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Oznámení záměru 
 

Podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 

v rozsahu dle přílohy č.3 

 
 

Umístění stavby centrálního sportovního areálu, 

lávky přes Teplou Vltavu, revitalizace umělé vodní 

nádrže, polyfunkčního obecního domu, hasičské 

zbrojnice a informačního systému v obci Borová 

Lada 

 
 
 
 

 

Oznamovatel: 

Obec Borová Lada 
Borová Lada 38 

384 92 Borová Lada 
zastupovaná na základě plné moci: 

                                                   NATURCHEM, s.r.o. 
                                                   Ledečská 3015 

                                                   580 01 Havlíčkův Brod 

Lokalita: Borová Lada, okres Prachatice, kraj Jihočeský 

Datum zpracování: Duben  2011 

Číslo zakázky: 2011156/OS 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

1. Oznamovatel  

Obec Borová Lada 
IČ 002 50 341 

zastupovaná na základě plné moci: 

                                                Ing. Hezina, Ing. Šmíd 
                                                Naturchem, s.r.o. , Ledečská 3015,  580 01 Havlíčkův Brod 

 Provozovna –  korespondenční adresa pro zasílání  : 

  Rudolfovská 57 
  370 01 České Budějovice 

2. IČ  

002  50  341 
 

3. Sídlo (bydliště) 

Borová Lada 38 
384 92 Borová Lada 

 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

Ing.   Jana  Hrazánková , starosta obce 

 
zastoupená na základě plné moci  

Ing. František Hezina ,  bydliště :   Na Folimance 2151/17, 120 00 Praha 2, 

tel: 603 216 983, 910440137 

Ing. Ondřej Šmíd ,   tel. 774100571 
 

 
 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 
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1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 

Záměr: „Umístění stavby centrálního sportovního areálu, lávky přes Teplou Vltavu, 
revitalizace umělé vodní nádrže, polyfunkčního obecního domu, hasičské zbrojnice a 
informačního systému v obci Borová Lada“ byl zařazen dle: 

Přílohy č.1 zákona 100/2001 Sb, jedná se o: Rekreační a sportovní areály, hotelové 
komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů 
- bod 10.10.  
Jedná se tedy o záměr, vypracovaný v rozsahu Oznámení dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 
Sb., v platném znění. 
Příslušným úřadem, který povede zjišťovací řízení bude Ministerstvo Životního prostředí. 

 
 

2. Kapacita (rozsah záměru) 

Oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, je zpracováno pro 
záměr: Umístění stavby centrálního sportovního areálu, lávky přes Teplou Vltavu, 
revitalizace umělé vodní nádrže, polyfunkčního obecního domu, hasičské zbrojnice a 
informačního systému v obci Borová Lada. 
Navrhované stavby a jejich rozsah vychází z prostorového a funkčního zadání  
jednotlivých celků. Realizací těchto jednotlivých celků budou částečně plněny požadavky 
obce, bude doplněna její struktura a zpříjemní životní podmínky obyvatel a také turistů, 
kteří jsou v této oblasti celoročně. Všechny navrhované stavby se nachází v katastrálním 
území obce Borová Lada.  
 

Celý záměr lze rozdělit na 6 celků a to na: 
    Výstavba polyfunkčního obecního domu  

                                               Hasičské zbrojnice 
    Centrální sportovní areál 

    Komunikace 
    Lávka pro pěší 

    Revitalizace vodní nádrže s výstavbou skladového objektu 
 

Výstavba polyfunkčního obecního domu a hasičské zbrojnice 

V centrální části obce, v návaznosti na stávající zástavbu u páteřní komunikace bude 
vybudován nový polyfunkční dům, spojující veškeré potřebné funkce, které jsou buď 
roztroušeny po obci, nebo v obci nejsou vůbec. Jedná se o infocentrum se zázemím, 
ordinaci lékaře s čekárnou, víceúčelový sál se zázemím, knihovnu a provozní místnosti 
obecního úřadu včetně obřadní síně. V podkroví objektu je uvažováno s pohotovostním 
ubytováním. Tento objekt by se měl stát centrálním domem obce, má charakter spojující 
společenské funkce a bude k sobě soustřeďovat turisty. Objem je svou velikostí 
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přirovnatelný k původní zástavbě. Součásti bude taktéž vybudování parkovací plochy pro 
automobily. Doplňující výsadbou zeleně se doplní celkový architektonický výraz zástavby.  

Dalším nově vybudovaným objektem bude hasičská zbrojnice, která bude taktéž řešena s 
využitím tradičních materiálů obdobných jako u polyfunkčního domu. Tento objekt bude 
sloužit k uskladnění nové hasičské techniky a jako zázemí pro hasičské jednotky. Věž na 
sušení hadic bude dominantou obce a orientačním bodem v krajině. Objekt se bude 
nacházet taktéž v centrální části obce v návaznosti na hlavní páteřní komunikaci. 

 
Centrální sportovní areál 

Součástí předkládaného záměru je dále vybudování centrálního sportovního areálu, 
skládajícího se ze sportovního objektu, kde budou umístěny šatny pro sportovce a sauna, 
v návaznosti bude vybudován malý ochlazovací bazének. V další části tohoto objektu bude 
technické zázemí, sloužící jako garáž pro stroje (traktor, rolba) a sloužící pro potřeby 
správce sportovního areálu. Součástí bude taktéž úprava stávající plochy fotbalového 
hřiště, tj. snížení nivelety celé plochy za účelem vytvoření „záplavové“ plochy a ochránění 
následného zaplavení ostatních objektů v území při povodních, vycházející ze studie 
posouzení odtokových poměrů v lokalitě. V návaznosti na tuto plochu bude dále 
vybudována nová tribuna, letní amfiteátr, dětské hřiště a tenisové kurty sloužící 
v zimních měsících jako kluziště 

 
Komunikace 

U jednotlivých objektů budou vybudovány malé parkovací plochy, především pro 
dopravní obslužnost jednotlivých objektů a jejich napojení na stávající komunikace. 
Severním směrem od polyfunkčního domu bude vybudována komunikace pro pěší, 
napojující se na stávající komunikaci vedoucí k umělé vodní nádrži. Stávající 
komunikace bude zrekonstruována. 

 

Lávka pro pěší 

V místě sportovního areálu bude vytvořeno přemostění toku Teplé Vltavy pomocí lávky 
pro pěší a napojení na komunikaci vedoucí do centrální části obce. Tato lávka bude 
vytvářet spojnici mezi částmi obce, kdy bude možné odklonit pohyb chodců po hlavní 
komunikaci, kdy především v období letní a zimní návštěvnické sezóny je zde vysoká 
intenzita provozu a komunikace na pohyb chodců není uzpůsobená. Vybudováním této 
lávky dojde k propojení objektu základní školy s objektem mateřské školy a družiny. 
Realizací tohoto záměru se zvýší bezpečnost pro pohyb občanů, především dětí. 

 
Revitalizace vodní nádrže 

Ke stávající vodní nádrži bude vybudována nová komunikace pro pěší, stávající bude 
upravena. Nádrž a její okolí sloužící v letních měsících jako místo odpočinku, v zimních 
měsících jako sportoviště. Při rekonstrukci bude vypuštěna, odbahněna a budou na ni 
provedeny potřebné rekonstrukce, především zpevnění a úprava hráze, úprava 
přítokového a odtokového místa. Nádrž bude vyzděna kamenem, stávající betonové 
panely budou odstraněny. Součástí této revitalizace bude taktéž vybudování malého 
skladového objektu při severním rohu nádrže. 
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Veškeré stavby jsou projektovány v souladu se stávajícím krajinným rázem obce, vhodně 
doplňují stávající výstavbu a jako celek doplňují služby a potřeby, především trvale zde 
žijících občanů. Stavby nebudou budovány v jednom časovém období, jejich realizace 
bude závislá na získání finančních prostředků. K výstavbě budou použity tradiční 
materiály, především kámen a dřevo. Po vybudování všech uváděných objektů či záměrů 
dojde k funkčnímu propojení obce, jednotlivé části obce budou systematicky propojeny, 
dojde ke zlepšení bezpečnosti při pohybu chodců mezi jednotlivými částmi obce.  

SO 01, SO 02      Zastavěná plocha 
1. Polyfunkční obecní dům   736 m2 

2 Hasičská zbrojnice    170 m2 
 

SO 03 
3. Sportovní a garážový objekt   448 m2 

4A. Letní amfiteátr – jeviště   14 m2 
4B. Letní amfiteátr – hlediště   27 m2 

5. Dětské hřiště     430 m2 

6. Fotbalové hřiště    7 290 m2 

7. Tribuna     148 m2 
8. Tenisové kurty    2 045 m2 

 

SO 04 
9. Komunikace     1 847 m2 
 

SO 05  
10. Lávka pro pěší    265 m2 

 

SO 06 
11. Revitalizace vodní nádrže   2 500 m2 

12. Skladový objekt    58 m2 

 
 

3.Umístění záměru 

Kraj Jihočeský 

Město nebo obec Borová Lada 

Katastrální území Borová Lada 

Tab.č.1: Umístění záměru 
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Dotčené pozemky: 

Jednotlivá stavba Parcela KN 

Polyfunkční obecní dům objekt  - p.č. 149/2, 39/1   

Hasičská zbrojnice objekt – p.č. 251/20 

Fotbalové hřiště + tribuna  objekt – p.č. 132/2, 135/4, 132/16, 135/1 

Sportovní objekt (sport. zázemí, 
sauna), garáže, tenisové hřiště, 
dětské hřiště 

objekt – p.č. 135/1, 135/4, 132/16, 132/2, 132/18 

Dětské hřiště, amfiteátr p.č. 135/1 

Komunikace 

Rekonstruované –  p.č. 251/11, 149/1, 149/5 

Nové – p.č. 149/1, 251/11, 251/12, 251/20, 39/1, 149/2, 
298,135/1, 135/4, 132/16, 132/2, 132,/23,132/24,203/2, 
251/19 

Lávka pro pěší p.č. 135/1, 293/1, 155/1 

Revitalizace vodní plochy, 
technická budova p.č. 149/5 

Tab.č.2:Výčet parcel dotčených předkládaným záměrem 

 
Ve schváleném územním plánu jsou všechny požadované aktivity a území zaneseny a 
navrhované stavby jsou v souladu s platnou touto dokumentací. Napojení objektů na 
rozvodnou síť elektrické energie bude řešeno samostatnými akcemi E-Onu, včetně 
přeložek vzdušného vedení, které je v kolizi s plánovanou výstavbou. 
Území určené pro výstavbu bylo vymezeno s respektováním podmínek ochrany přírody 
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Hranice pozemků jednotlivých 
staveb byly určeny orgánem ochrany přírody a krajiny s ohledem na schválené prvky 
ÚSES nacházející se v lokalitě. Pozemky pro sportovní areál respektují požadavky 
nadregionálního biokoridoru procházející podél osy Teplé Vltavy. 

