, tj. především návštěvníky areálu. 

 
Z hlediska faktoru pohody pro návštěvníky a uživatele areálu lze hovořit o významně  

pozitivním vlivu, tento vliv vychází již ze samotné podstaty areálu, tj. jeho rekreační, odpočinkové, 
zábavné a kulturně-poznávací funkce. K narušení faktoru pohody může dojít stávajících objektů 
určených k trvalému bydlení, a to zejména v souvislosti s mírným zvýšením hladiny akustického 
tlaku, která však nepřekročí legislativně dané hygienické limity. 

 
Realizace  záměru bude mít při zvážení míry všech pozitivních i negativních vlivů 

převažující pozitivní vliv na obyvatelstvo.  
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D.1.2  Vlivy na ovzduší a klima 
 

Detailní popis vlivu uvažovaného záměru na ovzduší je součástí rozptylové studie v příloze č 
3. Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních 
vydatnostech, maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší je použit matematický model, umožňující odhad 
znečištění ovzduší z většího počtu bodových, liniových a plošných zdrojů. Výpočet imisních 
koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a benzen. 
  
 
D.1.2.1 Referenční výpočtové body 

 

Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97 
verze 2006, který umožňuje výpočet maximálních hodinových i průměrných ročních imisních 
koncentrací, které jsou výsledkem současného kumulativního působení všech liniových zdrojů 
znečišťování ovzduší v oblasti. Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, suspendované částice PM10 
a benzen. 
 

Modelování imisních koncentrací pro grafické výstupy je provedeno v 6 723 referenčních 
bodech s krokem 75 m ve směru osy X a 50 m ve směru osy Y. Výpočet je proveden jako 
samostatný příspěvek řešeného záměru rekreačního areálu Vrchbělá ke stávající imisní situaci 
v zájmové oblasti. Výpočet imisních koncentrací z provozu plynových kotelen pro vytápění a 
automobilové dopravy na parkovištích a komunikacích je proveden pro výhledový rok 2012. 
Grafické výstupy uvedené v přílohách této studie znázorňují průměrné roční, maximální hodinové 
a nejvyšší denní imise znečišťujících látek. Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška 1,5 m 
nad terénem (dýchací zóna). Modelování bylo též provedeno v 6-ti referenčních bodech mimo 
výpočtovou síť umístěných u trvalé obytné zástavby v obci Dvůr, Hlínoviště a Bělá pod 
Bezdězem. Umístění referenčních bodů je patrné z obrázku č. 15.  
 
Jedná se o tyto referenční body: 
 
RB 1 – 2NP obytný dům č.p. 106, Bezděz - Dvůr 
RB 2 – 2NP rodinný dům č.p. 38, Hlínoviště, Bělá pod Bezdězem 
RB 3 – 2NP rodinný dům č.p. 45, Hlínoviště, Bělá pod Bezdězem 
RB 4 – 2NP rodinný dům č.p. 483, Vrchbělá, Bělá pod Bezdězem 
RB 5 – 2NP hájenka na parcele č. 542/1, Vrchbělá, Bělá pod Bezdězem 
RB 6 – 1NP rodinný dům č.p. 493, Vrchbělá, Bělá pod Bezdězem 
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Obrázek 15: Referenční body rozptylové studie 

 
 

 

 

D.1.2.2 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého 

 
Naměřené hodnoty maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého na 

nejbližší imisní stanici v Mladé Boleslavi činí v posledních čtyřech letech 91,8 – 134,9 µg/m3. 
Hodnoty 19. nejvyšší hodinové imise pak 69,4 – 99,9 µg/m3. Imisní limit pro maximální 
hodinovou imisi NO2 je stanoven na 200 µg/m3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu 
je 18 x za rok. Plnění imisního limitu krátkodobého pro NO2 nebude tedy problematické ani 
v zájmové lokalitě pro výstavbu Sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá.  

 
Dle výsledků modelování příspěvku provozu posuzovaného záměru k maximálním 

hodinovým imisím NO2 se budou hodnoty v zájmové lokalitě v dýchací zóně (výška 1,5 m nad 
terénem) pohybovat v rozmezí 0,05 až 1 µg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby potom nejvýše 
0,38 µg/m3. Rozložení příspěvků k imisním koncentracím ve výšce 1,5 m nad terénem je patrné 
z grafické přílohy. Z této přílohy jsou patrné zvýšené koncentrace v místě plánovaných 
parkovacích ploch a při příjezdových komunikacích. 

 
Vlastní příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO2 v kumulativním působení 

s pozaďovým znečištěním nezpůsobí překročení krátkodobého imisního limitu. 
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V případě průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého se naměřené 
hodnoty na nejbližší imisní měřící stanici v Mladé Boleslavi pohybují v posledních čtyřech letech 
v rozmezí 17,3 až 23,2 µg/m3. Jedná se tedy o hodnoty, které s rezervou splňují imisní limit 40 
µg/m3. Plnění imisního limitu ročního pro NO2 nebude problematické tedy ani v zájmové oblasti 
pro výstavbu řešeného záměru.  
 

Dle výsledků modelování příspěvků záměru vycházejí v zájmové oblasti příspěvky 
k průměrným ročním imisním koncentracím oxidu dusičitého v intervalu 0,005 až 0,07 µg/m3. 
Imisní příspěvek záměru nezpůsobí s pozaďovými koncentracemi v ovzduší překročení ročního 
imisního limitu.  
 

V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků samostatného vlivu 
posuzovaného záměru k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší obytné zástavby.  
 
 
Tab. 33: Příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby 

RB X Y 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

maximální 
hodinové imise 

µg/m3 
1 1809 2938 0,0111 0,179 
2 1960 2052 0,0250 0,421 
3 2863 1886 0,0335 0,379 
4 5021 2023 0,0165 0,198 
5 4641 2405 0,0178 0,174 
6 4684 2607 

1,5 m 

0,0144 0,161 

 
 
D.1.2.3  Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím suspendovaných částic frakce 

PM10 

 
V případě nejvyšších denních imisí suspendovaných částic PM10 činí platný imisní limit 

50 µg/m3, jehož překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že ke splnění 
imisního limitu postačuje, aby 36. hodnota nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu 50 
µg/m3. Na nejbližší imisní stanici v Mladé Boleslavi nebyl v posledních dvou letech imisní limit 
překročen. Území pod správou stavebního úřadu MěÚ Bělá pod Bezdězem, do jehož správního 
obvodu zájmová lokalita spadá, není na základě dat z roku 2008 zařazeno mezi oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší. V zájmové oblasti tedy není v současné době pravděpodobně problém 
s plněním krátkodobého imisního limitu pro PM10. 
 

Výsledné hodnoty modelování příspěvku záměru k nejvyšším imisním koncentracím činí 
v mapovaném poli 0,01 až 0,32 µg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby potom nejvýše 0,07 
µg/m3. Příspěvky posuzovaného záměru provozu sportovně-rekreačního areálu s ohledem na 
stávající pozaďové koncentrace PM10 nezpůsobí překročení krátkodobého imisního limitu. 
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Průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 se na imisní stanici 
v Mladé Boleslavi pohybují okolo 30 µg/m3. Plnění imisního limitu pro roční průměr PM10 tak 
nebude v současné době problematické ani v zájmové lokalitě pro výstavbu uvažovaného záměru. 
Imisní příspěvek posuzovaného záměru činí dle výsledků modelování v referenčních bodech 
umístěných u nejbližší obytné zástavby 0,0018 až 0,0062 µg/m3. Tento příspěvek lze označit za 
zanedbatelný, který nezpůsobí překročení imisního limitu.  
 

V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím 
suspendovaných částic v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby.  
 
 
Tab. 34: Příspěvky k imisním koncentrace suspend. částic frakce PM10 v místě nejbližší obytné zástavby 

RB X Y 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

nejvyšší denní 
imise 
µg/m3 

1 1809 2938 0,0018 0,0289 
2 1960 2052 0,0042 0,0562 
3 2863 1886 0,0062 0,0579 
4 5021 2023 0,0032 0,0597 
5 4641 2405 0,0044 0,0717 
6 4684 2607 

1,5 m 

0,0035 0,0467 

 
 
D.1.2.4 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím benzenu 

 
Ve Středočeském kraji jsou sledovány imise benzenu pouze na imisní stanici Kladno – 

střed města a Veltrusy (na stanici Veltrusy jsou však k dispozici velmi omezená data). Na těchto 
dvou imisních stanicích činí v posledních letech průměrná roční imise benzenu 0,8 až 1,6 
µg/m3. Imisní limit pro průměrnou roční imisi benzenu je stanoven na 5 µg/m3. Plnění imisního 
limitu tedy nebude problematické ani v zájmové oblasti pro výstavbu řešeného sportovně-
rekreačního areálu Vrchbělá. 
 

Příspěvek posuzovaného záměru se pohybuje v řádu setin až tisícin µg/m3. Tento příspěvek 
řešeného záměru k průměrným ročním imisím benzenu lze označit za nevýznamný, který 
nezpůsobí kumulativně s pozadím v zájmové oblasti překročení platného imisního limitu. 
 

V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvky k imisním 
koncentracím benzenu v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby. 
 
Tab. 35: Příspěvky k imisním koncentracím benzenu v místě nejbližší obytné zástavby 

RB X Y 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

maximální 
hodinové imise 

µg/m3 
1 1809 2938 0,0027 0,0561 
2 1960 2052 

1,5 m 

0,0060 0,0911 



84 
 

 Sportovně-rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum. Oznámení záměru  v rozsahu dokumentace podle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

  

RB X Y 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

maximální 
hodinové imise 

µg/m3 
3 2863 1886 0,0090 0,0939 
4 5021 2023 0,0048 0,1233 
5 4641 2405 0,0073 0,1574 
6 4684 2607 

 

0,0059 0,0981 
 

 

D.1.2.5 Emise při výstavbě 

 

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava 
staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. 
Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný 
podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je 
závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, 
zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Také modelování těchto imisí je problematické a 
žádný z referenčních výpočtových imisních modelů uvedený v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 
nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice. Metodika výpočtu resuspendovaného prachu je 
v současné době ve fázi vývoje a ještě nebyla zahrnuta do výpočtových modelů Symos. 

 
Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, který by však 

zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a resuspendované 
složky prachových částic závisí na řadě dalších faktorů jako je např. množství volné složky na 
ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je 
vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti 
se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby 
očekávat cca po dobu cca 1 % doby trvání v roce. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů 
takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové 
chyby a tím mizivou vypovídací schopnost. 
 

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik 
resuspendované prašnosti. Při přípravě a zakládání stavby bude při provádění a manipulaci se 
sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat 
sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí. Ve fázi výstavby navrhujeme 
z hlediska ochrany venkovního ovzduší dodržovat tato opatření: 
 
 
Opatření: 
 
• Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 

zemních prací. 
• Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány. 
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• Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy 
staveniště. 

• Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný 
úlet. 
 
Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na 

ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a 
ochrany lidského zdraví přijatelný. 
 
 

Dílčí závěr ke kapitole D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima 
 

V současné době nejsou dle dostupných informací v zájmové oblasti překračovány platné 
imisní limity pro sledované znečišťující látky. Realizací záměru nedojde k překročení platných 
imisních limitů pro sledované znečišťující látky, které jsou řešeným záměrem emitovány (oxidy 
dusíku – oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a benzen). V imisním pozadí lze na 
základě výsledků imisních měření na relativně nejbližší a poměrně reprezentativní stanici v Mladé 
Boleslavi předpokládat dostatečnou imisní rezervu. Relativně nejblíže imisnímu limitu jsou 
nejvyšší denní imise suspendovaných částic PM10. 
 

V imisním pozadí v zájmové lokalitě jsou zahrnuty všechny zdroje znečišťování, které 
kvalitu venkovního ovzduší v současné době ovlivňují (stávající automobilová doprava, místní 
stacionární zdroje znečišťování, dálkový přenos, aj.). V imisním pozadí je zahrnut tedy i vliv 
provozu rallye trasy Motorlandu Bělá, jejíž provoz je s ohledem na objem vyvolané dopravy při 
pořádání akce na letní scéně (ve špičce cca 1000 pojezdů osobních automobilů za 24 hodin) 
zanedbatelný.  
 

Celkově tak lze z hlediska vlivů na kvalitu venkovního ovzduší a z hlediska vlivu na 
obyvatelstvo záměr „Sportovně-rekreační areál Vrchbělá, Multifunkční turistické centrum“ v 
daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující požadavkům platné legislativy 
v oblasti ochrany ovzduší. Ve fázi výstavby se doporučuje respektovat navržená opatření 
k eliminaci vnosu prachových částic do venkovního ovzduší. 
 

 

D.1.3  Vlivy na hlukovou situaci 
 

Detailní popis vlivu uvažovaného záměru na hlukovou situaci je součástí hlukové studie v 
příloze č 2. Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 9.03 Profi9 (č. 
licence 6079), který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními 
i průmyslovými zdroji hluku v území.  
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D.1.3.1 Varianty výpočtů 

 
V rámci hlukové studie byly zpracovány následující varianty: 
 
� Stávající hluková situace v dané lokalitě, tzv. nulová varianta 

Zde je hodnocena stávající hluková situace v dané lokalitě. Hodnocení je provedeno pomocí 
výpočtového modelu zpracovaného na základě dostupných intenzit dopravy na veřejných 
komunikacích a na základě vlastního kalibračního měření hluku a sčítání dopravy. Následující 
výpočty a hodnocení jsou provedeny pro denní dobu i noční dobu. 

� Vliv vlastního provozu záměru  
Zde je počítán a hodnocen hluk z provozu záměru (stacionární zdroje hluku, hudební produkce 
a doprava na účelových komunikacích a parkovištích) ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné 
zástavbě. Výpočty a hodnocení jsou provedeny pro denní i noční dobu.  

� Výhledová hluková situace v dané lokalitě včetně provozu záměru, tzv. aktivní varianta  
V aktivní variantě je počítána a hodnocena hluková situace pro případ, že záměr bude 
realizován. Výpočty jsou provedeny jednak pro celkový hluk v dané lokalitě včetně provozu 
stacionárních zdrojů hluku, hudební produkce a automobilové dopravy na účelových 
komunikacích, a jednak pro hluk pouze z automobilové dopravy na veřejných komunikacích. 
Výpočty a hodnocení jsou provedeny pro denní a noční dobu. 

� Výpočet a hodnocení hluku z výstavby záměru 
 

 
D.1.3.2  Výsledky výpočtů a hodnocení vlivu záměru 

 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A z vlastního provozu záměru pro denní a noční dobu. Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou výsledné hodnoty v denní době 
stanoveny pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době 
pro nejhlučnější hodinu.  
 
Výsledné hodnoty jsou uvedeny variantně: 

1) celkové hodnoty včetně hudební produkce realizované v souvislosti s akcí na letní scéně 
2) celkové hodnoty bez hudby realizované v souvislosti s akcí na letní scéně 
3) hodnoty pouze z hudební produkce na letní scéně. 

 
Výpočty jsou provedeny pro špičkovou návštěvnost, tj. s provozem a dopravou vyvolanou 

provozem letní scény. 
 

Tab. č. 36: Vypočtené hodnoty LAeq z provozu záměru – celkem včetně hudební produkce  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den- LAeq, 8h noc- LAeq, 1h 
Číslo RB 

Výška RB 
[m] 

doprava stac. zdroje celkem doprava stac. zdroje celkem 
1 2,0 -- 41,3 41,3 -- 31,3 31,3 
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Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den- LAeq, 8h noc- LAeq, 1h 
Číslo RB 

Výška RB 
[m] 

doprava stac. zdroje celkem doprava stac. zdroje celkem 
 5,0 -- 42,8 42,8 -- 32,8 32,8 

2,0 -- 42,0 42,0 -- 32,0 32,0 
2 

5,0 -- 42,3 42,3 -- 32,2 32,2 
2,0 -- 41,9 41,9 -- 31,7 31,7 

3 
5,0 -- 42,8 42,8 -- 32,6 32,6 
2,0 -- 22,3 22,3 2,4 -- 2,4 

4 
5,0 0,6 23,2 23,2 3,6 -- 3,6 
2,0 14,4 37,3 37,4 17,4 26,5 27,0 

5 
5,0 16,1 38,8 38,9 19,1 28,1 28,6 

6 2,0 10,1 36,5 36,5 12,9 25,8 26,0 
7 1,5 28,6 48,8 48,8 31,5 31,8 34,7 

 
Tab. č. 37: Vypočtené hodnoty LAeq z provozu záměru – celkem bez hudby  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den- LAeq, 8h noc- LAeq, 1h 
Číslo RB 

Výška RB 
[m] 

doprava stac. zdroje celkem doprava stac. zdroje celkem 
2,0 -- -- 0,0 -- -- 0,0 

1 
5,0 -- -- 0,0 -- -- 0,0 
2,0 -- 24,5 24,5 -- -- 0,0 

2 
5,0 -- 25,1 25,1 -- -- 0,0 
2,0 -- 27,4 27,4 -- -- 0,0 

3 
5,0 -- 28,5 28,5 -- -- 0,0 
2,0 - 22,3 22,3 2,4 -- 2,4 

4 
5,0 0,6 23,2 23,2 3,6 -- 3,6 
2,0 14,4 29,6 29,8 17,4 -- 17,4 

5 
5,0 16,1 30,9 31,0 19,1 -- 19,1 

6 2,0 10,1 28,0 28,0 12,9 -- 12,9 
7 1,5 28,6 47,8 47,8 31,5 -- 31,5 

 
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v příloze hlukové studie. Z 

výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z provozu posuzovaného záměru (provoz 
stacionárních zdrojů hluku, provoz letní scény /hudební produkce/ a doprava na účelových 
komunikacích a parkovištích) na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru obytných 
staveb nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu i 
noční dobu (tj. limit LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB).  Výsledné hodnoty pro variantu bez hudební 
produkce jsou výrazně podlimitní. 
 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty z provozu pouze letní scény, která je 
zdrojem akusticky zesilované hudby a tudíž z nutné při posuzování hluku tohoto zdroje uplatnit 
korekci -5 dB. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. č.38: Vypočtené hodnoty LAeq z provozu záměru - celkem 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] Číslo RB 
Výška RB 

[m] 
den- LAeq, 8h noc- LAeq, 1h 

2,0 41,3 31,3 
1 

5,0 42,8 32,8 
2,0 42,0 32,0 

2 
5,0 42,2 32,2 
2,0 41,7 31,7 

3 
5,0 42,6 32,6 
2,0 0,0 0,0 

4 
5,0 0,0 0,0 
2,0 36,5 26,5 

5 
5,0 38,1 28,1 

6 2,0 35,8 25,8 
7 1,5 41,8 31,8 

 
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v příloze hlukové studie. Z 

výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z provozu reprodukované hudby na letní 
scéně na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru obytných staveb nepřekročí 
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu i noční dobu (tj. limit 
LAeq,8h = 45 dB, LAeq,1h = 35 dB). 
 