Návrh je plně v souladu se změnou č.5 ÚPSÚ, Borová Lada. Předběžná jednání během 
zpracování projektové dokumentace potvrdila soulad s požadavky dotčených orgánů. 
Návrhy byly během zpracování konzultovány se Správou národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava i se správou jednotlivých sítí a investorem. 

Všechny komunikace i s parkovišti jsou přímo připojeny na páteřní komunikaci obce. 
V návrhu je respektováno i budoucí řešení obchvatu obce. Potřeba parkovacích míst je  
určena kapacitou územní a dále požadavky investora. Celková potřeba parkování bude 
v budoucnosti řešena budováním záchytných parkovišť v okrajové části obce. Zásadně od 
komunikací je oddělena cesta s lávkou pro pěší, spojující centrální oblasti obce se 
sportovišti a dále komunikaci směřující k základní škole. 
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakterem záměru je vybudování jednotlivých objektů pro veřejné využití, především 
trvale žijících obyvatel obce Borová Lada, na hranici Národního parku Šumava, 
v Jihočeském kraji. Navrhované objekty vhodně doplní stávající výstavbu v obci, bude 
doplněna stávající infrastruktura, především pro pěší. 

Jedná se o výstavbu těchto objektů: 
 

Polyfunkční dům 
Tento objekt bude vybudován v návaznosti na stávající výstavbu v centrální části obce 
v návaznosti na páteřní komunikaci procházející obcí. Do tohoto objektu bude umístěno 
infocentrum se zázemím, ordinace lékaře s čekárnou, víceúčelový sál se zázemím, 
knihovna a provozní místnosti obecního úřadu včetně obřadní síně. V podkroví objektu je 
uvažováno s pohotovostním ubytováním. Tyto jednotlivé funkce jsou v současné době 
roztroušeny po jednotlivých objektech po obci, nebo zde zcela chybí. Realizací tohoto 
domu dojde k soustředění zmiňovaných funkcí na jedno místo, v návaznosti na tento objekt 
bude vybudováno malé parkoviště pro 36 míst, tedy dopravní obslužnost objektu bude 
zajištěna. Při výstavbě budou respektovány veškeré požadavky ochrany přírody a taktéž 
krajinného rázu, vycházející především z charakteru okolní krajiny a stávající zástavby 
v obci.  

 

Hasičská zbrojnice 
Tento objekt bude taktéž řešen s využitím tradičních materiálů obdobných jako u 
polyfunkčního domu. Tento objekt bude sloužit k uskladnění nové hasičské techniky a jako 
zázemí pro hasičské jednotky. Věž na sušení hadic bude dominantou obce a orientačním 
bodem v krajině. Objekt se bude nacházet taktéž v centrální části obce v návaznosti na 
hlavní páteřní komunikaci, cca na protější straně přes komunikaci od plánovaného 
polyfunkčního domu. Tímto objektem budou zajištěny potřeby místního spolku 
dobrovolných hasičů a taktéž potřeby záchranných složek v případě výjimečného stavu 
(požár, povodně, apod.). 

 

Centrální sportovní areál 
Místo stávajícího sportovního areálu, respektive fotbalového hřiště bude významně 
zrekonstruováno a doplněno o další sportovní plochy a objekty. Záměrem je technická 
úprava fotbalové plochy, která bude výškově upravena. Touto úpravou dojde k vytvoření 
řízeně záplavového území, kdy případná voda z povodní se rozlije do této plochy a dále 
bude zpět vedena do říčního koryta. Změnou ve výškovém členění terénu nebude již nadále 
docházet k ohrožování místních obydlí navazující na tuto plochu jižním směrem. Tato 
realizace vychází ze studie posouzení odtokových poměrů, která byla vypracována v dubnu 
2009 Ing. Miroslavem Vondrašem. K této nově vybudované fotbalové ploše bude 
vybudováno nové zázemí a to tribuna pro diváky, která v suterénu bude opatřena 
technickým zázemím pro hráče. Jižním směrem od hřiště bude dále vybudován technický 
objekt sloužící jako garáž pro zimní rolbu a traktor a dále jako technické zázemí pro 
správce tohoto sportoviště. V druhé části tohoto objektu bude zázemí pro uživatele 
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tenisových kurtů a sauna, v návaznosti bude vybudován malý ochlazovací bazének. Další 
součástí tohoto sportovního areálu bude amfiteátr, tenisové kurty sloužící v zimních 
měsících jako kluziště a dětské hřiště (dětský koutek) osazený dětskými prolézačkami, 
houpačkami a pod. V návaznosti na tato sportoviště budou vybudovány malé odstavné 
plochy pro osobní automobily uživatelů sportovišť. Opět těmito stavbami dojde k doplnění 
a vhodnému rozšíření sportovišť pro obyvatele obce, sportoviště budou sjednocena do 
jednoho areálu. Plochy jsou převážně řešeny jako volné, nezpevněné. Tenisové kurty 
budou opatřeny umělým povrchem. Stavby budou řešeny s ohledem na vymezené 
záplavové území, budou použity tradiční stavební materiály, převážně kamen, dřevo. 

 

Lávka pro pěší 
Tato lávka bude spojovat centrální část obce a centrální sportovní areál. Dojde k vhodnému 
propojení stávajících dvou částí obce, pohyb obyvatel bude tímto odkloněn od stávající 
páteřní komunikace, kdy především v období hlavní sezóny je zde velká intenzita provozu 
a komunikace svými parametry není uzpůsobena na pohyb občanů. Toto propojení budou 
taktéž využívat děti při cestě do školy, dojde tak k bezpečnému propojení vzdálenější 
budovy základní školy nacházející se při jihovýchodním okraji obce a budovy školní 
družiny, mateřské školky a školní jídelny nacházející se v centru obce. Tato lávka bude 
vybudována převážně ze dřeva, zátopové území bude přemostěno pomocí pilotů. Tímto 
řešením jsou tak zohledněny požadavky ochrany přírody, kdy nedojde k záboru půdy 
v říční nivě. 

 

Revitalizace vodní nádrže 
Další částí záměru je revitalizace stávající vodní nádrže, nacházející se severním směrem 
od obce. Tato oblast je hodně využívána občany jako místo odpočinku. Po vypuštění 
nádrže budou provedeny úpravy přítoku a odtoku vody, stávající betonové panely budou 
odstraněny a nádrž bude vyzděna lomovým kamenem. Tímto dojde k jejímu začlenění do 
okolní krajiny, dojde k úpravě hráze. Součástí této části záměru bude taktéž vybudování 
malého technického objektu, při severním okraji nádrže, který bude sloužit občanům, jako 
technické zázemí. Tento objekt bude začleněn do stávající zeleně, nebude zde vytvářet 
novou dominantu i s ohledem na své parametry. 

 
 

Komunikace 
Jednotlivé dílčí stavby v obci budou pomocí realizace jednotlivých částí komunikací 
vhodně propojeny a záměr bude tímto řešen jako celek, s ohledem na pohyb občanů v obci 
i návštěvníků. U polyfunkčního domu bude vybudováno malé parkoviště o kapacitě 36 
stání. Další malé odstavné plochy budou vybudovány v návaznosti na centrální sportovní 
areál. Tyto objekty jsou především určeny místním obyvatelům, nepředpokládá se tak 
navýšení dopravy v lokalitě. Pro návštěvníky obce, nebo při větších společensko 
sportovních akcí, kdy je předpoklad jednorázového navýšení dopravy budou zbudována 
záchytná parkoviště při jihovýchodním okraji obce. Tímto řešením tak dojde k odklonění 
velké části dopravy a parkovacích aut z centra obce a systém komunikací a propojení 
jednotlivých částí obce pomocí nové lávky pro pěší bude umožňovat pohyb občanů po obci 
převážně pěšky bez narušování provozu na páteřní komunikaci a při zajištění bezpečnosti 
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všech pohybujících se občanů (pohyb občanů bude odkloněn od stávající páteřní 
komunikace procházející obcí). V rámci vybudování komunikací bude řešeno napojení 
lávky na stávající komunikace, budou vybudovány odstavné plochy pro automobily u 
sportovního areálu a polyfunkčního domu, u tohoto domu budou vybudovány chodníky 
s napojením k autobusové zastávce a následný přechod pro chodce a napojení na centrální 
část obce. Od polyfunkčního domu k umělé vodní nádrži bude vybudována nová 
přístupová komunikace sloužící pro pěší. Stávající komunikace k nádrži bude opravena. 

 

Kumulace záměru s jinými záměry se nepředpokládá. 
 
 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) 
pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 

Záměr a jednotlivé jeho části vycházejí z potřeb obce a jejich občanů. Díky záměru budou 
vybudovány prostory pro společenské a sportovní aktivity, taktéž bude vybudován prostor 
pro potřebné služby (lékař, knihovna, zasedací místnost obecního úřadu, prostor pro 
požární techniku, prostor pro sněžnou rolbu, traktor, apod). 

Dále záměrem bude řešen bezpečný pohyb lidí, především místních dětí při cestě do školy. 
Celý záměr je koncipován tak, aby stávající pohyb lidí po páteřní komunikaci byl 
odkloněn. Záměrem dojde k úpravě vodní plochy, bude zde zachováno místo odpočinku, 
díky nové komunikaci bude tato část zpřístupněna pohodlně i seniorům, rodičům 
s dětskými kočárky apod. Bude zrekonstruováno stávající fotbalové hřiště a bude zde 
vytvořen centrální sportovní areál, kde budou vytvořeny vhodné podmínky pro sportovní 
vyžití po celý rok. Úpravou fotbalového hřiště (úpravou nivelety stávající plochy) dojde 
k vytvoření záplavového území a případná velká voda z místní vodoteče se bude rozlévat 
na tuto volnou plochu. Tímto řešením budou před velkou vodou chráněny stávající bytové 
jednotky nacházející se jižně od obce. 

Záměr je řešen jako celek, kdy právě v tomto případě budou řešeny potřeby občanů 
komplexně, logicky na sebe navazující.  

 
Zrealizovaný záměr posílí či zajistí tyto potřeby: 

- Rozvoj veřejného života obce 

- Podpora společenského, kulturního a sportovního vyžití obyvatel 
- Podpora volnočasových aktivit 

- Podpora a rozvoj služeb občanům (vytvořením kapacit pro hasiče, lékaře, 
správce, inspekční byty, apod.) 

- Zkvalitnění života občanů v obci 

- Zajištění bezpečnosti při pohybu obcí, především dětí 

- protipovodňová opatření 
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- Řešení problematiky parkování návštěvníků 

- Ochrana přírody a krajiny, stavby jsou projektovány s ohledem na 
specifické požadavky místního orgánu ochrany přírody a krajiny, zachování 
stávajícího krajinného rázu, budovy vhodně zapadnou mezi stávající 
zástavbu, pouze je doplní jako celek 

 

Z hlediska výběru míst či zvažovaných variant byly zohledněny požadavky orgánu 
ochrany přírody a krajiny a potřeby obce a místních obyvatel. Na základě zhodnocení 
těchto požadavků a připomínek byla vybrána následující varianta, která respektuje 
podmínky daného území a zúčastněných stran. Tento popisovaný záměr je 
kompromisem mezi jednajícími subjekty, řeší potřeby obce a zároveň nesnižuje míru 
kvality okolního přírodního prostředí. 
 

 
 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Architektonický výraz jednotlivých objektů vyplývá z jejich funkce, významu a z dnešního 
přístupu architekta, který se snaží respektovat tradice, přírodní podmínky hor, zkušenosti, 
ale je také nucen současně výtvarně reagovat na požadavky investora. 
 

SO 01 Polyfunkční obecní dům 
Tento objekt bude mít charakter spojující společenské funkce a bude k sobě soustřeďovat 
turisty. Objekt je svou velikostí přirovnatelný k původní zástavbě. Materiál tradiční, zdivo 
s omítkou, kámen, dřevo. Střešní plášť tvoří šablony z titan-zinku v barvě tmavé břidlice. 
Řazením otvorů, výplní i výrazem bude objekt respektovat současný ráz výstavby.  
Do přízemí je navržen vstup do infocentra se zázemím a knihovny se zázemím. Druhým 
vstupem je zajištěn vstup do společenského víceúčelového sálu a k zázemí pro účinkující. 
Ze vstupního prostoru je přístupna čekárna s ordinací a zázemím. Do přízemí je také 
situováno technické zázemí objektu. Převážná část podkroví je využita pro obecní úřad, 
kanceláře, zasedací místnost, foyer, obřadní síň a hygienické zázemí a kuchyňku. Do 
zbývající části jsou situovány dva pohotovostní byty 1+ kk a 3 + kk. Podlaží jsou 
propojena dvěma schodišti a výtahem. Objekt je ve veřejné části řešen jako bezbariérový. 

Součástí záměru bude taktéž vybudování drobných informačních prvků, které budou 
respektovat ráz obce i krajiny.  

Orientační  systém lze dělit do tří částí:  

- orientační tabule 

- orientační ukazatele 
- orientační tabule s vyobrazením výtvarných míst s grafikou cesty 

Materiálově bude využito kovu s povrchovou úpravou komaxitu a tabule i směrovky 
plastové s povrchem charakterizujícím materiál dřeva. 
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SO 02 Hasičská zbrojnice bude výrazově řešena s využitím tradičních materiálů 
obdobných jako u polyfunkčního domu. Věž na sušení hadic bude dominantou obce a 
orientačním bodem v krajině. Její dispozice je podřízena provozu, v přízemí bude umístěna 
garáž pro požární auto, kancelář, sklad, hygienické zázemí. Do podkroví je navržena 
klubovna, kancelář, kuchyňka, sklad a hygienická zařízení se sprchou. 

 

SO 03 Centrální sportovní areál 
Sportovní a garážový objekt je dělen na dvě části, které jsou od sebe vymezené 
prostorem pro venkovní saunový ochlazovací bazének, oddělený kamennou zdí od okolí 
s překrytím dřevěnou pergolou. V technickém objektu budou garážovány traktor a rolba 
pro údržbu areálu, ve třetím boxu je umístěna dílna a stání osobního auta. 

Sportovní část má vstup do šaten tenisových kurtů a do sauny, tato část je propojena do 
prostor občerstvení se zázemím. 

Samostatné schodiště do podkroví zpřístupňuje kanceláře, hygienické zázemí, zasedací 
místnost. K výstavbě budou použity tradiční materiály, kámen, dřevo, dřevěná okna a 
dveře. Zastřešení bude provedeno z titan-zinkového plechu falcovaného v pásech v barvě 
tmavé břidlice. 

 
Letní amfiteátr – jeviště, hlediště bude vybudováno v návaznosti na sportovní a garážový 
objekt. Jedná se o malou plochu opět využívající tradiční materiál, kámen, dřevo. 
 

Plocha dětského hřiště byla vymezena při jižním rohu fotbalové plochy. Tato plocha 
nebude opatřena plotem, popř. bude oplocena konstrukcí s umělohmotnou sítí do výšky cca 
2 m. Zmiňovaná plocha zasahuje do průběhu hladiny Q 100 a zasahuje do záplavového 
území. Povrch bude řešen jako nezpevněný. 

 

Plocha fotbalového hřiště bude zřízena na ploše 7 290 m2. Jedná se o rekonstrukci 
stávající plochy, k novému záboru půdy nedojde. Součástí hřiště bude 10 parkovacích 
stání. Nejvýznamnější změnou bude upravení nivelety hřiště, kdy s ohledem na 
hydrologické posouzení lokality budou stávající výškové kóty 890,24 – 892,19 m n.m. 
upraveny na 891,50 – 891,80 m n.m. Díky těmto zemním úpravám dojde k řízenému 
záplavovému území, kdy voda při případném vylití z koryta řeky se rozprostře na plochu 
fotbalového hřiště a tímto opatřením dojde k zamezení dalšího vylévaní vody do širšího 
území a ohrožování stávajících domů jižním směrem od centrálního sportovního areálu. 
 

Tribuna bude řešena účelově jako nosná konstrukce z dřevěných lepených vazníků, střešní 
plášť bude tvořen dřevěným záklopem s pásy titanzinkového plechu v barvě tmavé 
břidlice. Barevnost sedaček a dveří bude vyjadřovat jednoznačně účel objektu. 

Jedná se o vyzdívaný objekt s kombinací venkovní kamenné přizdívky a z části 
obloženého dřevem. V prostoru pod tribunou budou šatny s hygienickým zařízením pro 
dvě mužstva, WC pro veřejnost a prostory pro rozhodčí s příslušenstvím. 
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Tenisové kurty zahrnují výstavbu tří hracích ploch o jednotlivých rozměrech 11 x 24 m o 
celkové zastavěné ploše 2 045 m2 umístěné na jižní okraj řešeného území (umístění do 
zákrytu hřiště a víceúčelového objektu). Kurty budou pevně oploceny s umělohmotnou sítí, 
popř. plotovou konstrukcí s protipovodňovou úpravou. Kurty budou zasahovat do 
vymezeného povodňového území průběhu hladiny Q 100. 

 

SO 04 Komunikace 
Vzhledem k rozsahu a rozmístění výše uvedených staveb jsou i komunikační plochy 
v tomto projektu rozčleněny na jednotlivé části: 

- Zpevněné plochy u polyfunkčního domu 
- Zpevněné plochy u hasičské zbrojnice 

- Komunikace a chodníky u centrálního sportovního areálu 

- Komunikace a chodníky u vodní nádrže 

 
1.   Zpevněné plochy u polyfunkčního domu 
Jedná se o nový objekt situovaný na volné ploše po pravé straně stávající hlavní obecní 
komunikace S II/167, v místě směrového oblouku odbočení silnice do centra obce. 

Nové zpevněné plochy bude tvořit kapacitní záchytné parkoviště umístěné po pravé straně 
budovy a chodníky kolem budovy. Parkoviště bude tvořeno 36 kolmými stáními pro 
osobní vozy  
Plochy parkovacích stání budou dlážděné vegetační dlažbou, umožňujícími vsak 
povrchových vod. Komunikace a manipulační plocha budou s krytem živičným. Parkovací 
plochy kolem budovy doplní přístupové chodníky. Celkem se počítá se zřízením 637m² 
živičných ploch, 530m² dlážděných parkovacích stání a 680m² dlážděných chodníků. 
Za budovou bude vybudován v návaznosti na dlážděné chodníky u budovy nový chodník, 
který umožní přístup k vodní nádrži za obcí. Spojovací chodník délky cca 103,80 m bude 
veden napříč volnou zatravněnou plání za obcí a vyústí na stávající příjezdovou 
komunikaci k nádrži, cca 70 m od nádrže. Bude řešen jako jednoduchý turistický chodník 
s šířkou v koruně 2,50m se štěrkovým povrchem.  

 

2. Zpevněné plochy u hasičské zbrojnice 
V návaznosti na nový polyfunkční dům bude za směrovým obloukem hlavní silnice 
směrem do obce po pravé straně silnice umístěn objekt nové hasičské zbrojnice. Mezi 
budovou a komunikací bude zřízena manipulační plocha o šířce 10 m, která umožní výjezd 
vozidel i jejich odstavování mimo hlavní komunikaci. 

Kolem budovy se dále zřídí přístupové chodníky s krytem dlážděným zámkovou dlažbou.  
Dále po pravé straně hlavní silnice v úseku od mostu přes řeku, podél polyfunkčního domu 
a dále kolem zbrojnice, stávající zastávky až po objekt restaurace bude vybudován nový 
chodník, který umožní příchod ke stávající autobusové zastávce a dále k polyfunkčnímu 
domu a za ním dále k vodní nádrži. V konci nového chodníku cca 12,3 m za zastávkou se 
zřídí nový přechod přes silnici s vodorovným značením. Chodci tak budou moci přejít na 
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chodník na druhé straně ulice a pokračovat do centra obce nebo dále k novému 
sportovnímu a kulturnímu centrum. 

Celkem se počítá se zřízením 125m² živičných ploch a 191m² dlážděných chodníků u 
budovy i podél komunikace a zastávky až po přechod. 

 

3. Komunikace a chodníky u centrálního sportovního areálu 
Na východní straně obce v prostoru mezi řekou a stávající místní komunikací je plánováno 
zřízení nového sportovního a kulturního centra obce. Je zde plánováno vybudování nového 
fotbalového hřiště s tribunou a šatnami, tenisových kurtů s umělým povrchem pro 
víceúčelové využití i v zimním období, sportovního objektu, venkovního amfiteátru 
s hledištěm a dětského hřiště. 

Tyto objekty budou zpřístupněny jednak novým přístupovým chodníkem z obce a jednak 
novými manipulačními plochami s napojením na místní komunikaci. Podél komunikace u 
fotbalového hřiště se dále zřídí pruh kolmých parkovacích stání pro 12 osobních vozidel. 
Tenisové kurty a sportovní objekt budou zpřístupněné krátkou příjezdovou komunikací, 
která naváže na manipulační plochy s parkovištěm pro 6 vozidel u objektů.  