 
D.1.3.3  Výhledová situace, tzv. aktivní varianta 

 
V aktivní variantě je počítána a hodnocena hluková situace pro případ, že záměr bude 

realizován, a to ve špičkové návštěvnosti tj. s provozem letní scény. Výpočty jsou provedeny 
jednak pro celkový hluk v dané lokalitě včetně provozu stacionárních zdrojů hluku, hudební 
produkce a automobilové dopravy na účelových komunikacích, a jednak pro hluk pouze 
z automobilové dopravy na veřejných komunikacích. Výpočty a hodnocení jsou provedeny pro 
denní a noční dobu. 
Do celkového hluku je započítán i provoz na rallyzone, který se předpokládá zachovat. 
Motokrosová trať bude zrušena a na jejím místě vznikne odpočinková zóna. 
 
Hodnocení v aktivní variantě je provedeno: 

A) pro celkovou hlukovou situaci v dané lokalitě (veškerá automobilová a železniční  
doprava a stacionární zdroje) – viz tab. č. 39 a 40 oznámení 

B) pouze pro automobilovou dopravu na veřejných komunikacích – viz. tab. č. 41 
C) pouze pro provoz stacionárních zdrojů hluku resp. provoz projektovaného areálu  

       i rallyzone v areálu Motorlandu Bělá - viz. tab. č. 42 oznámení 
 

Na základě výpočtů je zde dále zhodnocena předpokládaná změna hlukové situace 
v posuzovaných referenčních výpočtových bodech vyvolaná předpokládaným záměrem oproti 
stávajícímu stavu tj. nulové variantě.  
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Tab. č. 39: Celkové hodnoty LAeq – výhled, tzv. aktivní varianta celková s hudební produkcí 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den noc Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem [m] 

Nulová 
varianta 

Aktivní 
varianta 
celková 

Změna v dB 
Nulová 
varianta 

Aktivní 
varianta 
celková 

Změna v dB 

2,0 39,0 43,3 + 4,3 32,6 35,4 + 2,8 
1 

5,0 39,5 44,5 + 5,0 33,2 36,3 + 3,1 
2,0 67,6 67,7 + 0,1 61,1 61,7 + 0,6 

2 
5,0 67,6 67,7 + 0,1 61,1 61,7 + 0,6 
2,0 52,1 52,6 + 0,5 45,7 46,6 + 0,9 

3 
5,0 54,7 55,1 + 0,4 48,3 49,2 + 0,9 
2,0 43,9 45,8 + 1,9 35,7 44,8 + 9,1 

4 
5,0 43,9 45,8 + 1,9 35,7 44,8 + 9,1 
2,0 47,2 47,0 - 0,2 15,1 33,4 + 18,3 

5 
5,0 47,6 47,4 - 0,2 16,6 35,0 + 18,4 

6 2,0 49,6 49,5 - 0,1 26,8 29,8 + 3,0 
7 1,5 -- 49,1 -- -- 38,7 -- 

 
Tab. č. 40: Celkové hodnoty LAeq – výhled, tzv. aktivní varianta celková bez hudby 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den noc Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem [m] 

Nulová 
varianta 

Aktivní 
varianta 
celková 

Změna v dB 
Nulová 
varianta 

Aktivní 
varianta 
celková 

Změna v dB 

2,0 39,0 39,1 + 0,1 32,6 33,2 + 0,6 
1 

5,0 39,5 39,6 + 0,1 33,2 33,7 + 0,5 
2,0 67,6 67,7 + 0,1 61,1 61,7 + 0,6 

2 
5,0 67,6 67,7 + 0,1 61,1 61,7 + 0,6 
2,0 52,1 52,2 + 0,1 45,7 46,5 + 0,8 

3 
5,0 54,7 54,8 + 0,1 48,3 49,1 + 0,8 
2,0 43,9 45,8 + 1,9 35,7 44,8 + 9,1 

4 
5,0 43,9 45,8 + 1,9 35,7 44,8 + 9,1 
2,0 47,2 46,6 - 0,6 15,1 32,4 + 17,3 

5 
5,0 47,6 46,8 - 0,8 16,6 34,0 + 17,4 

6 2,0 49,6 49,3 - 0,3 26,8 27,6 + 0,8 
7 1,5 -- 48,2 -- -- 37,7 -- 

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro výhledové varianty jsou uvedeny v příloze č. 
4 této hlukové studie. 
 

V tabulce č. 39 a 40 jsou informativně uvedeny celkové ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A tj. v modelu je spojen vliv dopravy na veřejných komunikacích, vliv stacionárních zdrojů 
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hluku včetně dopravy na účelových komunikacích a parkovištích, vliv provozu Motorlandu Bělá 
na rallyzone i vliv hudební produkce.  
 
Komentář výsledků výpočtů: 

Při probíhající akci na letní scéně v rámci posuzovaného areálu lze předpokládat největší 
změny v celkové ekvivalentní hladině akustického tlaku A na severovýchodním okraji obce 
Bezděz – Dvůr – viz RB č. 1 (převládající vliv zde má hudební produkce) a dále u obytné zástavby 
situované v blízkosti východní příjezdové trasy především v noční době – viz RB 4 a 5 
(převládající vliv zde má vyvolaná automobilová doprava) a RB č. 6 (převládající vliv zde má opět 
spíše hudební produkce). U obytné zástavby charakterizující RB 5 a 6 lze v denní době 
předpokládat spíše pokles celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, který je způsobený 
zrušením provozu motokrosové dráhy jako významného stávajícího zdroje hluku v zájmové 
lokalitě. 

V RB č. 2 a 3, které charakterizují obytnou zástavbu podél silnice I/38 jsou celkové 
vypočtené změny v řádech desetin decibelu a jsou způsobené především automobilovou dopravou 
vyvolanou provozem záměru. 
 
B) Pouze pro automobilovou dopravu na veřejných komunikacích 

Do modelu hlukové situace byla započtena stávající automobilová doprava na přilehlých 
veřejných komunikacích navýšená o automobilovou dopravu vyvolanou provozem záměru také 
pouze na veřejných komunikacích. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
Na základě výpočtů je zde dále zhodnocen předpokládaný celkový nárůst hluku 

v posuzovaných referenčních výpočtových bodech vyvolaný dopravou projektovaného záměru 
oproti stávající ekvivalentní hladině akustického tlaku A z dopravy v dané lokalitě. 
 
Tab. č. 41: Hodnoty LAeq z automobilové dopravy na veř. kom.–tzv. aktivní varianta doprava 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den- LAeq, 16h noc- LAeq, 8h Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem [m] 

Nulová 
varianta 

Aktivní 
varianta 
doprava 

Změna v dB 
Nulová 
varianta 

Aktivní 
varianta 
doprava 

Změna v dB 

2,0 39,0 39,1 + 0,1 32,6 33,2 + 0,6 
1 

5,0 39,5 39,6 + 0,1 33,2 33,7 + 0,5 
2,0 67,6 67,7 + 0,1 61,1 61,7 + 0,6 

2 
5,0 67,6 67,7 + 0,1 61,1 61,7 + 0,6 
2,0 52,1 52,2 + 0,1 45,7 46,5 + 0,8 

3 
5,0 54,7 54,8 + 0,1 48,3 49,1 + 0,8 
2,0 43,8 45,7 + 1,9 35,7 44,8 + 9,1 

4 
5,0 43,8 45,7 + 1,9 35,7 44,8 + 9,1 
2,0 23,4 30,6 + 7,2 15,1 32,3 + 17,2 

5 
5,0 24,9 32,1 + 7,2 16,6 33,8 + 17,2 

6 2,0 35,1 35,1 0,0 26,8 27,5 + 0,7 
7 1,5 -- 34,0 -- -- 36,5 -- 
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Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro výhledové varianty jsou uvedeny v příloze č. 

4 hlukové studie. 
 
Komentář k výsledkům výpočtů  

Automobilová doprava vyvolaná provozem záměru způsobí nejvýraznější změny, jak již 
bylo zmíněno, u obytné zástavby situované v blízkosti východní příjezdové trasy (viz RB č. 4 a 5). 
Je to dáno především velmi nízkou frekvencí stávající automobilové dopravy na této příjezdové 
komunikaci. Vypočtené nárůsty jsou v těchto bodech v řádech decibelu, nicméně nepřekročí 
hygienický limit z provozu na veřejných komunikacích, tj. limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a 
LAeq,8h = 45 dB v době noční. 

U obytné zástavby situované podél západní příjezdové trasy a podél hlavní komunikace 
I/38 jsou vypočtené změny vyvolané dopravou spojenou s provozem záměru v řádech desetin 
decibelu. 
Pozn.: Dle dokumentu „Hodnocení výpočtových akustických studií“ (jedná se o dopis hlavního 
hygienika ČR č.j. 4074/2008-Ovz-32.1.6.-7.11.08 ze dne 7.11. 2008) nelze považovat změnu 
pohybující se v intervalu 0,1 – 0,9 dB za hodnotitelnou. 
 
Pozn.: Zde je nutné upozornit, že vypočtené změny jak v celkové hlukové situaci, tak 
z automobilového provozu na veřejných komunikacích jsou provedeny pro špičkový návštěvnický 
den, kdy bude probíhat akce na letní scéně. V případě, že na letní scéně nebude pořádána žádná 
akce předpokládají se v souvislosti s provozem záměru nižší intenzity navazující automobilové 
dopravy. V noční době /22:00 – 6:00/, kdy v provozu nebudou jednotlivé sportovně-rekreační 
aktivity, se předpokládá vyvolaná doprava zcela minimální až nulová. Úměrně k tomu lze 
předpokládat i nižší až nulové nárůsty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. 
 
 
C) Pouze provoz stacionárních zdrojů hluku resp. provoz projektovaného areálu i provoz 
rallyzone Motorlandu Bělá 

Výpočet byl proveden pouze pro nejexponovanější výpočtový bod pro stávající stav – RB 
č. 6, který je v současné době ovlivňován v denní době provozem Motorlandu Bělá. Posouzení je 
provedeno pouze pro denní dobu. 
 
Tab. č. 42: Hodnoty LAeq ze stacionárních zdrojů – výhledový stav včetně hudební produkce 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den- LAeq, 8h 
Číslo RB 

Výška RB 
nad terénem [m] 

Nulová varianta Aktivní varianta areály Změna v dB 

6 2,0 49,4 49,3 -0,1 

  
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce č. 42 je patrné, že hluk z provozu záměru na 

hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nevyvolá překročení hygienického 
limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku resp. 
z provozu provozoven (projektovaného areálu i areálu Motorland Bělá).  
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Pro provoz záměru byla navržena následující protihluková opatření: 
 
• Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku v rámci záměru tak, 

aby jejich hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty uvedené v tabulkách vstupních údajů 
(viz tabulka č. 7) a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

• Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit: 
o použitím zařízení s nízkou hlučností (jedná se především o reproduktory zajišťující 

hudební produkci na letní scéně, tak aby splňovaly požadavky na maximální hlukové 
parametry uvedené v tab. č. 18 oznámení),  

o užitím tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízení nebo v rozvodech vzduchotechniky, 
nejlépe hned za/před ventilátorem nebo důsledným návrhem rozvodů vzduchotechniky 
s dodržováním rychlostí proudění vzduchu a zamezením ostrých překážek v proudu 
vzduchu (ostrá kolena apod.), 

o užitím protihlukových žaluzií 
• Vybudování protihlukové stěny minimální výšky 4 m mezi areálem skateparku a kempem, a to 

podél celé západní hranice areálu kempu. V noční době nebude skatepark provozován. 
 

Navržená protihluková opatření je nutné respektovat jak v dalších stupních projektové 
dokumentace, tak v prováděcích projektech záměru. 
 
 
 
D.1.3.4  Výsledky výpočtů a hodnocení hluku z výstavby 

Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku [dB] ve venkovním prostoru pro 
dobu stavební činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními 
stavebními pracemi jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tab. č. 43: Výsledky výpočtů hluku ze stavební činnosti 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku 
LAeq,14h [dB] Výpočtový bod 

přípravné a zemní práce 
vlastní stavební práce na 

objektech 
výstavba komunikací a 

terénní úpravy 
V1 54,2 55,5 53,2 
V2 51,7 52,6 51,7 

 
Dle provedených výpočtů při prováděných stavebních prací v denní době nebude překročen 
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze stavební činnosti (LAeq,14h = 65,0 
dB). 
 
Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů jsou zde navržena pouze obecná protihluková 
opatření ke snížení hlukové zátěže ze stavebních prací: 
 
• Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k 
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významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků 
investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností.  

• Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu 
technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách. 

• Časové omezení použití hlučných mechanismů. 
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, 
sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600) mohou být 
prováděny pouze stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, aby byl splněn 
hygienický limit pro noční dobu, tj. 45 dB u nejbližší obytné zástavby. 

 
 
 
Dílčí závěr ke kapitole D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci 
 

Hluk z provozu posuzovaného záměru (provoz stacionárních zdrojů hluku, provoz letní 
scény /hudební produkce/ a doprava na účelových komunikacích a parkovištích) na hranici 
nejbližšího chráněného venkovního prostoru obytných staveb nepřekročí hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu i noční dobu (tj. limit LAeq,8h = 50 dB, 
LAeq,1h = 40 dB), a ni nevyvolá překročení tohoto limitu při společném provozu projektovaného 
areálu i areálu Motorland Bělá. Výsledné hodnoty pro variantu bez hudební produkce jsou 
výrazně podlimitní. 
 

Hluk z provozu reprodukované hudby na letní scéně na hranici nejbližšího chráněného 
venkovního prostoru obytných staveb nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro denní dobu i noční dobu (tj. limit LAeq,8h = 45 dB, LAeq,1h = 35 dB). 
Pro případnou eliminaci negativního působení hluku v rámci provozu záměru jsou v kap. 11.2 této 
hlukové studie navržena protihluková opatření. 
 

Hluk z výstavby projektovaného záměru nepřekročí hygienický limit požadovaný Nařízením 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. hygienický 
limit pro dobu 7 – 21 hod (limit LAeq,14h = 65,0 dB).  
 

Při probíhající akci na letní scéně v rámci posuzovaného areálu lze předpokládat největší 
změny v celkové ekvivalentní hladině akustického tlaku A na severovýchodním okraji obce Bezděz 
– Dvůr – viz RB č. 1 (převládající vliv zde má hudební produkce) a dále u obytné zástavby 
situované v blízkosti východní příjezdové trasy především v noční době – viz RB 4 a 5 (převládající 
vliv zde má vyvolaná automobilová doprava) a RB č. 6 (převládající vliv zde má opět spíše 
hudební produkce). U obytné zástavby charakterizující RB 5 a 6 lze v denní době předpokládat 
spíše pokles celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, který je způsobený zrušením 
provozu motokrosové dráhy jako významného stávajícího zdroje hluku v zájmové lokalitě. 
 

Automobilová doprava vyvolaná provozem záměru způsobí nejvýraznější změny u obytné 
zástavby situované v blízkosti východní příjezdové trasy (viz RB č. 4 a 5). Je to dáno především 
velmi nízkou frekvencí stávající automobilové dopravy na této příjezdové komunikaci. Vypočtené 
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nárůsty jsou v těchto bodech v řádech decibelu, nicméně nepřekročí hygienický limit z provozu na 
veřejných komunikacích, tj. limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v době noční. 
 

U obytné zástavby situované podél západní příjezdové trasy a podél hlavní komunikace 
I/38 jsou vypočtené změny vyvolané dopravou spojenou s provozem záměru v řádech desetin 
decibelu. 
 

Zde je nutné upozornit, že vypočtené změny jak v celkové hlukové situaci, tak 
z automobilového provozu na veřejných komunikacích jsou provedeny pro špičkový návštěvnický 
den, kdy bude probíhat akce na letní scéně. V případě, že na letní scéně nebude pořádána žádná 
akce předpokládají se v souvislosti s provozem záměru nižší intenzity navazující automobilové 
dopravy. V noční době /22:00 – 6:00/, kdy v provozu nebudou jednotlivé sportovně-rekreační 
aktivity, se předpokládá vyvolaná doprava zcela minimální až nulová. Úměrně k tomu lze 
předpokládat i nižší až nulové nárůsty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. 
 