U fotbalového hřiště vedle stávající komunikace na plánovanou tribunu se šatnami bude 
taktéž vybudován pruh parkovacích stání.  
Přístup k sportovnímu centru směrem od obce umožní nový přístupový páteřní chodník. 
Ten bude šíře 3,0m s krytem živičným a s konstrukcí pro pěší s občasným pojezdem 
vozidel údržby. Živičný kryt z jemnozrnného asfaltu umožní v letním období pohyb 
sportovců a turistů na in-line bruslích a cyklistů, v zimním období pak běžkařů. 
V úseku křížení trasy chodníku s místní vodotečí se zřídí nový most s šířkou 3,0m a délkou 
cca 77 m. Most je součástí SO 05 Lávka pro pěší. Most umožní překonání řeky a ze strany 
sportovišť, kde je aktivní povodňové území, na něj naváže trasa vedená po opěrách tak, 
aby se umožnilo protékání vod během povodní. Estakáda se ukončí v úrovni konce 
aktivního povodňového území. 

Chodník se ukončí napojením na stávající asfaltovou komunikaci u bytových domů 
v centru obce, vedle stávajícího objektu trafostanice a sjezdu k ČOV.  

Celková délka chodníku bude 209,0 m včetně mostku s estakádou. Chodník se ukončí 
napojením na příjezdovou komunikaci ke sportovištím.  

Celkem se počítá se zřízením 720 m² živičných ploch pojížděných, 261 m² dlážděných 
parkovacích stání a 394 m² dlážděných chodníků. Dále se zřídí 320 m² nového 
přístupového chodníku s krytem živičným a 45 m² opravy plochy chodníku u sjezdu 
k ČOV. 

 
 

4. Komunikace a chodníky u vodní nádrže 
Příjezdová účelová komunikace  
Na stávající cestě se provede vyspravení povrchu obalovaným kamenivem a položí se nový 
kryt z asfaltového betonu šíře 3,0m.  



16 

evidenční číslo:  2011156/OS 

Celkem se provede oprava cca 580 m² stávající účelové komunikace v délce cca 178 m a 
zřídí se 65 m² nových zpevněných ploch u obratiště. 

 

Chodníky po hrázi nádrže 
Na hrázi vodní nádrže je v současné době chodník nezpevněný, travnatý. V rámci 
stavebních úprav se zřídí nový chodník s šířkami dle místa, účelu a využití. Celkem se 
zřídí 276 m² nového chodníku po jižní a východní straně nádrže. 

 

 
SO 05 Pěší lávka – kombinace dřeva a kamene zakrývající betonové nosné pilíře. Uvnitř 
pozinkované bezpečnostní zábradlí s výplní tahokov a VO . 

 

SO 06 Vodní nádrž – skladový objekt tvoří dřevěný plášť se sedlovou střechou. Svým 
měřítkem, materiály a výrazem zcela respektuje svoji polohu v krajině. 
 

Revitalizace nádrže o rozloze cca 0,3 ha, která byla vybudována jako požární nádrž je 
v současnosti opevněna betonovými panely, v nádrži jsou patrné nánosy především na 
vtoku do nádrže. Součástí nádrže je i malý ostrov se vzrostlými stromy. 
Smyslem revitalizace je přiblížit nádrž přírodě, ale současně je nutno počítat s tím, že 
nádrž bude sloužit částečně i k rekreaci (viz doprovodná navrhovaná zařízení v okolí 
nádrže).  

 

 
Obr.č.1:  Charakter umělé vodní nádrže 
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Pro vlastní revitalizaci nádrže bude třeba provést detailní geodetické zaměření nánosů 
v nádrži, nejlépe při vypuštěné nádrži. Pro rozhodnutí jak nakládat s bahnem je třeba 
odebrat vzorky bahna a nechat je vyhodnotit v laboratoři. Dle odborného odhadu na 
základě prohlídky nádrže lze počítat s množstvím bahna mezi 5000 – 7000 m3.  
 

Je navržen následující postup revitalizace: 
Odbahnění a vyčištění nádrže – dojde k odbahnění celé nádrže, zachován bude pouze 
stávající ostrov v nádrži. Odstranění stávajících betonových panelů a jejich nahrazení 
jiným vhodným opevněním. Je možno použít kombinaci kamenné rovnaniny nebo dlažby 
na sucho opřené ve dně o záhozovou patku na delších stranách nádrže, dále dřevěné 
palisády se zemním svahem, případně jen zemní svahy malých sklonů. U vtoku do nádrže 
se navrhuje vytvořit malé litorální pásmo se sklonem svahu mezi 1:5 – 1:10. Stávající 
ostrov bude po provedeném odbahnění opevněn kamennou rovnaninou případně dlažbou 
na sucho. Stávající výpustný objekt bude zkontrolován a může být buď ponechán 
v nynějším stavu, případně jeho stěny budou obloženy kamenem. V případě 
nevyhovujícího stavu bude nahrazen šikmým požerákem. 
V rámci revitalizace bude nutno prověřit hydrologická data a návrhovou hladinu v nádrži. 

 
 

 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Jednotlivé části projektu budou realizovány postupně jednotlivě, dle finančních možností a 
investiční politiky investora 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 

Kraj Jihočeský 

Katastrální území Borová Lada 

Stručná lokalizace pozemků 
určených k záměru 

Převážně v intravilánu obce, v návaznosti na stávající 
zástavbu. Centrální sportovní areál v místech současného 
sportovního areálu – jižní část obce, Revitalizace vodní 
nádrže severním směrem od centrální části intravilánu 
obce 

Tab.č.3: Výčet dotčených samosprávných celků 
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

Závěry oznámení  záměru:  Ministerstvo životního prostředí České 
Republiky 

 
Územní rozhodnutí a stavební povolení:  Stavební úřad Vimperk 
 
Vodohospodářské povolení                                       příslušný vodohospodářský orgán 

(odlučovač tuků a ropných látek)                              města Vimperk 
 

II. Údaje o vstupech 

Zábor půdy 
Realizace jednotlivých částí záměru vyvolá mírnou potřebu záboru půdy. Objekty 
polyfunkčního domu a hasičské zbrojnice budou vystavěny v návaznosti na stávající 
zástavbu v intravilánu obce.  

K záboru půdy dojde vybudováním chodníku od polyfunkčního domu k vodní nádrži. 
K relativně největšímu záboru půdy dojde v místě centrálního sportovního areálu. Zde 
budou vybudována jednotlivá sportoviště a objekty. U sportovišť bude převážně použit 
nezpevněný povrch, nedojde tak ke zhoršení vlastnosti povrchu schopnost zasakovat vodu. 
Tenisové kurty budou opatřeny zpevněným povrchem. 

U jednotlivých pozemků zemědělského půdního fondu musí být zažádáno o vyjmutí těchto 
pozemků. Zábor půdy jednotlivými stavbami nacházející se v pásmu chráněného území byl 
konzultován se Správou národního parku a Chráněné oblasti Šumava. Dle rozhodnutí 
tohoto orgánu ochrany přírody je zábor těchto pozemků možný. 
 

Stavební pozemky jsou určeny územně plánovací dokumentací. Druhým kritériem byly 
majetkoprávní vztahy k pozemkům. Účel a poloha objektů, jejich rozsah nepřímo určují 
potřebné velikosti pozemků i jejich vzájemné návaznosti. Jednotlivé pozemky byly 
vybrány logicky, dopravně dostupné, využívající malebnost krajiny a respektující chráněné 
biokoridory. 
 

p.č. výměra druh pozemku způsob ochrany majitel 

32/1 1268 zast.plocha a nádvoří chráněné území Milada Vávrová 

39/1 407 ostatní plocha - ČR 

68 229 zast.plocha a nádvoří - Česká pošta s.p. 

108/15 7048 ostatní plocha chráněné území +ZPF Obec Borová Lada 

132/16 3940 trvalý trav.porost chráněné území +ZPF Obec Borová Lada 
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132/18 24 trvalý trav.porost chráněné území +ZPF Obec Borová Lada 

132/2 4858 trvalý trav.porost chráněné území +ZPF Obec Borová Lada 

132/23 318 ostatní plocha chráněné území Obec Borová Lada 

132/24 66 ostatní plocha chráněné území Obec Borová Lada 

135/1 21636 trvalý trav.porost chráněné území +ZPF Obec Borová Lada 

135/4 583 trvalý trav.porost chráněné území +ZPF Obec Borová Lada 

149/1 18230 ostatní plocha chráněné území ČR 

149/2 2725 ostatní plocha chráněné území Obec Borová Lada 

149/5 3860 vodní plocha chráněné území Obec Borová Lada 

149/6 14686 ostatní půda Chráněné území Pichl Antonín 

150/3 34 ostatní plocha chráněné území ČR 

154/1 2477 ostatní plocha chráněné území ČR 

155/1 9501 ostatní plocha chráněné území Obec Borová Lada 

155/15 795 ostatní plocha chráněné území ČR 

155/17 321 ostatní plocha chráněné území Obec Borová Lada 

202/3 1052 ostatní plocha chráněné území Jihočeský kraj 

251/1 31614 trvalý trav.porost chráněné území +ZPF Václav Mráz 

251/7 1131 ostatní plocha chráněné území Vávrová Milada 

251/11 1177 ostatní plocha chráněné území Obec Borová Lada 

251/12 1368 trvalý trav.porost chráněné území +ZPF ČR 

251/18 22 ostatní plocha chráněné území Obec Borová Lada 

251/19 51 ostatní plocha - Jihočeský kraj 

251/20 1901 trvalý trav.porost ZPF Obec Borová Lada 

251/7 1131 ostatní plocha chráněné území Milada Vávrová 

269 476 ostatní plocha chráněné území Jihočeský kraj 

270/1 1038 ostatní plocha silnice chráněné území Sús JšK 

293/1 4896 vodní plocha chráněné území ČR Povodí Vltavy 

298 182 ostatní plocha chráněné území Obec Borová Lada 
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Tab.č.4: Výčet dotčených pozemků a zábor půdy 

       Zastavěná plocha 
Polyfunkční obecní dům    736 m2 

Hasičská zbrojnice     170 m2 
Sportovní a garážový objekt    448 m2 

Letní amfiteátr – jeviště    14 m2 
Letní amfiteátr – hlediště    27 m2 

Dětské hřiště      430 m2 
Fotbalové hřiště     7 290 m2  (stávající plocha)  

Tribuna      148 m2 
Tenisové kurty     2 045 m2 

Komunikace      1 847 m2 (pouze z části) 

Lávka pro pěší     265 m2 (nadzemní, osazená na pilotech) 

Revitalizace vodní nádrže    2 500 m2  (stávající plocha) 
Skladový objekt     58 m2 

Celkem nový zábor půdy     5 923 m2 
 

(zábor půdy mimo stávající fotbalové hřiště, stávající vodní nádrž a lávku pro pěší, která 
bude osazena na pilotech) 

Surovinové a energetické zdroje 

Elektro instalovaný 
příkon 

z toho 
tep.čerpadlo 

soudobý 
příkon 

roční 
spotřeba 

 Pi (kW) kW Ps (kW) MWh 

Polyfunkční objekt 

(SO01) 
132 60 87 201 

Sportovní objekt 

(SO03) 
85 22 56 74,8 

Hasičská 

zbrojnice(SO02) 
26 12 18 22,8 

Tribuna (SO03) 22 5 16 11,3 

Veřejné osvětlení 2,03  2,03 7,41 

 



21 

evidenční číslo:  2011156/OS 

Instalovaný příkon celkem 267 kW 

Soudobý příkon celkem 110 kW 

Roční spotřeba celkem 316 MWh/rok  

*je zahrnuta i spotřeba tepelných čerpadel 

Tab.č.5: Souhrn spotřeb energií  
 

Teplo    

Polyfunkční objekt (SO 01) 98 kW 178,80 MWh/rok 

Hasičská zbrojnice (SO 02) 19 kW 19,20 MWh/rok 

Tribuny (SO 03) 5 7,10 MWh/rok 

Sportovní objekt (SO 03) 38 kW 69,80 MWh/rok 

Tab.č.6: Souhrn spotřeb energií - teplo 

Spotřeba vody 

Polyfunkční objekt (SO 01) 1,44 m3/den 394,20 m3/rok 

Hasičská zbrojnice (SO 02) 0,12 7,20 m3/rok 

Tribuny (SO 03) 1,0 m3/den 40,20 m3/rok 

Sportovní objekt (SO 03) 1,97 m3/den 150,0 m3/rok 

Tab.č.7: Souhrn spotřeb energií  - spotřeba vody 

 
Celková spotřeba vody 

Průměrná denní spotřeba vody  Qd = 4,53 m3/den 

Roční spotřeba vody    Q = 591,60 m3/rok 

 

U polyfunkčního domu bude zdrojem tepla sestava tepelných čerpadel systému voda-
voda. Zdrojem termální energie bude buď řeka Teplá  Vltava nebo se provedou vzhledem 
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k blízkosti řeky studny, propojené vodní hladinou s řekou. Jedna ze studní bude sloužit 
jako vsakovací, do které se bude vracet využitá voda. Tento zdroj má nejlepší tepelný 
faktor, předpokladem jsou však vhodné hydrogeologické podmínky, které lze 
předpokládat. Budova bude vyprojektována a postavena  v  souladu se zákonem 406/2000 
Sb. v platném znění o energetické účinnosti budov a vyhlášky 148/2007 Sb. v platném 
znění o energetické náročnosti budov.  
Pro objekt hasičské zbrojnice je navrženo teplovodní ústřední vytápění s nuceným 
oběhem topné vody, kde zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo vzduch-voda umístěným 
v technické místnosti 1.NP. Budova bude opět vyprojektována a postavena  v  souladu se 
zákonem 406/2000 Sb. v platném znění o energetické účinnosti budov a vyhlášky 
148/2007 Sb. v platném znění o energetické náročnosti budov. 

Pro objekt tribun /šaten/ je navrženo teplovodní ústřední vytápění s nuceným oběhem 
topné vody, kde zdrojem tepla bude elektrokotel. Využití objektu šaten fotbalového hřiště 
se předpokládá v sezóně mimo zimní období. Pro ohřev a předehřev teplé vody bude jako 
alternativní řešení navržen solární ohřev slunečními kolektory umístěnými na střeše 
tribuny 
Pro sportovní objekt je navrženo teplovodní ústřední vytápění s nuceným oběhem topné 
vody, kde zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo systém země-voda nebo voda-voda, pro 
které je nutné provést hydrogeologický průzkumu. V případě nevhodnosti tohoto systému 
bude zvolen jiný systém např. voda-voda nebo vzduch-voda. 
 

 
S ohledem na použitý systém vytápění objektů nebudou instalovány žádné zdroje 
znečišťování ovzduší, objekty budou v případě potřeby dovytápěny pomocí elektřiny. I 
s ohledem na použití a účel těchto objektů se nepředpokládá neúměrný nárůst energií. 
Voda bude v objektech používána především k hygienickým účelům, nebude zde žádný 
provoz vyžadující dodávku technologické vody. Taktéž elektřina bude sloužit převážně ke 
svícení či k provozu běžných spotřebičů. V případě potřeby bude využívána v zimních 
měsících k dotápění objektů. 

 
Období výstavby 

Surovinové zdroje, stavební materiál 
V období výstavby záměru lze předpokládat v lokalitě pohyb stavebních strojů při 
navážení vstupního stavebního materiálu. Dobu navážení či množství vstupního materiálu 
nelze v tuto dobu přesněji definovat. Jednotlivé stavby budou rozděleny do jednotlivých 
etap dle finančních možností investora. S ohledem na charakter jednotlivých částí záměru 
však nelze předpokládat neúměrnou intenzitu vstupů při dopravě stavebního materiálu. 
Stavby jsou řešeny jako tradiční zástavba pro danou lokalitu s významným využitím dřeva 
a kamene, jako hlavního stavebního materiálu. 
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

Emise do ovzduší 
 
Mobilní zdroje 
S využíváním jednotlivých budov či ploch záměru se neuvažuje s nárůstem dopravy v obci 
jako celku. Po realizaci všech plánovaných záměrů a centrálního odstavného parkoviště při 
jihovýchodním okraji obce, které je řešeno v jiném záměru obce dojde pouze jen ke změně 
směřování této dopravy.  

V současné době jsou jednotlivé funkce veřejného života či obslužnosti roztroušeny po 
obci, není zde řešeno centrální parkování. Z těchto důvodů obyvatelé obce i návštěvníci 
využívají k parkování jednotlivá místa v obci. Smyslem obce je do budoucna vytvořit 
záchytné parkoviště na okraji obce a popisovaným záměrem a především lávkou pro pěší 
spojující obě dvě hlavní části obce podpořit pěší pohyb občanů i návštěvníků mimo hlavní 
komunikaci a tímto zajistit jejich bezpečnost při pohybu. 

V posuzovaném záměru jsou taktéž plánována malá odstavná parkoviště vybudována u 
jednotlivých objektů a sportovního areálu. Tyto plochy budou převážně sloužit místním 
občanům a k obslužnosti jednotlivých objektů či ploch. Tato doprava bude mít spíše 
příležitostný charakter, nejedná se o pravidelný nárůst. Pouze v případě polyfunkčního 
domu lze uvažovat s pravidelnou obslužností osobních automobilů (obecní úřad, lékař, 
apod.), avšak tyto funkce jsou již v obci převážně roztroušeně zastoupeny, dojde pouze 
k jejich sjednocení do jednoho objektu a taktéž sjednocení související obslužné dopravy. 
K mírnému nárůstu dopravy by mohlo dojít v místě centrálního sportovního areálu a to 
v období letní sezóny při pořádání kulturních či sportovních akcí. Avšak s ohledem na 
velikost obce s těmito stavy není počítáno pravidelně a nebudou probíhat ve velkém 
rozsahu. To znamená, že není předpokládáno, že do zmiňované obce budou pravidelně 
dojíždět desítky automobilů či autobusů na místní kulturní či společenské akce pořádané 
vesměs místními občany. 

S ohledem na stávající intenzitu dopravy v lokalitě, která se významně mění s ohledem na 
probíhající návštěvnickou sezónu v rámci roku a s ohledem na účel užívání posuzovaných 
jednotlivých částí záměru nelze uvažovat s navýšením dopravy v rámci roku v širší lokalitě 
obce. 

K možnému zanedbatelnému navýšení intenzity dopravy a tedy i k možné produkci emisí 
z této dopravy může docházet v místě centrálního sportovního areálu a to pouze v době 
konání větších kulturních či sportovních akcí. K tomuto stavu nebude docházet pravidelně 
a předpokládaná následná doprava se nepředpokládá v enormní výši. Na základě této 
vyhodnocené dopravy lze předpokládat produkci emisí z automobilů vlivem provozu 
záměru v jednotkách, max. v desítkách kilogramů za rok a s ohledem na intenzitu stávající 
dopravy v lokalitě je tato produkce emisí zanedbatelná, nepředstavuje nárůst emisí a 
nepříznivé ovlivnění imisního pozadí v lokalitě. 

V budoucnu po vybudování centrálního záchytného parkoviště na jihovýchodním okraji 
obce se předpokládá významné snížení provozu automobilů v obci a tedy i snížení 
produkce emisí z těchto mobilních zdrojů v lokalitě. 

 

Mobilní zdroje v období výstavby 
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V období výstavby lze předpokládat navýšení intenzity, především nákladní dopravy, 
navážející na staveniště potřebné stavební suroviny, případně stroje. Nárůst této dopravy 
bude pouze v určitém časovém období. Nepředpokládá se budování jednotlivých celků 
záměru dohromady, jednotlivé stavební akce budou realizovány postupně s ohledem na 
finanční politiku investora. Dopravní zátěž bude tedy dočasná, s ohledem na charakter 
jednotlivých staveb se nepředpokládá použití těžkých strojů či mechanismů v delším 
časovém období. 

Z hlediska možného znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje krátkodobého 
charakteru, především tuhých znečišťujících látek (prach), vznikajících při uvedených 
stavebních činnostech. Množství produkovaného prachu z provádění těchto prací nelze 
přesně kvantifikovat, tyto nahodilé zdroje bude nutné eliminovat v závislosti na charakteru 
prací, na vlhkosti, použitých materiálech, klimatických podmínkách atd. Dalšími 
nepodstatnými zdroji znečišťování ovzduší v období výstavby budou exhalace z provozu 
stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje je nutné 
považovat za nahodilé a krátkodobé, bez možnosti přesnějšího stanovení produkce emisí. Z 
hlediska kvality ovzduší lze hodnotit působení z období výstavby jako dočasné, 
krátkodobé, přesně nedefinovatelné a při dodržení zásad správně prováděných postupů 
prací i bez podstatných vlivů na zájmové území.  
 
 
Vody 
 
Období výstavby 
Z vlastního období výstavby posuzovaného záměru není předpokládána žádná produkce 
odpadních vod z prováděných stavebních činností. Po dobu realizace záměru budou mít 
pracovníci zajišťující výstavbu k dispozici odpovídající sanitární zázemí, např. mobilní 
hygienicko-sanitární zařízení, případně budou využívat místní sociální zařízení. 
 
 
Období provozu 
Vyhodnocené množství splaškových vod je shodné s bilancí spotřeby vody (viz. výše, 
kapitola Vstupy) V objektech nebude instalováno žádné zařízení vyžadující potřebu 
dodávky technologické vody, proto spotřeba vody a následné množství splaškové vody 
vychází především z využití hygienicko sociálních zařízení. Celoročně bude využíván 
především polyfunkční dům, ostatní objekty budou využívány nárazově, dle potřeby. 
Celkové množství splaškových vod bude v rámci roku malé. K odvádění těchto vod bude 
využita stávající kanalizační obecní síť či nově vybudovaná síť. 