 
 

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 

Splaškové vody 
 

Při výstavbě záměru v aktivní i nulové variantě budou vznikat splaškové vody, jejichž 
množství závisí na počtu pracovníků, kteří budou stavbu provádět. Splaškové vody budou vznikat 
v zařízeních staveniště, budou soustředěny pouze v mobilních WC a likvidovány dle předepsaného 
postupu odbornou firmou.   

 
Během provozu plánovaného záměru nebude docházet ke vzniku odpadních splaškových 

vod. Je plánováno vybudování oddílného kanalizačního systému s vlastní biologickou ČOV, 
s vypouštěním vyčištěné vody do řeky Bělá. Splašková kanalizace bude odvádět pouze odpadní 
vody ze sociálních zařízení, event. stravovacích provozů stravovacích a ubytovacích provozů do  
vlastní biologické ČOV pro 2x150 E.O. Splaškové odpadní vody budou znečištěny především 
organickým znečištěním ze sociálních zařízení. Kvalita vypouštěných odpadních vod ze sociálních 
zařízení bude splňovat limity pro biologickou ČOV v areálu. Tukové odpadní vody ze 
stravovacího provozu budou před vypuštěním do ČOV předčištěny v gravitačním lapáku tuků LT, 
kam budou přivedeny separátní tukovou kanalizační přípojkou ZTI. V areálu je navržena 
biologická čistírna odpadních vod ČOV AS-ANAcomb 300 (2x150) MF s mikrofiltrací při 
specifické produkci odpadních vod 150 l/os/den a tomu odpovídající znečištění odpadních vod. 
Vyčištěné vody budou vypouštěny kanalizací DN250 do nejbližší vodoteče, resp. řeky Bělá. 

 
 
Dešťové vody 

 
Dešťové vody jsou tvořeny všemi druhy atmosférických srážek, spadlých na povrch 

odkanalizovaného území, které po povrchu odtékají do stok. Vzhledem k vybudování nových 
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parkovišť a navazujících příslušenství volnočasového parku Vrchbělá dojde ke zvýšení odtoku 
dešťových vod. V rámci projektu je nutno oddělit čisté dešťové vody od vod, které mohou být 
v případě havárie kontaminovány ropnými látkami. V místě možného vzniku havárie nebo úniku 
závadných kapalin budou dešťové vody odkanalizovány do odlučovačů lehkých kapalin (OLK), 
které jsou navrženy jako plnoprůtočné a které musí zajistit díky sorpčnímu stupni vyčištění vody 
v kontrolním bodu za odlučovačem hodnotu RoL(NEL) pod 1,0 mg/l. Parkovací plochy budou 
tedy odvodněny přes OLK. Napojení kanalizační přípojky od objektu OLK bude řešeno tak, aby 
množství a kvalitu vypouštěné vody bylo možné v případě potřeby na výstupu z OLK kontrolovat.  
Veškeré dešťové vody ze střech a zpevněných ploch bez rizika znečištění ropnými látkami budou 
do dešťové kanalizace napojeny přímo. Zpevněné plochy budou odvodněny systémem uličních 
vpustí. Odvodnění komunikací je navrženo pomocí otevřených vsakovacích příkopů. Voda z 
dešťové kanalizace bude retenována a zasakována.  
 

Zamýšlené řešení je potenciálním rizikem pro podzemní vody především po kvalitativní 
stránce. Půjde o infiltraci srážkových vod ze střechy a parkoviště, komunikací o celkové ploše cca 
3600 m2. Srážkové vody soustředěné do infiltračního systému představují potenciální zdroj 
znečištění podzemní vody. Z hydrogeologické analýzy rizika, která byla zpracovaná pro specifické 
podmínky sousedící lokality, která se rovněž nachází v ochranném pásmu jímacího území 
Klokočka, vyplývá, že riziko infiltrace srážkových vod do nenasycené zóny lze hodnotit jako 
nízké. Navržený způsob odvedení srážkové vody ze zpevněných ploch do infiltrační soustavy > 40 
m nad hladinou podzemní vody se jeví z hlediska její ochrany jako vhodný. Na základě výsledku 
materiálové sondáže (viz výše) lze svrchní část horninového prostředí, ve kterém má být infiltrační 
systém uložen, považovat za relativně homogenní a středně propustný. Vzhledem k předpokládané 
hloubce uložení systému (1,5 - 2,0 m), je funkce hydraulického tlaku nízká a nelze s ním pro 
zvýšení intenzity infiltrace počítat.  
 

Množství a kvalita odváděných dešťových vod z komunikací, za podmínky dostatečně 
dimenzovaného odlučovače lehkých kapalin, nebude představovat rizikový faktor pro podzemní 
vody. 

 
Opatření: 
 

• voda ze střech objektů bude svedena do vsakovací jámy, která bude vyplněna hrubým 
kamenivem, překryta geotextílií, zasypána  a zatravněna. Střechy budou provedeny z inertního 
materiálu, před vsakováním není nutný čistící stupeň; 

• voda z komunikací a odstavné plochy může být znečištěna ropnými látkami z havarijních úniků 
a z provozu nákladní dopravy. Plocha bude vyspádována do uličních vpustí a odvodňovacích 
žlabů, vedena přes odlučovač lehkých kapalin (OLK) do vsakovací jámy. Odlučovač lehkých 
kapalin bude umístěn na místě dobře dostupném pro obsluhu odlučovače.  

• pro zimní údržbu komunikací platí stejné zásady jako pro ostatní vozovky procházející nebo 
spádované do ochranného pásma vodního zdroje, tzn. zákaz používání solí. Jako posypový 
materiál lze použít výhradně materiál inertní, nikoli popel nebo škváru.  

• je nutné dodržet koncentraci pod 1,0 mg/l ropných látek (NEL) na výstupu z OLK. 
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Povrchové vody 
 

V prostoru záměru se nenachází povrchové toky, vzhledem k morfologii terénu (terénní 
elevace) a vysoké propustnosti zdejšího horninového prostředí (pískovce). Vyskytují se zde pouze 
lokální mokřady.  

 
Obr. č.:16    Mokřady v západní nezalesněné části areálu 

 

 
 
Při stavbě dojde k odkrytí půdního a horninového profilu, což může být doprovázeno 

odnosem jemnozemě srážkovými vodami do přilehlých terénních depresí. Nebezpečí erozního 
odnosu velkého množství půdních částic hrozí v případě přívalových srážek. Ohrožení 
povrchových vod by mohlo nastat také v případě úniku většího množství ropných látek na 
staveništi nebo za provozu na areálových komunikacích (havárie).  

 
V období provozu se projeví nárůst zpevněných ploch a zvýšené množství odváděných 

dešťových vod, které bude mít spíše ředící účinek pro případné splachy a dojde ke zrychlení 
odtoku povrchových vod. Poměr mezi zpevněnou plochou komunikací a plochou přirozeného 
povodí je však tak velký, že vliv na odtokové poměry v předmětném povodí lze hodnotit jako 
zanedbatelný.  Dešťové vody z komunikace mohou být znečištěny různými látkami, které se do 
odtékajících vod dostávají přímo z projíždějících automobilů (úkapy, otěr) nebo z použitých 
posypových materiálů.  

 
Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách otékajících z povrchu komunikací 

je v zimním období chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů). K zimní údržbě 
komunikací bude proto používán výhradně inertní posypový materiál.   
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Podzemní vody 
 

Areál sportovně-rekreačního centra Vrchbělá se nachází v území druhého vnějšího 
ochranného pásma zdroje vody IIb/4 pro skupinový vodovod Mladá Boleslav – jímací území 
Klokočka. Cca 1,5 km JV od zájmového území je situováno nejbližší jímací území Hlučovské 
prameny, kde je odebírána podzemní voda v celkovém množství až 22 l/s, 416 000 m3/rok 
(obrázek č. 7). Dále je zájmové území součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) – Severočeská křída a nachází se v ploše Ochranných pásem vodárenského toku 
Jizery. 
 

Hladina podzemní vody první zvodně (střední turon – kolektor C) se nachází v oblasti 
záměru v hloubce několika desítek metrů pod terénem. Podzemní vody vázané křídové zvodně 
(turon, cenoman) nebudou předmětným záměrem nijak zasaženy, za předpokladu dodržení 
plánované technologie likvidace splaškových a dešťových vod z komunikací (viz výše). 
 

Kvalita podzemních vod může být ohrožena v případě úniku nebezpečných látek jak při 
výstavbě, tak i při provozu (havárie). Z uvedeného přehledu vyplývá, že riziko kontaminace vod je 
významné pouze při havarijních stavech. K tomu je třeba následující opatření: 

 
Opatření: 
 

• v dalších stupních projektové dokumentace rozpracovat havarijní plány pro případ úniku 
látek škodlivých vodám, 

• ve fázi výstavby důsledně dodržovat vodohospodářské předpisy a normy k ochraně 
povrchových i podzemních vod. 

 
 
 
 

Dílčí závěr kapitoly D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 

Splaškové vody vznikající při výstavbě záměru v zařízeních staveniště budou soustředěny 
pouze v mobilních WC a likvidovány dle předepsaného postupu odbornou firmou. Splaškové vody 
vznikající za provozu záměru budou přečištěny na dostatečně kapacitní a účinné ČOV a budou 
řízeně vypouštěny do toku Bělé.  

 
Parkovací plochy a komunikace s provozem motorových vozidel budou odvodněny výhradně přes 

odlučovač lehkých látek. Veškeré dešťové vody ze střech a zpevněných ploch bez rizika znečištění ropnými 
látkami budou do dešťové kanalizace napojeny přímo. Zpevněné plochy budou odvodněny systémem 
uličních vpustí. Odvodnění komunikací je navrženo pomocí otevřených vsakovacích příkopů. Voda z 
dešťové kanalizace bude retenována a zasakována. Navržený způsob odvedení srážkové vody ze 
zpevněných ploch do infiltrační soustavy > 40 m nad hladinou podzemní vody se jeví z hlediska její 
ochrany jako vhodný. Množství a kvalita odváděných dešťových vod z komunikací, za podmínky 
dostatečně dimenzovaného odlučovače lehkých kapalin, nebude představovat rizikový faktor pro 
podzemní vody. 
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 Projektované nakládání se splaškovými a dešťovými vodami není v rozporu s omezeními 
uvedenými v rozhodnutí o stanovení ochranných pásem jímacího území Klokočka. 
 

V období provozu se projeví nárůst zpevněných ploch a zvýšené množství odváděných 
dešťových vod, které bude mít spíše ředící účinek pro případné splachy a dojde ke zrychlení 
odtoku povrchových vod. Poměr mezi zpevněnou plochou komunikací a plochou přirozeného 
povodí je však tak velký, že vliv na odtokové poměry v předmětném povodí lze hodnotit jako 
zanedbatelný 
 

Realizací záměru, za podmínky dodržení ochranných opatření uvedených v kapitole D.IV 
Dokumentace, se nepředpokládá významné ovlivnění povrchových a podzemních vod.  
 
 
 

D.1.5 Vlivy na půdu 
 

Vliv na zemědělskou půdu a lesní půdu 
 
V rámci stavby se zabírají pouze pozemky definované v KN jako „ostatní plochy“ nebo 

„zastavěné plochy a nádvoří“. Dále se v oblasti záměru nachází několik lesních pozemků, na 
těchto pozemcích však nebude docházet k žádným stavebním zásahům, nedojde tedy k žádným 
dočasným ani trvalým záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. Pozemky ZPF se v oblasti 
záměru nevyskytují. Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa.  

 
 Při hodnocení vlivu na půdu nelze opomenout znečištění půdy. Potencionálními zdroji 

kontaminace půd v okolí silnic jsou: 
 

• emise výfukových plynů (polyaromatické uhlovodíky), 
• ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích. 
 

 
Kontaminace půdy 
 

Komunikace pro motorová vozidla jsou typickým příkladem liniového zdroje znečištění. 
Významné koncentrace škodlivin lze ovšem zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky a ve 
vzdálenosti cca 10 m se většinou již přibližují pozaďové hodnotě. V městských aglomeracích s 
hustou dopravní sítí můžeme dopravu považovat za zdroj plošný, v některých případech i za zdroj 
bodový (havárie s únikem přepravovaných materiálů, chemikálií). Riziko úniku pohonných hmot 
ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa komunikace lze předpokládat v rámci 
výstavby areálu. Toto riziko bude eliminováno souborem preventivních opatření (havarijní 
vybavení staveniště, záchytné nádoby na úkapy pro stroje apod.), které budou součástí dalšího 
stupně projektové dokumentace.  
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Destabilizace půdy 
 
Stavba komunikace může za určitých okolností vést i k narušení stability půdního pokryvu. 

To se týká zejména strmějších a delších uměle vytvořených svahů zářezů či násypů, které však 
vesměs nejsou v předmětném území projektovány. Erozní procesy, které mohou přejít až do 
lokálních nátrží a sesuvů bývají iniciovány zvýšenou srážkovou činností v době, kdy nově 
vytvořený reliéf ještě postrádá stabilní vegetační pokryv. Tato rizika nelze při stavbě silnic nikdy 
zcela vyloučit, lze je však vhodným technickým řešením a rychlým postupem stavby 
minimalizovat. Popsané jevy se dotýkají většinou vlastního prostoru stavby a do okolí významněji 
nezasahují. 

 
 

Dílčí závěr kapitoly D.I.5 Vlivy na půdu 
 

V rámci stavby se zabírají pouze pozemky definované v KN jako „ostatní plochy“ nebo 
„zastavěné plochy a nádvoří“. Dále se v oblasti záměru nachází několik lesních pozemků, na 
těchto pozemcích však nebude docházet k žádným stavebním zásahům, nedojde tedy k žádným 
dočasným ani trvalým záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. Pozemky ZPF se v oblasti 
záměru nevyskytují.  Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa.  

 
Riziko kontaminace půdy v případě havarijních stavů je třeba minimalizovat realizací 

preventivních opatření.  
 

Celkově lze hodnotit vliv na půdy jako nevýznamný.  
 

 

D.1.6 Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádných geologicky dokumentovaných jevů, jako jsou 
sesuvy a poddolovaná území, nezasahuje do důlního díla ani deponie. Záměr nezasahuje ani do 
surovinových zdrojů, konkrétně do ložisek nerostných surovin nebo prognózních zdrojů a do 
chráněných ložiskových území. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska 
rozsahu hodnotit jako nulové. 
 
Změny hydrogeologických charakteristik 
 

Zájmové území je budováno sedimentárními horninami svrchnokřídového stáří (jizerským 
souvrstvím). Z litologického hlediska jsou zastoupeny vápnitými, jílovitými a křemitými pískovci. 
Pískovce jsou při povrchu zcela zvětralé charakteru jílovitopísčitých zemin. Zvětraliny zasahují do 
hloubek několika metrů, jak bylo dokladováno archivními sondami.  
 

Souvislá hladina podzemní vody nebude během výstavby areálu zastižena. Lokálně lze zde 
při povrchu území očekávat pouze výskyt mělké freatické zvodně. Při realizaci stavby nelze 
vyloučit lokální zastižení těchto mělkých podzemních vod zejména při hloubení výkopů. Protože 
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se v souvislosti s výstavbou dají předpokládat na silniční pláni zemní práce do hloubkové úrovně 1 
m, případně i více, pravděpodobně dojde k situaci, že spodní část konstrukčních vrstev zasáhne 
pod nejvyšší hladinu podzemní vody mělké freatické zvodně, nikoli však pod hladinu první 
křídové zvodně v hloubce několika desítek metrů. Tato riziková místa je třeba specifikovat formou 
sondáže v trase komunikace a návazným režimním měřením stavů hladiny v další etapě 
geologického průzkumu a danému stavu přizpůsobit parametry podkladních vrstev vozovky a 
technologii jejich provádění. K ovlivnění vydatnosti vodních zdrojů stavbou záměru nedojde. 

 

Dílčí závěr kapitoly D.I. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 

Na území stavby se nenacházejí žádné sesuvy a poddolovaná území, zdroje nerostných 
surovin ani dobývací prostory. Při hrubých zemních prací jsou očekávány zásahy pouze do max. 
hloubek několika m pod terén, realizaci záměru nedojde k zásadnímu  ovlivnění horninového 
prostředí. 

 

 

D.1.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy 
 

D.I.7.1 Vliv na flóru 

 
Fauna a flóra byly vyhodnoceny v rámci biologického průzkumu provedeného v jarním a 

počátku letního aspektu v roce 2010 (příloha č. 5). 
 

V rámci botanického průzkumu bylo zjištěno 109 druhů vyšších rostlin, z nichž jeden 
druh vemeník dvoulistý (Planthera bifolia)  je uveden v kategorii zvláště chráněných druhů 
rostlin v prováděcí vyhlášce č.395 zákona č.114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny jako 
ohrožený druh.  

Na lokalitě Vrchbělá se z botanického hlediska vyskytují biotopy ovlivněná člověkem jsou 
to především plochy A, C, H, E, F, H, I. Botanicky hodnotnější lokality jsou lesní borové porosty 
D, G, J. Nejcennější a druhově nejbohatší jsou plochy B a CH, přesto se jedná o málo 
reprezentativní společenstva, antropogenně ovlivněné bez výskytu dalších zvláště chráněných 
druhů. 
 
 Vlivem uvažovaného záměru bude nutné v minimální nutné míře provést vymýcení 
mimolesní zeleně - některých dřevin a keřů. Inventarizace této zeleně bude provedena v další fázi 
projektové dokumentace.   
 