 
Množství dešťových vod 

Polyfunkční objekt (SO 01) 10,84 +22,68=33,52 l/s objekt + parkoviště 

Hasičská  zbrojnice (SO 02) 5,04+5,37=10,41 l/s objekt + příjezdní plocha 

Tribuny (SO 03) 4,11+1,64= 5,75 l/s objekt + příjezdní cesta 

Sportovní objekt SO 03) 13,50+1,0=14,50 l/s objekt + parkoviště 



25 

evidenční číslo:  2011156/OS 

Celkové množství 
dešťových vod 64,18 l/s  

Tab.č.8: Množství dešťových vod - souhrn 
 

Splaškové vody z polyfunkčního domu budou napojeny přes odlučovač tuku do splaškové 
ležaté kanalizace. Ležatá kanalizace bude z objektu vyvedena jižním směrem ke 
komunikaci, kde je navržena v zeleni čerpací šachta splaškové kanalizace. V této části 
obce není vybudována žádná kanalizace a jednotná kanalizace je ukončena jihozápadním 
směrem na rohu objektu pošty, kde je však terén výše.   
Dešťové vnější svody ze střech, na kterých se osadí lapače střešních splavenin budou 
svedeny podél obou stran objektů oddílnou dešťovou kanalizací, na kterou se napojí 
odvodnění parkoviště a zpevněné plochy souvisejících s objektem. Podle vyjádření orgánů 
státní správy se zváží vzhledem k napojení dešťových vod z parkoviště do Teplé Vltavy 
osazení odlučovače ropných látek na úseku kanalizace vedené z parkoviště. 

 

Specifická spotřeba vody zaměstnanců 60 l/os 

Počty osob administrativa trvale 

Občasně 2*týden-knihovna, ordinace 

4 

3 

Specifická spotřeba vody byty 120 l/os/den 

Počty osob byty 5 

Specifická spotřeba sprchy 60 l/os 

Počty osob  10 

Není zahrnuta spotřeba sálu protože není blíže 
specifikováno  

Denní spotřeba vody  Q=4*60+5*120+10*60=1,44 
m3/den 

Roční spotřeba vody  Q= 525,60*0,75=394,20 m3/rok 

 

Množství dešťových vod ze střechy je vypočteno podle ČSN   756760 

Plocha střechy A 756  m2 

Intenzita deště  0,030 l/s/m2 

Množství dešťových vod Qr 0,03 * 756  * 1,0 =22,68 l/s  
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Množství dešťových vod z vjezdu a parkoviště vypočtené podle ČSN 756101 

Množství dešťových vod Q 0,80 * 0,1042 * 130=10,84  l/s 

 
Tab.č.9: Výpočet spotřeby vody a produkce dešťových vod – polyfunkční dům 

 
 

Objekt hasičské zbrojnice má navrženou oddílnou kanalizaci, splaškové odpadní vody 
budou napojeny hlavním ležatým svodem na stávající obecní kanalizaci ukončenou 
jihovýchodně před navrženým objektem. Obecní kanalizace je následně svedena do 
centrální čistírny odpadních vod.  

Dešťové vody ze střechy se svedou vnějšími svody opatřenými lapači střešních splavenin 
do nově navržené dešťové kanalizace.  

 
Výpočet spotřeby vody je proveden podle přílohy vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 27/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a 
Směrnic č. 9/73 Ústředního věstníku ČR.  

Specifická spotřeba vody 60 l/os 

Provoz občasný cca 1*měsíc 10 osob 

Celková spotřeba vody Q = 10*60=0,60 m3/měsíc 

Roční spotřeba vody Q = 0,60*12 = 7,20 m3/rok 

Množství dešťových vod ze střechy je vypočteno podle ČSN   756760 

Plocha střechy A 168 m2 

Intenzita deště i 0,030 l/s/m2 

Množství dešťových vod Qr 0,03 * 168  * 1,0 =5,04 l/s  

Množství dešťových vod z příjezdu ke zbrojnici vypočtené podle ČSN 756101 

Množství dešťových vod Q 0,80 * 0,0516 * 130=5,37 l/s 

 
Tab.č.10: Výpočet spotřeby vody a produkce dešťových vod – hasičská zbrojnice 

 
 

Objekt tribuny navržený v těsné blízkosti fotbalového hřiště bude využíván jako šatny 
s hygienickým zázemím mužstev a rozhodčích. Odpadní splaškové vody od WC a 
umýváren v přízemí budou vyvedeny z objektu oddílnou kanalizační přípojkou východním 
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směrem, kde se napojí na stávající koncovou šachtu obecní splaškové kanalizace vedené 
jižním směrem do čerpací šachty a následně na centrální čistírnu odpadních vod. 

Dešťové vody ze střechy tribuny se svedou vnějšími svody opatřenými lapači střešních 
splavenin, které se ležatými svody napojí na hlavní svod dešťové kanalizace napojený na 
stávající šachtu dešťové kanalizace u tribun.  

 
Výpočet spotřeby vody je proveden podle přílohy vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 27/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a 
Směrnic č. 9/73 Ústředního věstníku ČR.  

Specifická spotřeba vody 60 l/os 

Využití –tréninky 2*týden po 10 osobách 
                 zápasy 2* měsíc 27 osob 

/10 osob * 60 l/os/*2=1,20 m3/týden 
/27 osob * 60 l/os/*2=3,24 m3/měsíc 

Roční spotřeba vody – využití 5 měsíců/rok 1,20*20+3,24*5=40,20 m3/rok 

Množství dešťových vod ze střechy je vypočteno podle ČSN   756760 

Plocha střechy A 137 m2 

Intenzita deště i 0,030 l/s/m2 

Množství dešťových vod Qr 0,03 * 137  * 1,0 =4,11 l/s  

Množství dešťových vod z příjezdu ke zbrojnici vypočtené podle ČSN 756101 

Množství dešťových vod Q 0,80 * 0,0158 * 130=1,64 l/s 

Tab.č.11: Výpočet spotřeby vody a produkce dešťových vod – objekt tribuny 

 

Ve sportovním objektu bude umístěno občerstvení, WC, sportovní šatny, šatny 
zaměstnanců a sauna. Ve 2.NP pak kanceláře a zasedací místnost s WC. Odpadní 
splaškové vody hygienického zařízení přípojkou splaškové kanalizace z objektu, která je 
navržena severním směrem, kde se napojí na koncovou šachtu navržené splaškové stoky. 

Dešťové vody ze střech budou svedeny vnějšími svody, které se opatří lapači střešních 
splavenin. Ležaté dešťové svody ze sedlových střech se pak napojí přípojkami na 
navrženou dešťovou  kanalizační stoku. 
 

Výpočet spotřeby vody je proveden podle přílohy vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 27/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a 
Směrnic č. 9/73 Ústředního věstníku ČR.  

Specifická spotřeba vody zaměstnanci+kancelář 60 l/os*1 osoba= 0,060 m3/den 

Využití sezónní – sport 18 osob /18 osob * 60 l/os/=1,08 m3/den 
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                             sauna  10 osob 
                             občerstvení 1 zaměstnanec 

/10 osob * 60 l/os/=0,60 m3/den 
230 l/den*1osoba = 0,23 m3/den 

Průměrná denní spotřeba vody  Q 1,97 m3/den 

Roční spotřeba vody – využití 70% 5 
měsíců/rok 1,97m3/den*150dnům*0,70=150m3/rok 

               
Množství dešťových vod ze střechy je vypočteno podle ČSN   756760 

Plocha střechy A 450 m2 

Intenzita deště i 0,030 l/s/m2 

Množství dešťových vod Qr 0,03 * 450  * 1,0 =13,50 l/s  

Množství dešťových vod z parkoviště vypočtené podle ČSN 756101 

Množství dešťových vod Q 0,80 * 0,0095 * 130=1,0  l/s 

Tab.č.12: Výpočet spotřeby vody a produkce dešťových vod – sportovní objekt 

 

Obec Borová Lada má v prostoru hasičské zbrojnice a polyfunkčního objektu vybudovaný 
jednotný systém kanalizačních stok, odvádějící splaškové odpadní vody z jednotlivých RD 
a ostatních objektů společně s dešťovými vodami ze střech, komunikací a zpevněných 
ploch do centrální čistírny odpadních vod. Před čistírnou odpadních vod je proveden 
dešťový oddělovač.  

V prostoru sportovních zařízení, což je v severovýchodní části obce, je provozována 
oddílná kanalizace s výtlakem splaškové kanalizace severozápadním směrem k čistírně 
odpadních vod.  
V centru obce je navržena nová oddílná kanalizace, která bude řešit odvedení dešťových 
vod z příjezdu k hasičské zbrojnici a zpevněných ploch s parkovištěm u polyfunkčního 
domu. Na tuto stoku budou přípojkami napojeny dešťové svody ze střech objektů. Stoka 
D1 je navržena v kraji hlavní komunikace po spádu terénu od koncové šachty u hasičské 
zbrojnice po výtokový objekt do řeky Teplé Vltavy.  

U polyfunkčního domu je navržena stoka D1.1,  do které budou napojeny dešťové vody ze 
střechy a dešťové vody z parkoviště a zpevněných ploch. Na úseku kanalizace z parkoviště 
se doporučuje osadit lapač ropných látek, kterým se zamezí možnost úniku těchto látek do 
řeky.  

Splaškové odpadní vody z nového polyfunkčního objektu nelze napojit na obecní 
kanalizaci gravitačně s ohledem na konfiguraci terénu v místě ukončené stávající 
kanalizace u objektu pošty. Terén v celé délce od polyfunkčního objektu k místu napojení 
stoupá. Před polyfunkčním objektem je navržena v zeleném pásu automatická čerpací 
stanice, ve které je osazeno mělnící kalové čerpadlo s přípojkou pro napojení výtlačného 
potrubí.  
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V prostoru sportovního zařízení jsou navrženy stoky oddílné kanalizace, které budou 
napojeny na stávající oddílnou kanalizaci vedenou v místní komunikaci v šachtách. Obě 
navržené stoky budou ukončeny revizními šachtami u sportovního zařízení, do kterých se 
napojí oddílné kanalizační přípojky z objektu. V tomto prostoru je také navrženo 
odvodnění zpevněných nových ploch uličními vpustěmi.  

 
 
Kategorie a množství odpadů 

S odpady v době výstavby a za provozu bude nakládáno podle platných legislativních 
předpisů, zejména podle zákona „o odpadech“ č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů, vyhlášky č.381/2001 Sb. „katalog odpadů“ a vyhlášky č. 383/2001 Sb. „o 
podrobnostech nakládání s opady“. 
Během samotné stavby, při konkrétních stavebních činnostech vzniknou v poměrně malém 
množství stavební odpady klasického složení, např. zbytky surovin a pomocného 
materiálu. Ve větším rozsahu jako odpad vznikne stavební zemina ze hloubení stavební 
jámy a ze snížení nivelety fotbalového hřiště. V tomto případě bude sejmuta svrchní 
humusovitá vrstva, která bude následně použita při dokončovacích povrchových úpravách. 
Bilančně odpadní zeminy bude více, než bude možné použít při povrchových úpravách. 
S touto zeminou bude dále nakládáno jako s odpadem dle platných předpisů. Dále vznikne 
biologický odpad z odstranění stávajících náletů, keřů. 

 

Bilance odpadů v období výstavby 

Kód  Druh odpadu     Kat.           Z.n.     
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   0  A 

15 01 02 Plastové obaly     0  A 

15 01 03 Dřevěné obaly     0  A 

15 01 04 Kovové obaly     0  A 
15 01 05 Kombinované obaly    0  A 

15 01 06 Směsné obaly     0  A 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezp. 

  látek nebo obaly těmito látkami  N  A  
  znečištěné  

Stavební odpady 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

  cihel, tašek a keramických výrobků  0  A 
  neuvedené pod kódem 17 01 06 

17 02 01 Dřevo      0  A 
17 02 02 Sklo      0  A 

17 02 03 Plasty      0  A 
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17 04 05 Odpadní železo, ocel    0  A 

17 04 07 Směsné kovy     0  A 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  0  A 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod  0  A/B  
  číslem 17 05 03 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry  0  2A 
  neuvedené pod kódem 17 08 01   

17 09 04 Smíšené stavební a demoliční  0  A 
  odpady neuvedené pod kódy 

  17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Komunální odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad   0  A 

20 02 01 Biologický rozložitelný odpad  0  A 

 

Vysvětlivky: 
Z.n. způsoby nakládání 

A – předání jiné oprávněné osobě 

B – využití jako suroviny na povrchové úpravy 
Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu 
přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů a bude ukládán 
tříděný. Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli 
zařízení na úpravu stavebního odpadu. Vlastnosti odpadní zeminy pro zjištění možného 
způsobu nakládání budou ověřeny ve smyslu vyhlášky 383/2001 Sb.: Zemina bude 
zatříděna k dalšímu využití/uložení podle limitního ukazatelů obsahu škodlivin v sušině a 
ve výluhu – tak jak stanovuje vyhláška  

 
Bilance odpadů v období provozu objektů 
Během využívání staveb budou převážně vznikat klasické komunální odpady v kategorii 
ostatní, v převládajícím složení – plasty, papír, sklo, biologický odpad: v menší míře může  
vznikat i odpad kategorie nebezpečný – zářivky, baterie, barvy, obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami, vyřazená elektrická zařízení apod.  V projektu jsou tyto odpady 
uvedeny, ale po  konzultaci  vznikat prakticky nebudou.  

Kód  Druh odpadu      Kat.           Z.n.     
20 01 01 Papír a lepenka     O  A 
20 01 02 Sklo       O  A 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní  O  A 
  a stravoven 

20 01 10 Oděvy       O  A 
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20 01 11 Textilní materiály     O  A 

20 01 25 Jedlý olej a tuk     O  A 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení   O  A 

  neuvedené pod kódy 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
20 01 39 Plasty       O  A 

20 01 40 Kovy       O  A 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad   O  A 

20 02 03 Ostatní biologicky nerozložitelný odpad  O  A 
20 03 01 Směsný komunální odpad    O  A 

20 03 03 Uliční smetky      O  A 
20 03 07 Objemný odpad     O  A 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené  O  A 

Vysvětlivky: 
Z.n. způsoby nakládání 
A – předání jiné oprávněné osobě 

Komunální odpad původem z užívání objektů bude před předáním oprávněné osobě tříděn. 
Vytříděný papír, sklo, plasty a směsný odpad se bude ukládat do označených typizovaných 
sběrných nádob. Vytříděný nebezpečný odpad se bude shromažďovat odděleně v označené 
typizované sběrné nádobě a bude se předávat v určenou dobu na městem určených a 
zajištěných místech, původce si bude počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví 
lidí, zvířat či rostlin nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí. Objemný 
odpad se bude odkládat do označených kontejnerů. Sběr objemného odpadu bude probíhat 
nárazově v závislosti na aktuální potřebě. 

 

Zdroje hluku 

 
Hluk z výstavby záměru 
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustickou situaci 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. 
Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou 
stavební činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní 
životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, 
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se 
užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále 
měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště 
však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. 
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Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do 
okolí nemůže být příliš vysoká. V následující tabulce je uveden odhad nasazení stavebních 
mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy 
vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží 
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či 
částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů 
stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů: 

 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 

výkon 
LW [dB] 

Hladina akustického 
tlaku ve vzdálenosti r 

[m] 
LpA [dB] 

Doba používání 
stroje, hod/den 

1 Nakladač UNC 151  - LpA10 = 83 dB(A) 3 

2 Domíchávače 
betonové směsi  92 dB(A) - 3 

Doprava 
Nákladní automobily 
TATRA, Liaz, zemní 
stroje, apod  

Četnost jízd nákl. automobilů na stav. a ze staveniště 
není přesně známa  

Tab.č.13: Předpoklad parametrů strojů – stavební práce 

 
Vlastní stavební práce budou spočívat v provedení výkopových prací, vyrovnání terénu a 
pokládání podkladových a vrchních vrstev jednotlivých staveb, účelové komunikace a 
plochy parkoviště. Nasazení těžké techniky bude časově omezeno a to pouze na dobu 
provádění hlavních stavebních prací.   
Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem 
použití stavební mechanizace. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat 
zejména na začátku stavebních prací. Hluk strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 
80 - 89 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně. Hladina hluku se bude měnit 
v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu, době a místě 
jejich působení. Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce 
bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí 
(běžné manuální práce na pracovišti je nařízením vlády č. 148/2006 Sb. stanovena max. 
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8 hodinovou směnu LAeq 85 dB (A). 

Hlavním kriteriem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
(LAeq), která představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A, a je vyjadřována 
v decibelech. V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby 
tak, aby jak vlastní stavební práce, tak i nákladní doprava byla minimalizována zejména ve 
večerních a nočních hodinách (stavební práce nebudou probíhat ve večerních a nočních 
hodinách). 
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Provoz záměru  
Případným projevem „hluku“ může být provoz sportovního areálu. Avšak v současné době 
je stávající fotbalové hřiště využíváno, probíhají zde fotbalové tréninky a zápasy. Nedojde 
k žádným změnám v tomto režimu. Novým záměrem bude v tomto sportovním areálu dále 
vybudování tenisových kurtů, dětského hřiště s prolézačkami a letního amfiteátru. S 
případnou zvukovou kulisou je možné uvažovat pouze v době konání větší společensko 
kulturní akce. Tyto případné akce, které budou pořádány převážně v letních měsících, 
nebudou pravidelné a nebudou velkého rozsahu. Amfiteátr bude spíše používán místními 
občany pro akce místního charakteru.  

S ohledem na tyto skutečnosti a na stávající využití fotbalového hřiště nelze provoz 
sportovního areálu hodnotit jako nový zdroj hluku v daném území. Sportoviště nebude 
pravidelně využíváno, všechny akce v něm konané budou časově omezené a 
nepředpokládá se využití tohoto areálu k velkým hromadným akcím. 

Ostatní prvky záměru (výstavba lávky, polyfunkčního domu, hasičské zbrojnice a 
revitalizace vodní nádrže) nebudou zdroji hluku v území, těmito jednotlivými stavebními 
částmi záměru nedojde ke změně ve veřejném životě v obci a vzniku nových činností, 
které by měly vliv na akustickou situaci v lokalitě. 

 

Sadové úpravy v území 
Po realizaci jednotlivých částí záměru je počítáno s výsadbou nové zeleně, která bude 
dotvářet konečnou podobu jednotlivých prvků, ale taktéž obce jako celku. Ve výsadbě je 
zohledněn charakter a umístění obce a taktéž přírodní charakteristika území. 
 

Polyfunkční obecní dům, hasičská zbrojnice 
Osou sadových úprav okolí polyfunkčního obecního domu a hasičské zbrojnice bude alej 
jasanů Fraxinus excelsior „Altena“ navržená podél výhledově navrženého silničního 
obchvatu obce. Před obecním domem v areálu hlavního vstupu jsou navrženy stromy jako 
je bříza Betula pendula „Laciniata“ nebo střemcha Prunus padus „Colorata“. Pozadí 
bude tvořeno smrkem ztepilým Picea abies. Parkoviště bude od sadové úpravy odděleno 
výsadbou vyšších keřů, např. svída Cornus alba, Cornus sanquinea, Cornus stolonifera či 
kalina Viburnum opulus „Rosea“. Obvod řešeného území bude doplněn vyššími stromy – 
javory Acer pseudoplatanus, olšemi Alnus incana, střemchami Prunus padus a osikou 
Populus tremula u hasičské zbrojnice. Jehličnany budou zastoupeny smrkem ztepilým 
Picea abies. 

Centrální sportovní areál 
Zeleň navržená v okolí centrálního sportovního areálu bude druhově korespondovat s 
předchozím objektem. Zastoupeno je zde pouze stromové a bylinné patro. Jehličnany 
budou zastoupeny smrkem ztepilým Picea abies. Z listnatých stromů je zde navržen javor 
Acer pseudoplatanus, olše Alnus incana a střemcha Prunus padus. U vstupu bude vysazena 
bříza Betula pendula „Laciniata“. Stromy jsou navrženy tak, aby tvořily zázemí pro 
navržené dětské hřiště a amfiteátr. 
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Rizika havárií 
Z prostoru parkovišť se nepředpokládá žádná závažná havárie. Jedná se o odstavné plochy 
malého rozsahu pouze pro osobní automobily. Může dojít k úkapům náplní motorových 
vozidel. Jakýkoliv větší únik bude bezodkladně řešen se součinností složek integrovaného 
záchranného systému. Odvod povrchových vod z parkoviště polyfunkčního domu bude 
osazen lapačem ropných látek. Dalším možným rizikem havárie je požár. U jmenovaných 
staveb bude použito velké množství dřevěných prvků. S ohledem na charakter využívání 
jednotlivých částí záměru je míra tohoto rizika malá. Stavby jsou řešeny dle platných 
protipožárních předpisů a opatření. Veřejné budovy před zahájením svého provozu budou 
opatřeny protipožárním řádem. 

 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1.Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

Veškeré jednotlivé části záměru leží uvnitř katastrálního území obce Borová Lada, 
v Jihočeském kraji. Výstavba polyfunkčního domu a hasičské zbrojnice je plánována 
v návaznosti na stávající výstavbu v intravilánu obce v zastavěném území. Centrální 
sportovní areál bude vybudován v jihovýchodní části obce v návaznosti na stávající 
fotbalové hřiště a bude propojen se středovou částí obce nově vybudovanou lávkou pro 
pěší přes řeku Vltavu. Vodní nádrž, která má být záměrem revitalizována, se nachází cca 
300 metrů severně od obce. 