Opatření: 
 
• na zvláště chráněné druhy rostlin má investor legislativní povinnost pro účely územního řízení 

žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., stanovených § 49 
odstavec 1  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 
u příslušných orgánů ochrany přírody  
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• v případě kácení dřevin rostoucích mimo les zajistí investor před vlastním odstraněním dřevin 

povolení ke kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody. Kácení dřevin by mělo být 
prováděno mimo vegetační období, tj. v měsících listopad až únor; 

 
 
D.I.7.2 Vliv na faunu 
 
Ptáci 
 
     Zjištěné druhové spektrum je poměrně bohaté a odpovídá obdobným biotopům v širším 
regionu. Většina druhů má přímou hnízdní vazbu na dřevinnou vegetaci, ať už charakteru 
vzrostlého lesa či  rozptýlené zeleně. V rámci průzkumu bylo zjištěno i několik ochranářsky a 
faunisticky zajímavějších druhů: krutihlav obecný, sluka lesní, křepelka polní, 2 druhy 
bramborníčků aj.  
 
     V rámci průzkumu bylo zjištěno 9 druhů zvláště chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, resp. prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. v platném znění. Užší 
(hnízdní) vazbu na ZÚ má 8 zvláště chráněných druhů, 1 druh (moták pochop) do území pouze 
zaletuje za potravou.  
 
     Z pohledu hodnocení vlivu záměru na ornitofaunu lze zjištěné druhy rozdělit do 3 kategorií: 
 

1) Druhy s přímou (hnízdní) vazbou na demolované objekty:  vlaštovka obecná, konipas bílý, 
rehek domácí, vrabec polní.  

 
     Tyto druhy mohou být demolicí potenciálně zasaženy na úrovni jedinců ve formě likvidace 
hnízd, usmrcování, popř. rušení. V případě vlaštovky obecné, jako zvláště chráněného druhu, je 
pak třeba zohlednit, že likvidací objektů dojde k zásahu do jejího biotopu (budou zničena  druhem 
užívaná sídla). Co se týká populací, lze konstatovat, že jde o druhy v regionu běžné a početné a že 
tedy jejich místní populace nebudou záměrem nijak ovlivněny.  
 
     Z hlediska obecné (§ 5a) i zvláštní (§ 50) ochrany lze potenciální riziko zasažení jedinců zcela 
eliminovat termínem prováděných demoličních prací. Pokud budou demoliční práce  prováděny 
mimo dobu hnízdění zjištěných druhů, tj. mimo období 1.4. až 15.8., nebudou tyto druhy na úrovni 
jedinců zasaženy. Z důvodu zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu – vlaštovky obecné – je 
ale nutné požádat příslušný Krajský úřad o udělení výjimky ze zákazů (ve smyslu § 56 zákona č. 
114/1992 Sb.). Vlaštovka obecná má v ZÚ jen omezenou hnízdní  populaci (4-6 párů) a její 
hnízdní biotopy (budovy v intravilánech a na okrajích obcí) se vyskytují početně i v širším okolí. 
 
 
     2) Druhy hnízdící v blízkém okolí demolovaných objektů (mimo les): bramborníček hnědý, 
bramborníček černohlavý, strnad luční, strnad obecný, skřivan polní, budníček větší aj.  
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     Tyto druhy mohou být také potenciálně zasaženy na úrovni jedinců ve formě likvidace hnízd, 
usmrcování, popř. rušení. Riziko spočívá zejména v pohybu těžké techniky, v deponování suti, 
popř. v dalších zemních a sanačních pracích. V případě zvláště chráněných druhů (strnad luční, 
oba druhy bramborníčků) lze pak předpokládat částečný (přechodný) zásah do jejich biotopů, 
jehož míra bude spíše malá a s ohledem na rozsah hnízdních biotopů v širším okolí zanedbatelná.  
Místní populace žádného z druhů nebude záměrem ovlivněna. 
 
     Z hlediska obecné i zvláštní ochrany (§ 5a a § 50 zákona č. 114/1992 Sb.) lze potenciální riziko 
zasažení jedinců zcela eliminovat termínem prováděných demoličních prací. Pokud budou 
demoliční (a s ní spojené zemní, stavební a sanační) práce  prováděny mimo dobu hnízdění 
zjištěných druhů, tj. mimo období 1.3. až 31.7., nebudou tyto druhy na úrovni jedinců zasaženy. 
S ohledem na plošně omezený a pouze přechodný zásah do biotopů v okolí staveb není nutné pro 
zjištěné zvláště chráněné druhy žádat o udělení výjimky ze zákazů (ve smyslu § 56 zákona č. 
114/1992 Sb.).  
 
     3) Druhy vázané na lesní biotopy, druhy hnízdící dále od budov a druhy bez vazby k ZÚ: jde o 
všechny zbývající druhy.  
 
     Za předpokladu, že nedojde k rozsáhlejšímu kácení vzrostlých dřevin, nebudou tyto druhy 
záměrem nijak negativně ovlivněny. Potenciální riziko rušení některých citlivějších druhů (např. 
krutihlava obecného, sluky lesní) je dostatečně eliminováno časovým omezením prováděných 
prací – viz. předchozí dva body.  
 
     Obojživelníci a plazi 
 
     Absence bohatšího druhového spektra a nízká početnost obojživelníků jsou důsledkem 
nedostatku vhodných rozmnožišť přímo v ZÚ. Jediným zjištěným druhem je ropucha obecná, 
pozorovaná v malém počtu v době jarní migrace na východním okraji ZÚ. Tato migrace souvisí 
s rozmnožišti ležícími východně a jihovýchodně od ZÚ (vodní plochy v údolí potoka Bělá). 
Zimování druhu v ZÚ nebylo prokázáno, ale v omezené míře ho vyloučit nelze. S ohledem na 
přechodný výskyt a omezenou početnost v ZÚ by záměr neměl tento druh zásadněji ovlivnit a 
proto není pro něj nutné navrhovat žádná ochranná, kompenzační či legislativní opatření. 
Potenciální riziko usmrcování jedinců ropuchy obecné je spíše mimo ZÚ a mohlo by souviset se 
zvýšeným pohybem nákladních vozů po silnici v údolí Bělé v době jarní migrace. Toto riziko je 
ale eliminováno časovým omezení prací na dobu mimo hnízdění ptáků, neboť do hnízdního 
období (1.3. až 15.8.) spadá též období migrace ropuch (březen-duben).   
 
     Z plazů byly zjištěny 3 druhy, všechny patří mezi zvláště chráněné  dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, resp. prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. v platném znění. U všech lze 
předpokládat menší rozmnožující se populaci a stabilní celoroční výskyt na některých místech ZÚ. 
Přímá vazba na sledované objekty a jejich nejbližší okolí nebyla zjištěna ani ve fázi rozmnožování 
ani ve fázi zimování. Žádný ze zjištěných druhů plazů by neměl být záměrem výrazněji ovlivněn. 
Riziko přímého usmrcení, vyrušení či jiného zásahu do přirozeného vývoje je spíše malé až 
zanedbatelné a nelze mu účinně nijak předejít. Také potenciální zasažení biotopů těchto druhů 
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bude s ohledem na rozsah biotopů v okolí zanedbatelné. Na základě výše uvedeného není třeba pro 
plazy stanovovat žádná ochranná,  kompenzační či legislativní opatření.   
 
      
Savci 
 
     Největší pozornost byla věnována letounům, zejména jejich potenciálnímu zimnímu výskytu 
v objektech určených k demolici. I přes tento cílený průzkum nebyla žádná užší vazba letounů  
k ZÚ prokázána. V rámci skupiny savců byly v ZÚ zjištěny jen běžné druhy, jež se vyskytují 
početně i v širším okolí. Nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, resp. prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. v platném znění.  
 
     Z hlediska obecné ochrany (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb.) je vyloučeno, že by záměr mohl 
ovlivnit místní populaci některého ze zjištěných druhů. Z uvedených důvodů není nutné navrhovat 
žádná ochranná, kompenzační či legislativní opatření. 
 
 
Bezobratlí 
 
     V rámci průzkumu byly zjištěny vesměs běžné druhy bezobratlých typické pro zkoumané 
biotopy. Byl prokázán výskyt 4 druhů zvláště chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, resp. prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. v platném znění. Jde o mravence rodu 
Formica: 
 
     F. cunicularia: zjištěn nepočetně na Z okraji ZÚ, kolonie nebyla nalezena a lze předpokládat, že 
leží mimo ZÚ. Riziko ovlivnění druhu na úrovni jedinců je minimální, místní populace nebude 
dotčena.  
     F. fusca: v ZÚ zjištěno několik kolonií, jejichž zasažení v rámci záměru nelze vyloučit. Jelikož 
druh hnízdí pod kameny a nestaví si charakteristické kupy, nelze druh transferovat. Jde v ČR i 
v regionu o běžný druh, jehož místní populace nebude ani v případě zasažení několika kolonií 
nijak negativně ovlivněna. K minimalizaci rizika přímého zasažení lze v terénu označit známé 
kolonie s tím, že demoliční a další práce budou probíhat mimo tyto vyznačené plochy.  
     F. pratensis: zjištěna jedna kolonie ve formě  ploché kupy z rostlinného materiálu v trávě. 
Kolonie se nachází nedaleko objektu bývalého WC  (SO 31) mezi 3 borovicemi cca 2 m od 
asfaltové komunikace. Druh může být záměrem ovlivněn ve smyslu zasažení (likvidace) kolonie. 
Z tohoto důvodu je nutné kolonii ohradit a vyznačit s tím, že demoliční a další práce kolonii nesmí 
zasáhnout. V případě, že nebude možné území s kolonií vyčlenit z pracovního (demoličního) 
prostoru, je nutný odborný transfer celé kolonie.    
     F. sanguinea: zjištěna jedna kolonie na boku  povaleného betonového sloupu u křižovatky cest 
(u odbočky z hlavní cesty k motokrosové trati). Druh by neměl být  významněji zasažen, neboť 
zjištěná kolonie leží na ploše mimo stavební objekty a jejich okolí. Plocha nebude pravděpodobně 
využívána ani k deponii sutě či pohybu techniky. Přesto je vhodné kolonii v terénu viditelně 
označit s tím, že plocha nebude v rámci prováděných prací nijak ovlivněna. Padlý betonový sloup 
může být z plochy odstraněn za předpokladu, že na plochu nevjede technika a veškerý rostlinný 
materiál ze sloupu bude ponechán na místě.   
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     Pro všechny výše uvedené druhy rodu Formica je nutné požádat příslušný Krajský úřad o 
udělení výjimky ze zákazů (ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb.). 
 
     Z hlediska obecné ochrany (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb.) je vyloučeno, že by záměr mohl 
ovlivnit místní populaci některého ze zjištěných druhů. Z uvedených důvodů není nutné navrhovat 
žádná další ochranná, kompenzační či legislativní opatření. 
 
Měkkýši 
 

Zjištěny byly pouze běžné a široce rozšířené druhy. Plánovaný záměr demolice objektů 
nebude mít výraznější vliv na existenci jejich populací v okolí. Některé druhy vázané na křoviny a 
rozvolněné lesní porosty by mohly být ohroženy likvidací zeleně a proto navrhuji maximálně šetřit 
stávající náletou zeleň a pokud to nebude v rozporu s navrhovaným využitím prostoru, tak zeleň i 
doplnit.       
 

Opatření: 
 
• veškeré práce spojené s bouráním objektů (demoliční práce, pohyb těžké techniky, skrývky 

zeminy, deponie suti či jiného materiálu apod.) budou probíhat mimo období hnízdění ptáků, 
tj. mimo období 1.3. až 15.8.  

• v terénu budou vyznačeny, popř. i ohrazeny známé kolonie mravenců rodu Formica s tím, že 
takto vyznačené plochy nebudou v rámci prací nijak zasaženy 

• v případě nutnosti využití (zasažení) plochy s výskytem kolonie mravenců rodu Formica bude 
proveden odborný transfer takové kolonie na vhodnou lokalitu (bude-li takový transfer u 
daného druhu možný)  

• před realizací záměru je nutné zažádat příslušný Krajský úřad o udělení výjimky ze zákazů pro 
vlaštovku obecnou a pro 4 druhy mravenců rodu Formica: F.cunicularia, F.fusca, F.pratensis, 
F.sanguinea  (ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb.) 

• v rámci prací nesmí docházet k úniku toxických látek do okolního prostředí   
• v rámci prací nesmí docházet k rozsáhlejším zásahům do porostů vzrostlých dřevin (kácení). 
 
 
D.I.7.3 Vliv na ekosystémy 
 
Zvláště chráněná území 
 

Navrhovaný záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. Širší území se nachází v blízkosti významných krajinných oblastí, 
zejména CHKO Kokořínsko, CHKO Český ráj a dalších. 
 
 
Územní systém ekologické stability 
 

Oblast záměru nekoliduje ani se nenachází v žádném vymezeném prvku ÚSES. Sousedící  
vymezené prvky ÚSES nebudou předmětným záměrem nijak negativně ovlivněny. 
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Významné krajinné prvky 
 

V zájmovém území se nevyskytují žádné registrované významné krajinné prvky. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou: 

 
- lesní komplexy, 
- roztroušené remízky a lesíky.  
 

Opatření: 
 

• Protože se jedná o významné krajinné prvky ze zákona je investor povinen k zásahu do 
něj si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

 
 
Soustava Natura 2000 
 

Zájmové území je v kontaktu s  (evidovanou) evropsky významnou lokalitou národního 
seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu ust. § 45e zák. 114/92 Sb. (příloha č. 8). Projekt je 
lokalizován na hranicích Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady, malou částí do 
ní zasahuje. Proto je záměr naplánován z hlediska provozu letní scény tak, aby byly navrženy dvě 
varianty s rozdílnou hladinou vlivu rušení. 

 
Varianta A 
 
Letní scéna se provozuje celoročně, resp. bez omezení vyvolaného souvislostí s Ptačí oblastí 

Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady.  
 

Varianta B 
 
S ohledem na to, aby nedocházelo k eventuálnímu negativnímu ovlivnění zejména v době 

hnízdění chráněných ptačích druhů, navrhuje se omezení provozu letní scény až na dobu po 15.7. v 
běžném roce. V měsících dubnu, květnu, červnu a první polovině července se hudební ani jiné 
akce se zvýšenou hladinou hluku pořádat nebudou.  

 

Hodnoceny byly jednotlivé části záměru podle následující stupnice významnosti vlivů. 
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Tab. 44 – stupnice pro hodnocení významnosti vlivů 

Hodnota Termín Popis 
-2 Významný  

negativní 
vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze 
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo 
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště 
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 
druhu. 
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

-1 Mírně 
negativní 
vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje realizaci záměru. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. 
 

  

Identifikace vlivů záměru 
Byly definovány možné vlivy záměru vzhledem k dotčeným předmětům ochrany: 
 
1. Rušení 

Citlivé živočišné druhy budou ovlivněny hlukovým a světelným rušením a zvýšeným 
pohybem strojů a lidí po dobu výstavby a provozu posuzovaného záměru. Rušení hlukem je 
důsledkem výstavby a provozu zejména letní scény. Koncerty pořádané ve večerních hodinách 
jsou v kolizi s obdobím největší aktivity dvou druhů: lelka lesního a skřivana lesního.  
Realizace záměru je spojena s vyšší návštěvností území i jeho okolí.  
 
2. Zábor biotopu 

Při realizaci záměru dojde k zásahu do území PO, do stanovišť druhů, které jsou 
předmětem ochrany PO – lelka lesního a skřivana lesního. Vliv nedosahuje vysoké úrovně – zásah 
do ploch biotopů je omezen na vytyčení hranic záměru. V samotném záměru není na území PO 
plánován žádný objekt.    
 
 
Vyhodnocení významnosti vlivů 

Byly zhodnoceny všechny části plánovaného záměru tj. všechny stavební objekty 
jednotlivě a ve skupinách, následně byl vyhodnocen jejich celkový vliv. Vyhodnocení vlivů 
jednotlivých objektů v záměru na dotčené předměty ochrany je uvedeno v tabulce č. 4, souhrnné 
vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany je uvedeno v tabulce 5. 
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Tab. 45    Vyhodnocení vlivů záměru 

Objekt Lelek lesní Skřivan lesní Komentář 
inlinové/běžecké 

trasy 

0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje významně 
biotop druhů, není významným zdrojem rušení  

zábavní a 

tréninková dráha s 

prvky 

0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, není významným zdrojem rušení 

úprava stávající 

cyklostezky  KČT 

č. 3045 

0 0 Objekt nepoškozuje  biotop druhů, není významným 
zdrojem rušení 

pěší naučné trasy 

pro děti, dětské 

hřiště 

0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, není významným zdrojem rušení 

cyklotrial 0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, není významným zdrojem rušení 

rozhledna 0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, není významným zdrojem rušení 

parkoviště pro 

osobní automobily 

a autobusy 

-1 -1 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, je zdrojem zdrojem mírného rušení 

centrální objekt 0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, není významným zdrojem rušení 

letní scéna 

Varianta A  

-2 -2 Vliv rušení způsobeného provozem objektu významně 
ovlivňuje podmínky biotopu obou druhů, provoz je situován 
i do citlivých období jejich životního cyklu. Rušení 
způsobené koncerty nutno hodnotit jako významný 
negativní zásah do biotopu obou druhů v klíčové lokalitě 
jejich výskytu 

letní scéna 

Varianta B 

-1 -1 Vliv rušení způsobeného provozem objektu ovlivňuje 
podmínky biotopu obou druhů, je situován mimo citlivá 
období jejich životního cyklu  

lezecké stěny 0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, není významným zdrojem rušení 

lanové centrum 0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, není významným zdrojem rušení 

paintball -1 -1 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, je zdrojem zdrojem mírného rušení 

dětská ZOO 0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, není významným zdrojem rušení 
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Objekt Lelek lesní Skřivan lesní Komentář 
kemp a plocha pro 

karavany 

0 0 Objekt nezasahuje do území PO, nepoškozuje  biotop 
druhů, je zdrojem zdrojem mírného rušení 

 

Tab. 46 – souhrnné vyhodnocení významnosti vlivů záměru  

Významnost vlivu Předmět ochrany 

Varianta A Varianta B 

Lelek lesní Významně negativní Mírně negativní 

Skřivan lesní Významně negativní Mírně negativní 

 

Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality  
 

Realizací záměru ve Variantě A dojde k významně negativním vlivům na populace lelka 
lesního a skřivana lesního. Z hlediska těchto předmětů ochrany bude významně negativně 
narušena celistvost PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady.    
 

Realizací záměru ve Variantě B dojde k mírně negativním vlivům na populace lelka 
lesního a skřivana lesního. Z hlediska těchto předmětů ochrany bude mírně negativně narušena 
celistvost PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady.    
 

Opatření: 
 

• Vzhledem k převážně noční aktivitě lelka lesního i skřivana lesního nebudou stavební práce 
prováděny v noci. 

• Provoz paintballu i cyklotrialu bude ukončen nejpozději v 22:00. Noční akce není možné 
pořádat. 

 
 

Vyhodnocení možných kumulativních vlivů 
 

V dotčeném území se negativní vlivy spojené s realizací záměru kumulují s řadou dalších 
negativních faktorů působících na stav populací druhů, které jsou předmětem ochrany PO. 
Nejvýznamnějším vlivem v současnosti působícím na stav biotopu lelka lesního a skřivana lesního 
je pokračující vývoj porostů v důsledku přirozené sukcese.   

  
Stav biotopů i populací ptačích druhů je dále do značné míry závislý na lesnickém 

hospodaření. Lze konstatovat, že vzhledem k dostatečné velikosti území PO zde dochází k 
pravidelnému střídání ploch vzrostlého lesa, mladých porostů i pasek. Velikost pasek se jeví v 
mnoha případech jako příliš velká, zároveň jejich pravidelný tvar zmenšuje přechodovou linii, 
která je ptáky vyhledávána. Převažuje také ne zcela vyhovující výsadba jehličnatých monokultur 
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bez zastoupení listnatých dřevin zejména břízy. Buldozerová příprava půdy před výsadbou 
likviduje porosty bylin a drobných keříků, které jsou důležitou součástí biotopu ptačích druhů. 

     
Dalším negativním vlivem v současnosti působícím na oba dotčené ptačí druhy je rušení 

způsobené návštěvností území včetně nelegálních sportovních nebo kulturních akcí. Jedná se 
zejména o nelegální vjezdy motorových vozidel na lesní cesty i do volného terénu (terénní 
motocykly, čtyřkolky apod) a nelegální techno-party v bývalém vojenském prostoru.  
 

Není možné konstatovat, že by v kumulaci s dalšími negativními vlivy byly zhoršeny vlivy 
hodnoceného záměru až na úroveň významně negativních vlivů.  

 
 

 

Dílčí závěr kapitoly D.I.7    Vliv na flóru, faunu a ekosystémy:                                               
 

V rámci botanického průzkumu bylo zjištěno 109 druhů vyšších rostlin, z nichž jeden druh 
vemeník dvoulistý (Planthera bifolia)  je uveden v kategorii zvláště chráněných druhů rostlin v 
prováděcí vyhlášce č.395 zákona č.114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny jako ohrožený druh.                                          
 

Na lokalitě Vrchbělá se z botanického hlediska vyskytují biotopy ovlivněná člověkem jsou 
to především plochy A, C, H, E, F, H, I. Botanicky hodnotnější lokality jsou lesní borové porosty 
D, G, J. Nejcennější a druhově nejbohatší jsou plochy B a CH, přesto se jedná o málo 
reprezentativní společenstva, antropogenně ovlivněné bez výskytu dalších zvláště chráněných 
druhů. 
 

Zoologickým průzkumem bylo zjištěno 121 druhů živočichů: 46 druhů ptáků, 1 druh 
obojživelníka,  3 druhy plazů, 8 druhů savců a 63 druhů bezobratlých.  

 
Při dodržení navržených podmínek by neměl být negativně ovlivněn žádný ze zjištěných 

druhů, a to ve smyslu obecné i zvláštní ochrany (§ 5, §5a, § 50 zákona č. 114/1992 Sb.).  
Výjimkami jsou vlaštovka obecná a mravenci rodu Formica:  
 

U vlaštovky obecné dojde demolicí objektů k likvidaci jejího hnízdního biotopu (užívaného 
sídla). Likvidace ovlivní  pouze malou populaci v ZÚ (4-6 párů), populace  širšího okolí nebude 
dotčena (v okolí je dostatek jiných hnízdních biotopů). Při dodržení navržených podmínek nedojde 
ani k přímému ohrožení na úrovni jedinců (jako je likvidace obsazených hnízd, rušení).  
 

U mravenců rodu Formica pak nelze vyloučit jisté ovlivnění na úrovni jedinců (zasažení 
kolonií), zejména u druhu Formica fusca. Při dodržení navržených podmínek bude tento vliv spíše 
mírný až zanedbatelný, rozhodně nedojde k ovlivnění místních populací.  
  

Navrhovaný záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.  
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Oblast záměru nekoliduje ani se nenachází v žádném vymezeném prvku ÚSES. Sousedící  
vymezené prvky ÚSES nebudou předmětným záměrem nijak negativně ovlivněny. 
 
V zájmovém území se nevyskytují žádné registrované významné krajinné prvky. Významnými 
krajinnými prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou lesní komplexy a 
roztroušené remízky a lesíky.  
 

Zamýšlený záměr negativně neovlivní předmět ochrany v ptačí oblasti Českolipsko – 
Dokeské pískovce a mokřady, jejíž okraj zasahuje do blízkého okolí zájmového území. 
Z předmětných druhů byl v ZÚ zjištěn pouze moták pochop, a to pouze při přeletu. V ZÚ ani 
nejbližším okolí tento druh nehnízdí a ani zde nemá potenciální podmínky pro trvalý výskyt 
(hnízdění). Výskyt lelka lesního a skřivana lesního byl v ZÚ cíleně sledován s negativním 
výsledkem. Oba druhy hnízdí v širším okolí (např. v roce 2010 byl zjištěn lelek lesní v prostoru 
Hradčanských rybníků – Volf, Čeřovský in verb.). Také slavík modráček středoevropský a jeřáb 
popelavý se vyskytují pouze v širším okolí (např. Břehyňský rybník) a trvalý výskyt v ZÚ lze 
prakticky vyloučit.   
 

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že záměr „Multifunkční turistické centrum a 
Sportovně-rekreační centrum Vrchbělá“ má  ve variantě A významný negativní vliv (resp. 
negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
Ve variantě B nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
 

V průběhu hodnocení byl zjištěn mírně negativní vliv Varianty B na PO Českolipsko – 
Dokeské pískovce a mokřady – na předměty ochrany: lelek lesní (Caprimulgus europaeus) a 
skřivan lesní (Lullula arborea).  
 

 

D.1.8 Vliv na krajinu 
 

Studie posouzení vlivů na krajinný ráz je součástí přílohy č. 6. 

 

Objekty a sportoviště ovlivňující krajinný ráz 
 

Byly zhodnoceny všechny části plánovaného záměru tj. všechny stavební objekty a 
sportoviště jednotlivě a následně byl vyhodnocen jejich celkový vliv na krajinný ráz.  

 

Tabulka 47: Zhodnocení sportovišť s možností ovlivnění krajinného rázu (KR) 
Objekt Zhodnocení 

Inlinové/běžecké trasy Trasy vedou ve vymezeném PDoKP 2 v bezlesí a zasněné východní části. 
Okrajový zásah do lesních porostů, i bezlesých biotopů.  Bez výrazného vlivu na 
KR 

Cyklotrasa 3045 Cyklotrasa je vymezena směrem k centrálnímu objektu, vede po plochách 
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Objekt Zhodnocení 
bývalých objektů a náletových dřevin, bez vlivu na KR  

Cyklotrasy Cyklotrasy  vedou po současných asfaltových cestách nebo polních cestách. Bez 
vlivu na KR 

Pěší naučné trasy pro 

děti  

Naučná stezka vede centrálním lesním porostem (PDoKP 1). Dojde k nárůstu 
návštěvníků v lesním porostu. Vliv na významný krajinný prvek se 
nepředpokládá, bez vlivu na KR. 

Skatepark Je lokalizován v současné době na zpevněné ploše, která slouží jako skládka suti. 
Vliv na KR se nepředpokládá.  

Cyklotrial Objekt lokalizován ve východní části PDoKP 2 v lesních porostech různého 
charakteru. V této části se nachází zaříznuté údolí s periodickou vodotečí. Dráhy 
na cyklotrial jsou zde vlivem členitosti terénu již vytvořené. Vliv na KR se 
nepředpokládá.  

Rozhledna Rozhledna je lokalizována ve východní bezlesé části. Rozhledna bude objektem, 
který umožní panoramatické vnímání krajiny v bývalém vojenském prostoru. 
Navrhovaná dřevěná konstrukce začlení stavební objekt do okolí. 

Parkoviště pro osobní 

automobily a autobusy 

Parkoviště se nachází na zpevněné ploše, která je využívaná jako skládka suti. 
Část plochy se již používá k parkování automobilů. Vliv na KR se 
nepředpokládá. 

Centrální objekt Centrální objekt je lokalizován do prostoru s náletovými dřevinami na hranici 
lesního porostu a bezlesé části. Objekt vnese do relativně přírodní krajiny nový 
krajinotvorný prvek. Architektonické pojetí, použití přírodních materiálů se 
snahou včlenit tento objekt do okolní krajiny nenaruší krajinný ráz dané oblasti. 
Estetické hodnoty a harmonické vztahy jsou narušeny zdevastovanými 
vojenskými budovami a sutěmi, které se nacházejí po celém vymezeném území.  

Letní scéna 

 

Letní scéna lokalizována na okraji vymezeného PDoKP 2 bude mít při pořádání 
koncertů částečný vliv na KR dané oblasti. Počet uvažovaných návštěvníků cca 
3000 ovlivní přírodní prvky v dané oblasti a naruší harmonický charakter lokality 
i okolní prostor. Hluková hladina by neměla výrazně překročit dané limity. Je 
třeba při těchto akcí dodržovat podmínky, aby nedošlo k znečištění lokality a 
blízkého okolí.  

Lezecké stěny Stěny jsou lokalizovány v místě současných objektů v lesních porostech, nebudou 
mít vliv na KR dané oblasti. 

Lanové centrum Objekt lokalizován v prostoru lesního porostu u současné motokrosové trati. 
Lokalizace a charakter této aktivity výrazně nenaruší KR.  

Paintball Tato aktivita je v současné době rozšířena v celém zájmové prostoru. Vymezení 
plochy a její lokalizace do severovýchodní části neovlivní KR dané oblasti 

Dětská ZOO Dětská ZOO je lokalizována u asfaltové cesty v blízkosti centrálního objektu. 
Plocha je v současnosti zarostlá náletovými dřevinami.  Velikost i kapacita ZOO 
výrazně neovlivní KR dané oblasti.  

Dětský svět a 

prolézačky 

Dětský svět je lokalizován v bezlesé části na poměrně hodnotných přírodních 
biotopech (PDoKP 2). Dojde k zásahu do přírodního znaku dotčeného prostoru. 
Nový prvek částečně ovlivní vizuální vjem dané lokality. Vliv na  KR se 
předpokládá, ale je akceptovatelný.  

Kemp a plocha pro 

karavany 

Kemp a plocha pro karavany jsou situovány u vjezdu do území, v místě bývalých 
objektů a na zpevněné ploše. Lokalizace a charakter neovlivní výrazně KR dané 
oblasti. 

 

 

 



112 
 

 Sportovně-rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum. Oznámení záměru  v rozsahu dokumentace podle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

  

Identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní a  historické charakteristiky, 
prostorovými vztahy a estetickými hodnotami krajinné scény 

 

Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná změna 
využití území bude do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost je vyjádřena 
přítomností nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu. Konfliktnost je zesílena přítomností 
jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé a neopakovatelné v rámci regionu 
(NPR, NPP, NPK, NRBK, ÚSES, vizuální scéna, scenerie).  

Míra vlivu na identifikované znaky se hodnotí 6-četnou stupnicí: pozitivní zásah, žádný zásah, 
slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah. 

 

Konflikt s přírodními hodnotami  

• Hodnocené území se nachází v bývalém vojenském prostoru Ralsko v lokalitě nazvané 
Vrchbělá. Jedná se o západní část této lokality. Navrhovaný záměr je lokalizován v blízkosti 
chráněných  krajinných oblastí CHKO Kokořínsko a CHKO Český ráj. Na tyto oblasti nemá 
žádný vliv 

• Nejblíže navrhovanému záměru se nachází Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz. 
Navržený záměr nemá přímý vliv na toto zvláště chráněné území. Mohlo by však 
zpřístupněním a zatraktivněním hodnocené lokality dojít k zvýšení návštěvnosti tohoto území 
(propojení cyklostezkami, lepší dostupnost).  

• Záměr se nachází v bezprostředním kontaktu s ptačí oblastí (PO) Českolipsko - Dokeské 
pískovce a mokřady, menší částí do ní přímo zasahuje. Tato ptačí oblast byla vyhodnocena 
jako dotčená. Nejblíže položená EVL Velký a Malý Bezděz je situována cca 2,5 km 
severozápadním směrem, mimo dosah vlivů posuzovaného záměru. Ovlivnění dalších 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí bylo vyloučeno. Bývalá vojenská střelnice a 
tankodrom Vrchbělá je klíčovou lokalitou výskytu druhu v rámci PO. Hnízdí zde cca 10 párů 
lelků. Jde o bezlesí v různém stádiu sukcese, většinou bez podmáčení, s holými písčitými 
plochami, travinnými společenstvy, vřesovišti a náletovými porosty břízy a borovice. Při 
okrajích, lemovaných vzrostlým borovým lesem, rostou staré exempláře borovice lesní. Citlivé 
živočišné druhy budou ovlivněny hlukovým a světelným rušením a zvýšeným pohybem strojů 
a lidí po dobu výstavby a provozu posuzovaného záměru. Rušení hlukem je důsledkem 
výstavby a provozu zejména letní scény. Koncerty pořádané ve večerních hodinách jsou v 
kolizi s obdobím největší aktivity dvou druhů: lelka lesního a skřivana lesního. Realizace 
záměru je spojena s vyšší návštěvností území i jeho okolí. Provoz plánovaného záměru 
doprovází trvalý zábor ploch pro výstavbu objektů. Všechny objekty se nacházejí mimo území 
ptačí oblasti. Na základě provedeného zoologického průzkumu lze konstatovat, že navržené 
plochy nezasahují biotopy, které by byly v současnosti využívané ptačími druhy, které jsou 
předmětem ochrany PO. V místě plánovaných inlinových drah se jedná o potenciální biotop 
lelka lesního a skřivana lesního. Charakter těchto objektů a jejich provoz (zpevněné trasy v 
lesních porostech) však nepředstavují zásah, který by hodnoty biotopu výrazně zmenšoval 
(Volf, 2011).  
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• Území má přírodní charakter s významným podílem borových lesů, které jsou významnými 
krajinnými prvky. Možný konflikt s těmito prvky je ve východní části lokality, kde jsou 
navrženy sportovní centra – lanové centrum, cyklotrial. Při výstavbě těchto sportovišť dojde 
k minimálnímu zásahu do lesních porostů.   

• Konflikt s přírodními hodnotami lze předpokládat na bezlesých plochách, kde se vlivem 
specifického využívání pozemků (tanková střelnice) vytvořily unikátní biotopy. Jedná se o 
základní znak krajinného rázu dané oblasti. Otevřené biotopy dříve vojensky využívané 
v současné době podléhají výrazné sukcesi tedy zarůstání náletovými dřevinami a hodnotná 
rostlinná společenstva (vřesoviště, společenstva suchých trávníků) mizí. Hranice záměru 
zasahuje okrajově do těchto biotopů. Částečné ovlivnění krajinného rázu se předpokládá 
v místě lokalizace letní scény, a to v průběhu pořádání koncertu. Na poměrně malé ploše je 
uvažováno s kapacitou 3 000 účastníků. Je třeba, aby návštěvníci těchto akcí vstupovali a 
pohybovali se pouze na místech, k tomu určených a nezasahovali do okolní přírodních 
biotopů.  

Konflikt s přírodními hodnotami se předpokládá, je však v omezené míře. Navržená změna 
využití území a vytvoření sportovně rekreačního centra nezasahuje do nejcennějších hodnot 
bývalého vojenského prostoru. Okrajový zásah lze předpokládat do lesních porostů, které jsou dle 
zákona č. 114/1992 Sb. významnými krajinnými prvky. Hodnotné biotopy v bezlesé části budou 
ovlivněny při pořádání koncertů s kapacitou 3 000 osob. Částečné ovlivnění těchto biotopů bude i 
v místě lokalizace dětského světa. Zásah lze hodnotit jako slabý až středně silný. 

 

Konflikt s kulturními hodnotami  
 
Navrhovaný záměr se nachází v blízkosti území, které je kulturně i historicky významné. 

Dominantou širšího zájmového území je hrad Bezděz, který se nachází na zalesněném vrchu 
Velký Bezděz. Hrad Bezděz je vyhlášenou národní kulturní památkou.  
• Navržená změna využití území s lokalizací sportovně – rekreačního centra nebude mít vliv na 

tuto jedinečnou kulturní památku. Navrhovaný záměr je situován, tak že bude objektem 
panoramatického vnímání krajiny a této dominanty. Zpřístupněním a zvýšením atraktivity 
lokality Vrchubělá bude mít vliv na návštěvnost této kulturní památky. Nedojde v žádném 
případě k pohledovým změnám. 
Na základě výše uvedených skutečností se konflikt s kulturními hodnotami nepředpokládá.  
 
 
Konflikt s estetickými hodnotami a zásah do prostorových vztahů 
 

Území hodnoceného bývalého vojenské prostoru je území s přírodními hodnotami i harmonickými 
vztahy, ale jedná se také o území, které je předchozí lidskou činností výrazně narušené. Estetické 
hodnoty a harmonické vztahy jsou narušeny v současné době zdevastovanými budovami, které se 
postupně demolují. V místě demolic vznikají haldy sutí. Území je zatíženo ekologickou zátěží a 
v současné době jsou po celém prostoru rozšířeny černé skládky. Navržené sportovní centrum a 
aktivity výrazně nenaruší estetické hodnoty a prostorové vztahy v krajině. Architektonické návrhy 
objektů s použitím přírodních materiálů jsou začleněny do prostoru tak, že nenarušují harmonické 
vztahy v krajině. Navržená změna využití pozemků jako sportovně-rekreační centrum nenaruší 
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scenerii dotčeného území. Nebude mít výrazný vliv na estetické hodnoty a prostorové vztahy 
v dané krajině. Sportoviště jsou lokalizovány na plochách, aby v co nejmenší míře narušovaly 
estetické hodnoty krajiny. Sportoviště a jednotlivé objekty nenaruší průhledy, panoramatické 
vnímání krajiny ani dálkové rozhledy v krajině. Realizací záměru a při dodržení všech podmínek 
by mohlo dojít k zatraktivnění lokality. Zanikly by černé skládky a deponie suti by byly odvezeny. 
Zásah lze hodnotit jako slabý. 

 
 

 Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu 
 
V této kapitole jsou vyhodnoceny identifikované znaky a jejich četnost, hodnota, projev, význam, 
a také míra vlivu navrhovaného záměru  
 

 Tabulka 48: Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na tyto 
znaky  
 

 
 
 

Tabulka 49   Zhodnocení vlivu stavby na zákonná kritéria krajinného rázu 
 

Vliv na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12 zákona)  

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky slabý až středně silný  

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky žádný 

Vliv na VKP    slabý 

Vliv na ZCHÚ  (NPR Velký a Malý Bezděz)  žádný  

Vliv na stanoviště Natura 2000 slabý  

Vliv na kulturní dominanty žádný 

Vliv na estetické hodnoty žádný až pozitivní 

Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý  

Vliv na harmonické vztahy v krajině slabý 
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Dílčí závěr kapitoly D.I.8  Vliv na krajinu: 

 
Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že navrhovaná změna využití lokality 

bývalého vojenského prostoru „Vrchbělá“ na Sportovně-rekreační a turistické centrum 
představuje v omezené míře rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých 
charakteristik krajinného rázu. Tento zásah je hodnocen následovně:   
 

Sportovně-rekreační centrum Vrchbělá a Multifunkční turistické centrum je navrženo 
v bývalém vojenském prostoru Ralsko u obce Bělá pod Bezdězem. Do konfliktu s přírodními 
hodnotami se dostává v místech, kde jsou na bezlesých plochách navrženy letní scéna s kapacitou 
3000 osob a dětský svět, které zasahuje nejvíce do relativně cenných ploch. Tento vliv je na 
přijatelné úrovni. Ostatní sportoviště respektují a využívají současné zpevněné plochy a asfaltové 
komunikace nebo jejich charakter výrazně nenarušuje krajinný ráz dané oblasti.  
 

Navrhovaná stavba „Sportovně-rekreační centrum Vrchbělá a Multifunkční turistické 
centrum“ je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je proto hodnocena jako 
přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny.  

 

D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče. Záměr má vliv na hmotný majetek, 
jeho provedením dojde k demolici stávajících zchátralých vojenských budov, které nejsou 
v současnosti nijak využívány.  Záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě 
nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. 
 

Vzhledem k tomu, že celý středočeský kraj je zařazen do území s potenciálními 
archeologickými nálezy, doporučujeme v rámci zemních prací, popřípadě při geologickém 
průzkumu, zajistit archeologický dohled. 

 
Opatření: 
 
• při provádění zemních prací je stavebník povinen podle zákona 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním 
památkovým ústavem a umožnit provedení případného záchranného výzkumu. Dále je 
podle zákona povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací (nálezy 
zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, 
zbraní, mincí apod.), k tomuto účelu zajistí stavebník u výše zmíněné organizace 
archeologický dohled. 
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Dílčí závěr kapitoly D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče. Záměr má vliv na hmotný majetek, 
jeho provedením dojde k demolici stávajících zchátralých vojenských budov, které nejsou 
v současnosti nijak využívány.  Záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě 
nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. V průběhu zemních 
prací se doporučuje zajistit archeologický dohled. 
 

 
 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
 
 Z výsledků rozborů provedených v kapitole D.I. je zřejmé, že s realizací záměru není 
očekáván výskyt nepřijatelných negativních dopadů na životní prostředí. V následující tabulce je 
provedena rekapitulace vlivů na základní složky životního prostředí. Velikost a významnost vlivu 
je hodnocena celkovou mírou přijatelnosti podle 5-ti členné stupnice (5 – zcela přijatelné, 
bezproblémové, 4 – přijatelné s dílčími výhradami, 3 – přijatelné s většími výhradami, 2 – 
nepřijatelné, přijatelné s velkými výhradami, 1 – zcela, jednoznačně nepřijatelné) a slovně 
hodnocenou rizikovostí. 
 
 

Tabulka 50:   Komplexní charakteristika vlivů 

Vlivy  Přijatelnost 
zásahu 

Přijaté riziko  Poznámka 

vlivy na obyvatelstvo 4 Podprůměrné Nevzniká přímé ohrožení zdraví, 
jedná se především o faktor pohody. 
 

vlivy na ovzduší a klima 4 Podprůměrné Nebudou překročeny limitní 
ukazatele, nedojde ke zvýšení 
imisního příspěvku. 
 

vlivy na hlukovou situaci 
 

3 Průměrné Dojde ke zvýšení hladiny hluku na 
hranici ptačí oblasti; u chráněných 
venkovních prostor obytných budov 
však nebudou 
překročeny hygienické limity. 
 

vlivy na povrchové a 
podzemní vody 
 

4 Podprůměrné Vliv lze předpokládat při 
havárii a úniku ropných látek, změna 
hydrologického režimu v těsném okolí 
komunikace 
 

vlivy na půdu 
 

5 Minimální Potenciální riziko kontaminace pouze 
při havarijních stavech 
 

vlivy na horninové prostředí a 5 Žádné Bez vlivu. 
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přírodní zdroje 
 

 

vlivy na faunu, flóru a 
ekosystémy 
 

3 Průměrné Vliv na předměty ochrany v ptačí 
oblasti, lze výrazně snížit výběrem 
varianty B provozu letní scény. 
 

vlivy na krajinu 
 

4 Podprůměrné Zásah do rysů a hodnot přírodní 
charakteristiky - slabý až střední (letní 
scéna a dětský svět) 
 

vlivy na hmotný majetek a 
kulturní památky 
 

5 Minimální Demolice mnoha zchátralých a zdraví 
ohrožujících objektů, především 
pozitivní ovlivnění. 
 

vliv na rozvoj infrastruktury 
 

5 Žádné Pozitivní vliv – využití brownfields, 
zhodnocení předurčeného území. 
 

 
 

Celkový rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci je poměrně omezený, což 
je dáno charakterem stávajícího využití území i jeho relativní odlehlostí od rozsáhlejších obytných 
zón.  

 
Realizace  záměru bude mít při zvážení míry všech pozitivních i negativních vlivů 

především převažující pozitivní vliv na obyvatelstvo. Z hlediska sociálních vlivů lze konstatovat, 
že areál přispěje významným způsobem k diverzifikaci služeb v rámci středočeského a libereckého  
regionu, vytvoření nových pracovních příležitostí a k vytvoření významného rekreačního zázemí 
regionálního charakteru a tím také mj. k posílení sociálních vazeb mezi obyvatelstvem, tj. 
především návštěvníky areálu. Pozitivem navrženého záměru je také jeho soulad s územním 
plánem.  
 

Z tabulky je zřejmé, že záměr bude mít středně významný negativní dopad na faunu, resp.  
hlukovou situaci na hranici území NATURA 2000. Projekt je lokalizován na hranicích Ptačí 
oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady, malou částí do ní zasahuje. Posuzovaný 
záměr potenciálně ovlivňuje stanoviště lelka lesního a skřivana lesního. Lelek lesní a skřivan lesní 
se vyskytují v lesích, důležitou součásti jejich biotopu jsou i otevřené plochy v blízkosti lesních 
porostů. Historie využití území, kdy velká většina oblasti spadala do vojenského újezdu, umožnila 
přežití neobvykle silných populací obou druhů. Navíc se jedná o druhy s převážně soumrační a 
noční aktivitou, které jsou poměrně citlivé na rušení a tedy silně ovlivněné hlukem. Bývalá 
vojenská střelnice Vrchbělá je v rámci ptačí oblasti jednou z klíčových lokalit výskytu lelka 
lesního a skřivana lesního. Většina aktivit obsažených v posuzovaném záměru nepředstavuje z 
hlediska  jejich ochrany významné riziko. Do jejich biotopu zasahuje pouze okrajově, ani další 
vlivy spojené s provozem jejich ekologické požadavky významně neovlivňují. Výjimku tvoří 
plánovaný provoz letní scény. Koncerty pořádané ve večerních a nočních hodinách s sebou nesou 
významné zvýšení hladiny hluku a rušení v citlivém období vývoje obou ptačích druhů.  Aby 
nedocházelo k významnému negativnímu ovlivnění zejména v době jejich hnízdění, je nutné 
požadovat omezení provozu letní scény až  na dobu minimálně po 15.7. v běžném roce. V 



118 
 

 Sportovně-rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum. Oznámení záměru  v rozsahu dokumentace podle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

  

měsících dubnu, květnu, červnu a první polovině července je pořádání hudebních akcí naprosto 
nežádoucí.  
 

Realizací stavby dojde k určitému narušení přírodních hodnot v aktuálně méně 
antropogenně zasažených partiích prostoru záměru, naproti tomu však výraznému zvýšení 
rekreačního potenciálu území jako celku. Realizací stavby dojde k demolici stávajících zchátralých 
vojenských objektů, čímž dojde  k výrazné obnově a zhodnocení potenciálu přírodního prostředí.  
Jedná se o pozitivní vliv širšího rozsahu, na celé ploše záměru. Do konfliktu s přírodními 
hodnotami se záměr dostává v místech, kde jsou na bezlesých plochách navrženy letní scéna s 
kapacitou 3000 osob a dětský svět, které zasahuje nejvíce do relativně cenných ploch. Tento vliv je 
však na přijatelné úrovni. Ostatní sportoviště respektují a využívají současné zpevněné plochy a 
asfaltové komunikace nebo jejich charakter výrazně nenarušuje krajinný ráz dané oblasti.  

 
 

 
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

 
V době výstavby 
 

Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do horninového prostředí. Toto riziko 
bude eliminováno souborem preventivních opatření, které budou součástí dalšího stupně 
projektové dokumentace. V době výstavby bude v prostoru stavby zakázána jakákoliv manipulace 
s rizikovými látkami (ropné látky apod.). 
 
 
V době provozu 
 
 Při výstavbě i provozu (zásobování) areálu hrozí havárie v případě nekázně provozovatelů 
strojů a dalších technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může 
dojít k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí, či v případě dopravních nehod, 
kdy dojde k úniku látek škodlivých vodám. 
 
 Dalším rizikem je riziko požáru, které je detailně popsáno v požárně-bezpečnostním řešení 
stavby v rámci DÚR, včetně návrhu eliminačních opatření.  
 
 
 
D.IV.   Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů na životní prostředí 
 
 Pro realizaci záměru budou v dalším procesu projektové přípravy, výstavby a pro dobu 
provozu záměru uplatněna následující opatření: 
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• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního 
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“. S obsahem tohoto plánu budou 
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; 

• během výstavby  zabezpečit bezvadný stav stavební mechanizace s ohledem na prevenci úniků 
ropných látek a mazadel hydrauliky; 

• prostory staveniště a vybudovaných parkovišť je vhodné vybavit sanačními prostředky pro 
eventuelní řešení úkapů maziv či pohonných hmot z parkujících automobilů; 

• veškeré látky nebezpečné vodám skladovat pouze na vyhrazených místech, které splňují 
bezpečnostní požadavky platných legislativních předpisů na úseku ochrany vod.  

• v období výstavby nesmí být skladovány v areálu staveniště látky škodlivé vodám včetně 
zásobníků pohonných hmot pro stavební mechanismy. Nutné doplňování pohonných hmot do 
málo pohyblivých stavebních strojů musí být realizováno za přísných preventivních opatření 
(zpevněná část staveniště, ochranné vany, sorbenty apod.); 

• vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.; 

• případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno; 
• zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC; 
• Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 

zemních prací. 
• Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány. 
• Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy 

staveniště. 
• Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný 

úlet. 
• Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku v rámci záměru tak, 

aby jejich hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty uvedené v tabulkách vstupních údajů 
(viz kap. hlukové studie) a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

• Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit: 
1. použitím zařízení s nízkou hlučností (jedná se především o reproduktory zajišťující 

hudební produkci na letní scéně, tak aby splňovaly požadavky na maximální 
hlukové parametry uvedené v tab. 7 hlukové studie),  

2. užitím tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízení nebo v rozvodech 
vzduchotechniky, nejlépe hned za/před ventilátorem nebo důsledným návrhem 
rozvodů vzduchotechniky s dodržováním rychlostí proudění vzduchu a zamezením 
ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.), 

3. užitím protihlukových žaluzií 
• Vybudování protihlukové stěny minimální výšky 4 m mezi areálem skateparku a kempem, a to 

podél celé západní hranice areálu kempu. V noční době nebude skatepark provozován. 
• Navržená protihluková opatření je nutné respektovat jak v dalších stupních projektové 

dokumentace, tak v prováděcích projektech záměru. 
• Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k 

významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků 
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investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností.  
• Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu 

technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách. 
• Časové omezení použití hlučných mechanismů. 

Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, 
sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600) mohou být 
prováděny pouze stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, aby byl splněn 
hygienický limit pro noční dobu, tj. 45 dB u nejbližší obytné zástavby. 

• v dalších stupních projektové dokumentace rozpracovat havarijní plány pro případ úniku látek 
škodlivých vodám, 

• ve fázi výstavby důsledně dodržovat vodohospodářské předpisy a normy k ochraně 
povrchových i podzemních vod. 

• na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů má investor legislativní povinnost pro účely 
územního řízení žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
stanovených § 49 odstavec 1  a § 50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů, u příslušných orgánů ochrany přírody  

• v rámci prací nesmí docházet k rozsáhlejším zásahům do porostů vzrostlých dřevin (kácení). 

• v případě kácení dřevin rostoucích mimo les zajistí investor před vlastním odstraněním dřevin 
povolení ke kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody. Kácení dřevin by mělo být 
prováděno mimo vegetační období, tj. v měsících listopad až únor; 

• pokud budou některé dřeviny, ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je ochránit podle ČSN 
DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech): „Stromy 
na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, 
větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, 
a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má 
ochránit celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií 
koruny)“; 

• veškeré práce spojené s bouráním objektů (demoliční práce, pohyb těžké techniky, skrývky 
zeminy, deponie suti či jiného materiálu apod.) budou probíhat mimo období hnízdění ptáků, 
tj. mimo období 1.3. až 15.8.  

• v terénu budou vyznačeny, popř. i ohrazeny známé kolonie mravenců rodu Formica s tím, že 
takto vyznačené plochy nebudou v rámci prací nijak zasaženy 

• v případě nutnosti využití (zasažení) plochy s výskytem kolonie mravenců rodu Formica bude 
proveden odborný transfer takové kolonie na vhodnou lokalitu (bude-li takový transfer u 
daného druhu možný)  

• před realizací záměru je nutné zažádat příslušný Krajský úřad o udělení výjimky ze zákazů pro 
vlaštovku obecnou, 4 druhy mravenců rodu Formica: F.cunicularia, F.fusca, F.pratensis, 
F.sanguinea a pro vemeník dvoulistý (Planthera bifolia) ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 
Sb. 

• v rámci prací nesmí docházet k úniku toxických látek do okolního prostředí   

• protože se jedná o významné krajinné prvky ze zákona je investor povinen k zásahu do něj si 
opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 
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• vzhledem k převážně noční aktivitě lelka lesního i skřivana lesního nebudou stavební práce 
prováděny v noci. 

• při provádění zemních prací je stavebník povinen podle zákona 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním památkovým 
ústavem a umožnit provedení případného záchranného výzkumu. Dále je podle zákona 
povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů), 
stejně tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí apod.), k tomuto 
účelu zajistí stavebník u výše zmíněné organizace archeologický dohled. 

• sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech stavby, 
množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního provozu. Před 
zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání s odpady a 
předloží provozní řád pro nakládání s odpady; 

• investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence;  

• voda ze střech objektů bude svedena do vsakovací jámy, která bude vyplněna hrubým 
kamenivem, překryta geotextílií, zasypána  a zatravněna. Střechy budou provedeny z inertního 
materiálu, před vsakováním není nutný čistící stupeň; 

• voda z komunikací a odstavné plochy může být znečištěna ropnými látkami z havarijních 
úniků a z provozu nákladní dopravy. Plocha bude vyspádována do uličních vpustí a 
odvodňovacích žlabů, vedena přes odlučovač lehkých kapalin (OLK) do vsakovací jámy. 
Odlučovač lehkých kapalin bude umístěn na místě dobře dostupném pro obsluhu odlučovače.  

• pro zimní údržbu komunikací platí stejné zásady jako pro ostatní vozovky procházející nebo 
spádované do ochranného pásma vodního zdroje, tzn. zákaz používání solí. Jako posypový 
materiál lze použít výhradně materiál inertní, nikoli popel nebo škváru.  

• je nutné dodržet koncentraci pod 1,0 mg/l ropných látek (NEL) na výstupu z OLK. 
• provoz paintballu i cyklotrialu bude při provozu záměru vždy ukončen nejpozději v 22:00. 

Noční akce není možné pořádat. 
 

 
 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů  

 
Předkládaná dokumentace záměru vychází ze zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 4, o 

posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění pozdějších předpisů. Posuzování a 
hodnocení jednotlivých vlivů a činností z výstavby a provozu záměru bylo podřízeno současně 
platné environmentální legislativě, příslušným technickým normám, příslušným ať již více nebo 
méně platným metodikám hodnocení atd. 
 
 Z metod  prognózování, respektive použitých hodnocení mají pro silniční výstavbu největší 
vliv tyto oblasti: 
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• Hodnocení vlivů na krajinný ráz  

Zpracování vychází z metodických doporučení AOPK ČR Hodnocení krajinného rázu a 
jeho uplatňování ve veřejné správě (MÍCHAL ET AL. 1999) a metodických postupů 
Metodiky posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití na krajinný 
ráz (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička; Praha 2004). Citované materiály mají 
ovšem pouze charakter doporučení, případně se jedná o metodické pomůcky pro 
pracovníky státní správy a samosprávy, a hodnocení krajinného rázu není zatím ani 
formálně ani obsahově upraveno závaznou právní nebo metodickou normou. Konkrétní 
metodický postup, obsah a rozsah studie byl tedy modifikován především s ohledem na 
typ hodnocené stavby a charakter krajiny. 

 
• Posouzení  vlivů z hlediska hlukové zátěže 

 
Z hlediska metodického byla studie prováděna podle následujících podkladů: 
 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších zákonů, 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

- Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, leden 2002, 

- ČSN ISO 1996 – 1,2,3 Akustika. Popis a měření hluku prostředí, 

- Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005, 

- Hodnocení výpočtových akustických studií. Dopis hlavního hygienika ČR č.j. 4074/2008-Ovz-32.1.6.-7.11.08 ze 

dne 7.11. 2008. 
 

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 9.03 Profi9 (č. licence 6079), 
který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými 
zdroji hluku v území.  
Použitá verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou a z předešlých verzí výpočtového 
programu převzatou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (RNDr. M. 
Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Tato novela důsledně respektuje zásady a 
postupy algoritmického postupu pro výpočet hluku ze silniční dopravy, které byly dosaženy 
v prvním vydání Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto 
zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje je.  
 

Do verze 9 byly implementovány TP 189 a 219 (Technické podmínky MD ČR - schválené s 
účinností od 1. ledna 2010), které obsahují postupy pro zjišťování dopravně inženýrských dat pro 
hlukové výpočty. Změny v programu Hluk+ se týkají především těchto oblastí:  

- sjednocení druhů krytů vozovky a zpřesnění koeficientu F3; 
- rozdělení intenzit dopravy;  
- nové vícepruhové komunikace (4-pruh a 6-pruh); 
- automatické rozdělení intenzit dopravy a rychlostí jednotlivých druhů vozidel do 

samostatných pruhů;  
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- možnost zadání detailních výpočtových rychlostí pro období den a noc zvlášť pro OA 
(osobní automobily), NA (nákladní automobily) a NS (nákladní soupravy). 

 
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je 
akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 
21.února 1996. 
 
 

• Posouzení  vlivů z emisního zatížení 
 

Z hlediska metodického byla studie prováděna podle následujících podkladů: 
 

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
- Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 

- Průvodní a souhrnná technická zpráva zpracovaná v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí pro projekt 

„Sportovně-rekreační centrum Vrchbělá, multifunkční turistické centrum“, SPOJPROJEKT PRAHA a.s., 

02/2011, 

- doplňující informace o projektu poskytnuté projektantem i investorem, 
- MEFA v.06, podklad pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla, 
- Výpočtový program SYMOS 97, verze 2006, 
- www.chmi.cz, 
- Konzultace se zpracovatelem základního svazku oznámení, 
- Místní šetření v zájmové lokalitě, 
- Vlastní archiv zpracovatele rozptylové studie. 

 
Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů 

generovaných programem MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou verzi 
programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02). Oproti předchozí verzi umožňuje provádět 
výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací.   
 

Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97 
verze 2006, který umožňuje výpočet maximálních hodinových i průměrných ročních imisních 
koncentrací, které jsou výsledkem současného kumulativního působení všech liniových zdrojů 
znečišťování ovzduší v oblasti. Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, suspendované částice PM10 
a benzen. 
 
 

• Zhodnocení  vlivů na biotu 
 
Z hlediska metodického byla studie prováděna podle vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou 

se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Biologický průzkum byl proveden  
v jarním a počátku letního aspektu vegetační doby roku 2010. Výsledky pochází z vlastních 
pozorování a determinací – nejsou zde převzata data jiných autorů.  
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• Zhodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 
 

 Dokument je vypracován jako expertní hodnocení, řídí se pokyny pro zpracování posouzení dle 
ustanovení §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (metodický 
pokyn MŽP – Roth, 2007).  

 
Použitá literatura: 

 
Burgess N.D., Evans C.E. & Sorensen J. (1990): The Management of Lowland Heath for Nightjars at Minsmere, 
Suffolk, Great Britain.  Journal of Environmental Management, 31: 351–359.  

Honců M. (1991): Změny početního stavu vodních ptáků na rybnících Českolipska. Panurus 3: 177–192.  

Honců M. (1992): Změny ve složení avifauny okresu Česká Lípa. Sborník příspěvků a informačních článků Seminář 
zoologů českých, moravských a slezských muzeí ve Starých Splavech u Č. Lípy. OVM Č. Lípa., p. 16–22.  

Lorenc  T.  (2005): Velikost populace lelka lesního (Caprimulgus europaeus) v bývalém VVP Ralsko. Bezděz 14: 
211–220.  

Roth P. (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-
23 

Seifert H. (1990): Bestandsaufnahme des Ziegenmelkers (Caprimulgus europaeus) auf dem Truppenübungs und 
Schießplatz Haltern. Charadrius 26, Heft 2, 107–110.         

 
WWW informační zdroje: 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - www.nature.cz 
Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz 
Mapový server http://geoportal.cenia.cz  
NATURA 2000 - http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm 
NATURA 2000 oficiální stránky - www.natura2000.cz, http://stanoviste.natura2000.cz 
www.biomonitoring.cz 
 
 
 
D.VI  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se  vyskytly při 
zpracování dokumentace  
 

Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány v 
jednotlivých částech. Dokumentace byla doplněna o potřebné odborné studie, které jsou v úplném 
znění zařazeny v přílohách č. 2 - 6. 
 

Hluková studie byla zpracována na základě podnikatelského záměru, konzultací 
s investorem a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. 

 
Při výpočtech byl použit výpočtový program HLUK+, verze 9.03 Profi9, který umožňuje 

výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku 
v území. Použitá verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou již „Novelu metodiky pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (RNDr. M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 
2/2005). Tato novela důsledně respektuje zásady a postupy algoritmického postupu pro výpočet 
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hluku ze silniční dopravy, které byly dosaženy v prvním vydání Novely metodiky pro výpočet 
hluku ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje je. Dále 
jsou do této verze implementovány TP 189 a 219 (Technické podmínky MD ČR - schválené s 
účinností od 1. ledna 2010). Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB. 
 

Do výpočtu bylo použito reálných hlukových parametrů jmenovaných stacionárních zdrojů 
hluku získaných jednak na základě vlastního měření obdobného zařízení. 
 

Pro posouzení hluku z provozu skateparku byly využity výsledky měření jiného skateparku 
(viz. Protokol o měření hluku z provozování skateboardingu na ploše pozemku p.p.č. 920/1 
ve Strmé ul. ve Frýdlantě v Čechách, RNDr. Karel Hájek, květen 2005). 
 

Zdroje hluku z hudební produkce při akci na letní scéně vycházejí z podkladu investora 
týkajících se ozvučení scény. Výpočty vycházejí z předpokladu investora umístit po každé straně 
pódia jeden reproduktor. Celkem tedy budou osazeny 2 hlavní reproduktory. Na letní scéně se 
nepředpokládá pořádání velkých rockových koncertů. Na reproduktorech je určen maximální 
akustický výkon, aby byly splněny hygienické limity ve smyslu platné legislativy. 
 

Pro výpočet hluku ze silniční dopravy na dotčených veřejných komunikacích byly použity 
intenzity dopravy zjištěné při sčítání dopravy prováděné ŘSD ČR v roce 2005 (nejaktuálnější 
údaje), růstové koeficienty a výsledky vlastního sčítání dopravy provedené při průzkumu zájmové 
lokality. 
 

Při výpočtu je dále uvažován odrazivý terén, převýšení v dané lokalitě (modelace 
vrstevnic) a vliv odrazu zvukových vln od zástavby.  
 

Model pro výpočet hluku byl vypracován na základě důkladného průzkumu dané lokality a 
mapových podkladů v daném měřítku.  
  
 

Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami. 
 

V případě tohoto hodnocení lze nejistoty vyjmenovat takto: 
1. Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Přímo v řešené 

lokalitě není umístěna žádná imisní stanice, která by kontinuálně sledovala imisní 
koncentrace. Nejbližší imisní stanice je stanice Mladá Boleslav, která je od zájmové 
lokality vzdálena cca 15 km. Klimatické vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty 
jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh meteorologických 
charakteristik v daném určitém roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice 
nebo výskyt inverzí). 

2. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. 
Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení 
a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. 
Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené jistou chybou a nedají se interpretovat zcela 
striktně. 
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3. Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré 
vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. Stejně tak metodika 
nezohledňuje sekundární a resuspendované prachové částice, které mohou tvořit velkou 
část prachových částic v ovzduší. 

4. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí 
použit konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti 
nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní i dopravní špičku). 

5. Nejistota hodnot emisních faktorů z databáze MEFA. 
6. Jedním ze vstupních údajů do výpočtu je nadmořská výška (výškopis) v  místech 

referenčních bodů a zdrojů znečišťování. Jelikož nelze při výběru referenčních bodů 
většinou postihnout podrobně všechny nerovnosti terénu, nemusí být všechny terénní 
útvary uvažovány. Při grafickém zpracování vypočtených imisních koncentrací ve 
venkovním ovzduší je nutné k tomuto přihlédnout. 

 
 
 Pro stupeň dokumentace jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy, rešeršemi a údaji 
z dosavadních jednotlivých studií, dostatečné. Zpracovatel dokumentace vycházel ze znalostí 
procesů ovlivňujících současný stav životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky 
a subsystémy životního prostředí. 
 
 V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by 
bránily formulování konečného závěru. 
 
 

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

  Z hlediska prostorového umístění stavby a z hlediska počtu a druhů jednotlivých 
stavebních objektů je záměr řešen jednovariantně.  

 
Variantní řešení je uvažováno v případě časového provozování letní scény. Projekt je situován 

na hranici Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady, pozemky záměru nepatrnou 
částí do této oblasti zasahují. Proto je záměr naplánován z hlediska provozu letní scény tak, aby 
byly navrženy dvě varianty s rozdílnou hladinou vlivu rušení. 

 
Varianta A 
Letní scéna se provozuje celoročně, resp. bez omezení vyvolaného souvislostí s Ptačí oblastí 

Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady.  
 

Varianta B 
S ohledem na to, aby nedocházelo k eventuálnímu negativnímu ovlivnění zejména v době 

hnízdění chráněných ptačích druhů, navrhuje se omezení provozu letní scény až na dobu po 15.7. v 
běžném roce. V měsících dubnu, květnu, červnu a první polovině července se hudební ani jiné 
akce se zvýšenou hladinou hluku pořádat nebudou.  
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Vyhodnocení 
 

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že záměr „Multifunkční turistické centrum a 
Sportovně-rekreační areál Vrchbělá“ má  ve variantě A významný negativní vliv (resp. negativní 
vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
 

Ve variantě B nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v průběhu hodnocení byl zjištěn pouze mírně negativní 
vliv Varianty B na PO Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady – na předměty ochrany: lelek 
lesní (Caprimulgus europaeus) a skřivan lesní (Lullula arborea).  
 

Aby nedocházelo k významnému negativnímu ovlivnění zejména v době jejich hnízdění, je 
nutné požadovat omezení provozu letní scény až  na dobu minimálně po 15.7. v běžném roce, a 
tedy akceptovat variantu B. V měsících dubnu, květnu, červnu a první polovině července je 
pořádání hudebních akcí naprosto nežádoucí. 

 
 
 
F.  ZÁVĚR 
 

Posuzovaný záměr „Sportovně rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum“ 
byl v době Oznámení vyprojektován po technické stránce v Dokumentaci pro územní rozhodnutí. 
Oznámení bylo zpracováno na základě této Dokumentace pro územní rozhodnutí, ve které bylo 
řešení předloženo v jedné stavebně-technické variantě a ve dvou časových variantách provozu 
letní scény.  
 

V současnosti se připravuje zpracování návrhu zadání územního plánu sídelního útvaru 
Bělá pod Bezdězem. Na základě opakovaných jednání učiněných v době zpracovávání této 
dokumentace se zástupci SÚ Bělá pod Bezdězem, úřadem územního plánování Magistrátu města 
Mladé Boleslavi, se zástupci dalších orgánů a s pracovníky investora lze předpokládat, že 
předmětná dokumentace je v plném souladu s uvedeným návrhem zadání územního plánu. Sdělení 
Magistrátu města Mladé Boleslavi uvedené v příloze č. 7 potvrzuje slučitelnost záměru s 
platnou územně plánovací dokumentací.  
 

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že realizace stavby bude mít kladné i 
záporné vlivy na životní prostředí. Pozitivním přínosem bude především skutečnost, že areál 
přispěje významným způsobem k diverzifikaci služeb v rámci středočeského a libereckého  
regionu, vytvoření nových pracovních příležitostí a k vytvoření významného sportovně-
rekreačního zázemí regionálního charakteru.  

 
 Záměr bude mít středně významný negativní dopad na faunu, resp.  hlukovou situaci na 

hranici území NATURA 2000. Projekt je lokalizován na hranicích Ptačí oblasti Českolipsko – 
Dokeské pískovce a mokřady, malou částí do ní zasahuje. Posuzovaný záměr potenciálně 
ovlivňuje stanoviště lelka lesního a skřivana lesního. Lelek lesní a skřivan lesní se vyskytují v 
lesích, důležitou součásti jejich biotopu jsou i otevřené plochy v blízkosti lesních porostů. Jedná se 
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o druhy s převážně soumrační a noční aktivitou, které jsou poměrně citlivé na rušení a tedy silně 
ovlivněné hlukem. Většina aktivit obsažených v posuzovaném záměru nepředstavuje z hlediska  
jejich ochrany významné riziko. Výjimku tvoří plánovaný provoz letní scény  Aby nedocházelo k 
významnému negativnímu ovlivnění zejména v době jejich hnízdění, je nutné požadovat omezení 
provozu letní scény až  na dobu minimálně po 15.7. v běžném roce.  

 
Realizací stavby dojde k určitému narušení přírodních hodnot v aktuálně méně 

antropogenně zasažených partiích prostoru záměru, naproti tomu však výraznému zvýšení 
rekreačního potenciálu území jako celku. Realizací stavby dojde k demolici stávajících zchátralých 
vojenských objektů, čímž dojde současně k výrazné obnově a zhodnocení potenciálu přírodního 
prostředí.  Jedná se o pozitivní vliv širšího rozsahu, na celé ploše záměru. 
 

Realizace záměru bude mít při zvážení míry všech pozitivních i negativních vlivů 
převažující pozitivní vliv na obyvatelstvo. Oznámení dle zák. 100/2001 Sb.  pro  záměr 
„Sportovně rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum“  je zpracována  podle § 8 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, a to v rozsahu 
přílohy č. 4 zákona, tedy v rozsahu „Dokumentace“. Na základě konzultace zpracovatele 
dokumentace s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, 
která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, 
obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.  
 

Na základě výše uvedeného zhodnocení vlivů, provedených odborných studií, terénního 
šetření a za podmínky respektování preventivních, minimalizačních a kompenzačních 
opatření navržených v této dokumentaci, lze akceptovat případné zásahy do životního 
prostředí a doporučit stavbu „Sportovně rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické 
centrum“   k realizaci. 
 

  
 
G.   VŠEOBECNĚ   SROZUMITELNÉ   SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO  
CHARAKTERU 
 

 Záměr „Sportovně rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum“ je zařazen, 
dle aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do kategorie II přílohy č. 1 zákona (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.11: 

 
„Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha.“ 

 

 a bod 10.12: 
 

„Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných.“ 
 

 

Celý výše popsaný záměr se dělí na dva projekty, které budou realizovány současně: 
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SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ 

- inlinové/běžecké trasy 
- zábavní a tréninková dráha s prvky 
- úprava stávající cyklostezky  KČT č. 3045 
- pěší naučné trasy pro děti 
- dětské hřiště 
- cyklotrial 
- rozhledna 
- parkoviště pro osobní automobily a autobusy 

 

MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM 

- centrální objekt 
- letní scéna 
- lezecké stěny 
- lanové centrum 
- paintball 
- dětská ZOO 
- kemp a plocha pro karavany 
 
 Území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a v tomto případě lokalita 
Vrchbělá není z hlediska cestovního ruchu a turistiky příliš využívána, přitom se jedná o území 
s velkým krajinným a přírodním potenciálem. V bezprostřední blízkosti předmětné lokality se 
nachází jak historické památky, hrady Bezděz, Houska, zříceniny Zvířetice, Ralsko a další, tak 
jedinečné přírodní prostředí, rozsáhlé lesy, louky, vodní plochy. Lokalita je snadno dostupná 
z Prahy, Liberce, Mladé Boleslavi a dalších měst regionu. V samotném území lokality Vrchbělá se 
nachází dostatek nevyužitých a vhodných ploch zejména pro aktivní trávení volného času, jízdu na 
kole, jízdu na inlinových bruslích, pro umístění dalších aktivit. 
 
 Provedením záměru na zájmovém území bývalého vojenského výcvikového areálu Ralsko 
– Vrchbělá dojde k významnému zhodnocení tohoto již stavebně pozměněného území. Na území 
předmětného záměru se nachází pozůstatky staveb, sloužících původně vojenským účelům, 
převážná část těchto speciálních staveb již byla v roce 2010 odstraněna, zbylé budou zbourány 
v nejbližším období. Součástí vybavení bývalého vojenského výcvikového prostoru jsou i pozemní 
komunikace, většina z nich bude po náležité úpravě nadále využívána. 
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Na základě předloženého oznámení lze konstatovat následující shrnutí 
vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí: 

 
 

a) Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů:  
 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze konstatovat, že záměr nebude mít negativní vliv na 
zdraví obyvatel, při dodržení navržených ochranných a minimalizačních opatření. 

 
Z hlediska sociálních vlivů lze konstatovat, že areál přispěje významným způsobem 

k diverzifikaci služeb v rámci středočeského regionu, vytvoření nových pracovních příležitostí a k 
vytvoření významného rekreačního zázemí regionálního charakteru a tím také mj. k posílení 
sociálních vazeb mezi obyvatelstvem, tj. především návštěvníky areálu. 

 
Z hlediska faktoru pohody pro návštěvníky a uživatele areálu lze hovořit o významně  

pozitivním vlivu, tento vliv vychází již ze samotné podstaty areálu, tj. jeho rekreační, 
odpočinkové, zábavné a kulturně-poznávací funkce. K narušení faktoru pohody může dojít 
stávajících objektů určených k trvalému bydlení, a to zejména v souvislosti s mírným zvýšením 
hladiny akustického tlaku, která však nepřekročí legislativně dané hygienické limity. 

 
Realizace  záměru bude mít při zvážení míry všech pozitivních i negativních vlivů 

převažující pozitivní vliv na obyvatelstvo. 
 
 
b) Z hlediska emisního zatížení:  
 

V současné době nejsou dle dostupných informací v zájmové oblasti překračovány platné 
imisní limity pro sledované znečišťující látky. Realizací záměru nedojde k překročení platných 
imisních limitů pro sledované znečišťující látky, které jsou řešeným záměrem emitovány (oxidy 
dusíku – oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a benzen). V imisním pozadí lze na 
základě výsledků imisních měření na relativně nejbližší a poměrně reprezentativní stanici v Mladé 
Boleslavi předpokládat dostatečnou imisní rezervu. Relativně nejblíže imisnímu limitu jsou 
nejvyšší denní imise suspendovaných částic PM10. 
 

V imisním pozadí v zájmové lokalitě jsou zahrnuty všechny zdroje znečišťování, které 
kvalitu venkovního ovzduší v současné době ovlivňují (stávající automobilová doprava, místní 
stacionární zdroje znečišťování, dálkový přenos, aj.). V imisním pozadí je zahrnut tedy i vliv 
provozu rallye trasy Motorlandu Bělá, jejíž provoz je s ohledem na objem vyvolané dopravy při 
pořádání akce na letní scéně (ve špičce cca 1000 pojezdů osobních automobilů za 24 hodin) 
zanedbatelný.  
 

Celkově tak lze z hlediska vlivů na kvalitu venkovního ovzduší a z hlediska vlivu na 
obyvatelstvo záměr „Sportovně-rekreační areál Vrchbělá, Multifunkční turistické centrum“ v 
daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující požadavkům platné legislativy 
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v oblasti ochrany ovzduší. Ve fázi výstavby se doporučuje respektovat navržená opatření 
k eliminaci vnosu prachových částic do venkovního ovzduší. 
 
 

c) Z hlediska hlukového zatížení:  
 

Hluk z provozu posuzovaného záměru (provoz stacionárních zdrojů hluku, provoz letní 
scény /hudební produkce/ a doprava na účelových komunikacích a parkovištích) na hranici 
nejbližšího chráněného venkovního prostoru obytných staveb nepřekročí hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu i noční dobu (tj. limit LAeq,8h = 50 dB, 
LAeq,1h = 40 dB), a ni nevyvolá překročení tohoto limitu při společném provozu projektovaného 
areálu i areálu Motorland Bělá. Výsledné hodnoty pro variantu bez hudební produkce jsou výrazně 
podlimitní. 
 

Hluk z provozu reprodukované hudby na letní scéně na hranici nejbližšího chráněného 
venkovního prostoru obytných staveb nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro denní dobu i noční dobu (tj. limit LAeq,8h = 45 dB, LAeq,1h = 35 dB). 
Pro případnou eliminaci negativního působení hluku v rámci provozu záměru jsou v kap. 11.2  
hlukové studie navržena protihluková opatření. 
 

Hluk z výstavby projektovaného záměru nepřekročí hygienický limit požadovaný 
Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. 
hygienický limit pro dobu 7 – 21 hod (limit LAeq,14h = 65,0 dB).  
 

Při probíhající akci na letní scéně v rámci posuzovaného areálu lze předpokládat největší 
změny v celkové ekvivalentní hladině akustického tlaku A na severovýchodním okraji obce 
Bezděz – Dvůr – viz RB č. 1 (převládající vliv zde má hudební produkce) a dále u obytné zástavby 
situované v blízkosti východní příjezdové trasy především v noční době – viz RB 4 a 5 
(převládající vliv zde má vyvolaná automobilová doprava) a RB č. 6 (převládající vliv zde má opět 
spíše hudební produkce). U obytné zástavby charakterizující RB 5 a 6 lze v denní době 
předpokládat spíše pokles celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, který je způsobený 
zrušením provozu motokrosové dráhy jako významného stávajícího zdroje hluku v zájmové 
lokalitě. 
 

Automobilová doprava vyvolaná provozem záměru způsobí nejvýraznější změny u obytné 
zástavby situované v blízkosti východní příjezdové trasy (viz RB č. 4 a 5). Je to dáno především 
velmi nízkou frekvencí stávající automobilové dopravy na této příjezdové komunikaci. Vypočtené 
nárůsty jsou v těchto bodech v řádech decibelu, nicméně nepřekročí hygienický limit z provozu na 
veřejných komunikacích, tj. limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v době noční. 
 

U obytné zástavby situované podél západní příjezdové trasy a podél hlavní komunikace 
I/38 jsou vypočtené změny vyvolané dopravou spojenou s provozem záměru v řádech desetin 
decibelu. 
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Zde je nutné upozornit, že vypočtené změny jak v celkové hlukové situaci, tak 
z automobilového provozu na veřejných komunikacích jsou provedeny pro špičkový návštěvnický 
den, kdy bude probíhat akce na letní scéně. V případě, že na letní scéně nebude pořádána žádná 
akce předpokládají se v souvislosti s provozem záměru nižší intenzity navazující automobilové 
dopravy. V noční době /22:00 – 6:00/, kdy v provozu nebudou jednotlivé sportovně-rekreační 
aktivity, se předpokládá vyvolaná doprava zcela minimální až nulová. Úměrně k tomu lze 
předpokládat i nižší až nulové nárůsty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. 

 
 
d) Z hlediska ovlivnění vod:  
 

Splaškové vody vznikající při výstavbě záměru v zařízeních staveniště budou soustředěny 
pouze v mobilních WC a likvidovány dle předepsaného postupu odbornou firmou. Splaškové vody 
vznikající za provozu záměru budou přečištěny na dostatečně kapacitní a účinné ČOV a budou 
řízeně vypouštěny do toku Bělé.  

 
Parkovací plochy a komunikace s provozem motorových vozidel budou odvodněny výhradně 

přes odlučovač lehkých látek. Veškeré dešťové vody ze střech a zpevněných ploch bez rizika 
znečištění ropnými látkami budou do dešťové kanalizace napojeny přímo. Zpevněné plochy budou 
odvodněny systémem uličních vpustí. Odvodnění komunikací je navrženo pomocí otevřených 
vsakovacích příkopů. Voda z dešťové kanalizace bude retenována a zasakována. Navržený způsob 
odvedení srážkové vody ze zpevněných ploch do infiltrační soustavy > 40 m nad hladinou 
podzemní vody se jeví z hlediska její ochrany jako vhodný. Množství a kvalita odváděných 
dešťových vod z komunikací, za podmínky dostatečně dimenzovaného odlučovače lehkých 
kapalin, nebude představovat rizikový faktor pro podzemní vody. 

 
 Projektované nakládání se splaškovými a dešťovými vodami není v rozporu s omezeními 
uvedenými v rozhodnutí o stanovení ochranných pásem jímacího území Klokočka. 
 

V období provozu se projeví nárůst zpevněných ploch a zvýšené množství odváděných 
dešťových vod, které bude mít spíše ředící účinek pro případné splachy a dojde ke zrychlení 
odtoku povrchových vod. Poměr mezi zpevněnou plochou komunikací a plochou přirozeného 
povodí je však tak velký, že vliv na odtokové poměry v předmětném povodí lze hodnotit jako 
zanedbatelný 
 

Realizací záměru, za podmínky dodržení ochranných opatření uvedených v kapitole D.IV 
Dokumentace, se nepředpokládá významné ovlivnění povrchových a podzemních vod.  

 
 

e) Z hlediska ovlivnění půd:  
 

V rámci stavby se zabírají pouze pozemky definované v KN jako „ostatní plochy“ nebo 
„zastavěné plochy a nádvoří“. Dále se v oblasti záměru nachází několik lesních pozemků, na 
těchto pozemcích však nebude docházet k žádným stavebním zásahům, nedojde tedy k žádným 
dočasným ani trvalým záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. Pozemky ZPF se v oblasti 
záměru nevyskytují.  Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa.  
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Riziko kontaminace půdy v případě havarijních stavů je třeba minimalizovat realizací 

preventivních opatření.  
 

Celkově lze hodnotit vliv na půdy jako nevýznamný.  
 
 

f) Z hlediska ovlivnění horninového prostředí:  
 

Na území stavby se nenacházejí žádné sesuvy a poddolovaná území, zdroje nerostných 
surovin ani dobývací prostory. Při hrubých zemních prací jsou očekávány zásahy pouze do max. 
hloubek několika m pod terén, realizaci záměru nedojde k zásadnímu  ovlivnění horninového 
prostředí. 

 
 

g) Z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy:  
 

V rámci botanického průzkumu bylo zjištěno 109 druhů vyšších rostlin, z nichž jeden druh 
vemeník dvoulistý (Planthera bifolia)  je uveden v kategorii zvláště chráněných druhů rostlin v 
prováděcí vyhlášce č.395 zákona č.114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny jako ohrožený druh.                                          
 

Na lokalitě Vrchbělá se z botanického hlediska vyskytují převážně biotopy ovlivněné 
člověkem, v menší míře také botanicky hodnotnější lokality jsou lesní borové porosty. Nejcennější 
a druhově nejbohatší plochy představují málo reprezentativní společenstva, antropogenně 
ovlivněné, bez výskytu dalších zvláště chráněných druhů. 
 

Zoologickým průzkumem bylo zjištěno 121 druhů živočichů: 46 druhů ptáků, 1 druh 
obojživelníka,  3 druhy plazů, 8 druhů savců a 63 druhů bezobratlých.  

 
Při dodržení navržených podmínek by neměl být negativně ovlivněn žádný ze zjištěných 

druhů, a to ve smyslu obecné i zvláštní ochrany (§ 5, §5a, § 50 zákona č. 114/1992 Sb.).  
Výjimkami jsou vlaštovka obecná a mravenci rodu Formica:  
 

U vlaštovky obecné dojde demolicí objektů k likvidaci jejího hnízdního biotopu 
(užívaného sídla). Likvidace ovlivní  pouze malou populaci v ZÚ (4-6 párů), populace  širšího 
okolí nebude dotčena (v okolí je dostatek jiných hnízdních biotopů). Při dodržení navržených 
podmínek nedojde ani k přímému ohrožení na úrovni jedinců (jako je likvidace obsazených hnízd, 
rušení).  
 

U mravenců rodu Formica pak nelze vyloučit jisté ovlivnění na úrovni jedinců (zasažení 
kolonií), zejména u druhu Formica fusca. Při dodržení navržených podmínek bude tento vliv spíše 
mírný až zanedbatelný, rozhodně nedojde k ovlivnění místních populací.  
  

Zamýšlený záměr negativně neovlivní předmět ochrany v ptačí oblasti Českolipsko – 
Dokeské pískovce a mokřady, jejíž okraj zasahuje do blízkého okolí zájmového území. 
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Z předmětných druhů byl v ZÚ zjištěn pouze moták pochop, a to pouze při přeletu. V ZÚ ani 
nejbližším okolí tento druh nehnízdí a ani zde nemá potenciální podmínky pro trvalý výskyt 
(hnízdění). Výskyt lelka lesního a skřivana lesního byl v ZÚ cíleně sledován s negativním 
výsledkem. Oba druhy hnízdí v širším okolí (např. v roce 2010 byl zjištěn lelek lesní v prostoru 
Hradčanských rybníků – Volf, Čeřovský in verb.). Také slavík modráček středoevropský a jeřáb 
popelavý se vyskytují pouze v širším okolí (např. Břehyňský rybník) a trvalý výskyt v ZÚ lze 
prakticky vyloučit.   
 

Z hodnocení vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 však vyplývá, že záměr 
„Multifunkční turistické centrum a Sportovně-rekreační centrum Vrchbělá“ má v provozní 
variantě A významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. Ve variantě naopak B nemá významný negativní vliv (resp. 
negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
 

V průběhu hodnocení byl zjištěn mírně negativní vliv varianty B na PO Českolipsko – 
Dokeské pískovce a mokřady – na následující předměty ochrany: lelek lesní (Caprimulgus 
europaeus) a skřivan lesní (Lullula arborea).  

 
Navrhovaný záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií 

dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.  
 

Oblast záměru nekoliduje ani se nenachází v žádném vymezeném prvku ÚSES. Sousedící  
vymezené prvky ÚSES nebudou předmětným záměrem nijak negativně ovlivněny. 
 

V zájmovém území se nevyskytují žádné registrované významné krajinné prvky. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou lesní 
komplexy a roztroušené remízky a lesíky.  

 
 

h) Z hlediska vlivů na krajinný ráz:  
 

Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že navrhovaná změna využití lokality 
bývalého vojenského prostoru „Vrchbělá“ na Sportovně-rekreační a turistické centrum představuje 
v omezené míře rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik 
krajinného rázu. Tento zásah je hodnocen následovně:   
 

Sportovně-rekreační centrum Vrchbělá a Multifunkční turistické centrum je navrženo 
v bývalém vojenském prostoru Ralsko u obce Bělá pod Bezdězem. Do konfliktu s přírodními 
hodnotami se dostává v místech, kde jsou na bezlesých plochách navrženy letní scéna s kapacitou 
3000 osob a dětský svět, které zasahuje nejvíce do relativně cenných ploch. Tento vliv je však na 
přijatelné úrovni. Ostatní sportoviště respektují a využívají současné zpevněné plochy a asfaltové 
komunikace nebo jejich charakter výrazně nenarušuje krajinný ráz dané oblasti.  
 

Navrhovaná stavba „Sportovně-rekreační centrum Vrchbělá a Multifunkční turistické 
centrum“ je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je proto hodnocena jako 
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přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny.  

 
 
i) Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:  
 

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče. Záměr má vliv na hmotný majetek, 
jeho provedením dojde k demolici stávajících zchátralých vojenských budov, které nejsou 
v současnosti nijak využívány.  Záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě 
nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. V průběhu zemních 
prací se doporučuje zajistit archeologický dohled. 

 
 
 

Závěrem lze konstatovat, že rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci je 
střední, za přijetí odpovídajících minimalizačních, ochranných a kompenzačních opatření 
nízký. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených v části D.I. předloženého oznámení je patrné, 
že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů 
na chráněné druhy živočichů – předměty ochrany v rámci sousedící ptačí oblasti a vlivů na 
hlukovou situaci. Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji 
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za 
středně významný až málo významný, z hlediska významnosti vlivů taktéž. Podmínkou těchto 
závěrů je aplikace preventivních nebo nápravných opatření navržených v textu oznámení. S 
ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko 
významnosti vlivů, spojených s navrhovaným záměrem. 
 

Záměr negeneruje nepříznivé přeshraniční vlivy.  
 

Oznámení záměru v rozsahu „Dokumentace” bylo zpracováno v souladu s § 8 zákona 
100/2001 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 4. V oznámení jsou zhodnoceny jednotlivé vlivy 
záměru na životní prostředí, přičemž pro hodnocení specifických vlivů byly vypracovány 
odborné studie a hodnocení. 
 

Na základě výše uvedeného  zhodnocení vlivů, provedených odborných studií, 
terénního šetření a za podmínky respektování preventivních, minimalizačních a 
kompenzačních opatření navržených v tomto oznámení, lze akceptovat případné zásahy do 
životního prostředí a doporučit záměr „Sportovně rekreační areál Vrchbělá, multifunkční 
turistické centrum““ k realizaci. 
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