Obec Borová Lada se nachází na území Národního parku Šumava, obcí protéká řeka Teplá 
Vltava. Reliéf obce je spíše rovinatý, mírně klesající k jihovýchodu. 

Zvláště chráněná území 
Celé posuzované území se nachází v oblasti Národního parku Šumava, spadá do Evropsky 
významné lokality a Ptačí oblasti a taktéž do oblasti chráněné akumulace vod (CHOPAV). 
Část centrálního sportovního areálu, lávka pro pěší, parkoviště u polyfunkčního domu a 
vodní nádrž se nachází v území vytyčeného prvku ÚSES a to, v území nadregionálního 
biokoridoru K 173 úsek Modravské slatě, Roklan – Vltavská niva – osa vodní a horská.  

Parkoviště u polyfunkčního domu bude provedeno s minimálními úpravami stávajícího 
terénu s parkovacími stáními zpevněnými pouze vegetačními tvárnicemi, lávka přes Vltavu  
bude sloužit pouze pro pěší a cyklisty s vyloučením autodopravy. Technické parametry 
lávky (zejména světlá výška lávky nad vodním tokem) jsou navrženy tak, že funkčnost 
potoční nivy nebude narušena. S ohledem na tyto skutečnosti nebude mít umístění těchto 
staveb vliv na funkčnost nadregionálního biokoridoru (viz. stanovisko orgánu ochrany 
přírody v příloze). Severně od obce ve vzdálenosti cca 350 metrů se nachází regionální 
biocentrum č. 633 Chalupská slať. Stavby jsou navrženy ve III. zóně ochrany přírody NP 
Šumava. 

Pozemky dotčené navrhovanými stavbami jsou v zastavěném území obce nebo 
bezprostředně na toto území navazují, v jejich okolí se nenacházejí stanoviště ani biotopy 
druhů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti 
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Šumava s výjimkou centrálního sportovního areálu, který zasahuje do přírodního 
stanoviště 6520 Horské sečené louky. Toto přírodní stanoviště je dotčeno při jeho hranici 
v místě, kde je jeho zachovalost nepříznivá a stanoviště není reprezentativní z důvodu 
silného ovlivnění antropogenními vlivy (viz. stanovisko orgánu ochrany přírody v příloze). 
 

Národní park Šumava 
Rozloha: NP Šumava  68 064 ha 

  CHKO Šumava 99 624 ha (tvoří ochranné pásmo NP) 
 

Lesnatost:  80 % 54 100 ha 
Nelesní pozemky 20 % 13 900 ha 

Zemědělská plocha 9 % 5 900 ha 

Vodní plochy, toky 1 % 1 100 ha 

Ostatní plochy  10 % 6 800 ha 
Zástavba  0,1 % 66 ha 

 

Nejvyšší bod  Plechý 1 378 m n.m. 

Nejnižší bod  údolí Otavy u Rejštejna 570 m n.m. 
Národní park Šumava byl vyhlášen 20.3.1991, nařízením vlády ČR č. 163/1991 Sb., 
v platném znění. Posláním národního parku je ochrana typických ekosystémů horské 
krajiny, zejména lesů, ledovcových jezer, rašelinišť a horských luk, včetně jejich 
vývojových stádií. Zajišťuje ochranu přirozených přírodních procesů v souladu 
s celosvětovým posláním národních parků a zároveň poskytuje dostatek prostoru pro 
aktivní ochranu druhové a genetické rozmanitosti. 
 

Geomorfologie Šumavy 

Šumava patří mezi nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří střední Evropy s rozsáhlými relikty 
vrcholových plošin, ležících v několika úrovních v nadmořské výšce nad 1000 m n. m. 
Tyto pozůstatky jsou zachovány v její centrální části a nazývají se Šumavské pláně. 
Pohořím Šumavy, které má odlehlou geomorfologickou pozici vůči hlavním evropským 
erozním bázím, probíhá evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Relikty 
paleoreliéfu šumavských plání jsou považovány za jedny z nejstarších na evropském 
kontinentu.  

Současný reliéf Šumavy je výsledkem intenzivního působení procesů tropického 
zvětrávání v období předcházejících denudačních cyklů. V pleistocénu (starší čtvrtohory) 
zde převažovaly kryogenní a glaciální procesy.  
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Geologie Šumavy 

Z regionálně-geologického hlediska je území Národního parku Šumava budováno dvěma 
základními geologickými jednotkami - moldanubikem a moldanubickým plutonem. Jako 
moldanubikum je označován soubor středně a silně metamorfovaných hornin, kde 
převládají pararuly a migmatity, často s vložkami kvarcitů a erlánů. V daném území jsou 
řazeny k tzv. jednotvárné jednotce. Moldanubický pluton je ve své šumavské větvi 
reprezentován několika většími granitovými (žulovými) masivy, např. prášilský masiv, 
masiv Vydry, masiv Plechého. V jejich okolí se pak vyskytuje množství drobnějších 
granitovitých těles. Stáří těchto intruzí je obecně variské, svrchnopaleozoické, přičemž za 
starší je považován granit weinsberského typu (349 mil. let), za mladší granit eisgarnského 
typu (316 mil. let). Při jihovýchodním okraji zasahuje na území národního parku i granit 
rastenberského typu. Žilný doprovod je zastoupen především žulovým porfyrem a tzv. 
žilnou žulou.  

Z kvartérních uloženin jsou nejvíce zastoupeny deluviální (svahové) uloženiny 
soliflukčního původu, velmi hojné jsou zde rašeliny, méně pak fluviální a deluviofluviální 
uloženiny, ojediněle i sedimenty ledovcového původu. Stratigraficky náležejí většinou do 
pleistocénu a z části do holocénu až recentu. Složení svahových sedimentů je dosti 
proměnlivé a pohybuje se od hlín přes hlinité písky, hlinito-kamenité sedimenty až k 
blokovým uloženinám různých mocností. Kamenná moře jsou obvykle založena při 
mrazových srubech.  

 

Pedologie 

Oblast Šumavy má celkově horský charakter s převahou kyselých půdotvorných substrátů. 
Velká střední nadmořská výška území (v nepatrných úsecích klesá pod 600 m n. m.), 
relativně zarovnaný povrch (příznivý mohutnému rozvoji semihydromorfních a 
hydromorfních půd) a celkově mírnější klima jsou specifika, která odlišují půdy na 
Šumavě od jiných pohoří v ČR.  

Nejvýznamnějšími půdními jednotkami jsou hnědá půda kyselá, rezivá půda, podzol, 
surová půda, ranker, pseudoglej, stagnoglej, nivní půda a glej. Velmi typickým fenoménem 
Šumavy je rašelinná půda.  

Klima 

V oblasti Šumavy se průměrné roční teploty pohybují v závislosti na nadmořské výšce a to 
od 6,0 °C (750 m n.m.) do 3,0 °C (1300 m n.m.). Z tohoto rozdělení se výrazněji vymykají 
některé inverzní lokality v údolních a lesních enklávách, kde jsou chladnější letní měsíce v 
průměru o 2 °C, zimní až o 4 °C než vrcholové polohy ve stejné nadmořské výšce.  

Nejnižší průměrné roční srážky mají severovýchodní okraje, a to kolem 800 - 900 mm. 
Směrem k hlavnímu hraničnímu hřebeni srážky rychle přibývají a nejvyšších hodnot 
dosahují při státní hranici - v oblasti jižně od Březníku 1 600 mm a více, jinde povětšinou 
kolem 1 400 - 1 500 mm. Toto rozdělení je způsobeno orografickými vlivy při 
převládajícím západním proudění, t.j. výrazným návětřím na bavorské straně a podél státní 
hranice a závětřím na severovýchodních svazích. Hlavní srážkové maximum připadá na 
červen a červenec, podružné v prosinci souvisí především se zvýšenou četností západního 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=5961&p=Geologie
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=5962&p=Pedologie
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proudění. Na sníh nejbohatší jsou polohy v nejvyšších nadmořských výškách kolem státní 
hranice. Souvislá sněhová pokrývka se vyskytuje v průměru v 90 až 100 dnech za rok v 
nejnižších polohách a ve více než 200 dnech v polohách nejvyšších. Průměrné maximum 
výšky sněhové pokrývky se pohybuje od 40 cm v nejnižších do 150 a více cm v nejvyšších 
polohách.  

Vody 

Systém přirozených povrchových vod NP Šumava tvoří prameniště a rašeliniště, síť 
vodních toků a ledovcová jezera. Tento systém doplňují umělá vodní díla, jako jsou 
plavební kanály, náhony a umělé nádrže (bývalé plavební, rybochovné nebo přehrady).  

Celé území Národního parku Šumava je zahrnuto do Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV), která téměř koresponduje s hranicí CHKO Šumava. V 
CHOPAV jsou uplatňována ochranná opatření, jejichž cílem je zabránit snižování vodního 
potenciálu území, nepříznivým změnám jakosti vod a takovým zásahům do přírodních 
poměrů, které by mohly negativně ovlivnit vodohospodářskou funkci území (přirozená 
retenční schopnost a možný zdroj pitné vody).  

Hydrologicky náleží většina území k úmoří Severního moře, povodí Labe s hlavními 
řekami Vltavou a Otavou, pouze malá část území při státní hranici spadá do povodí 
Dunaje. Kromě přirozených toků se v území vyskytují umělé kanály a náhony. V západní 
části je to Vchynicko-Tetovský plavební kanál, v jižní pak Schwarzenberský kanál. 
Specifickým hydrologickým jevem na Šumavě jsou přirozená ledovcová jezera, 
vyskytující se v nadmořské výšce kolem 1000 m. Jejich stav je v současné době ovlivněn 
stupněm acidifikace v důsledku kyselé depozice a přírodních poměrů jezer.  

Flóra Šumavy 

Celkový počet vyšších rostlin v rámci celého šumavského oreofytika s mírným přesahem 
do mezofytika (oblast současné CHKO + NP Šumava) lze odhadnout na ca 1260 taxonů. Z 
toho se v rámci vlastního národního parku vyskytuje více jak 500 druhů.  

  chráněné druhy 

  I - kriticky ohrožené II - silně ohrožené III - ohrožené Celkem 

Šumava  15 36 37 88 

NP ŠUMAVA  10 29 30 69 

CHKOŠ + zbytek BR 11 27 29 67 

Tab.č.14: Přehled ochranářsky významných taxonů 

 

Naprostá většina ochranářsky významných, ohrožených a chráněných druhů (cca 80 %) v 
rámci šumavského oreofytika je soustředěna v nelesních formacích. 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=8126&p=Hydrologie
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=8122&p=Hydrologie
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=8130&p=Hydrologie
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Současná flóra a vegetace se v podstatě zformovala v posledních 15 - 20 tis. letech v 
období pozdního glaciálu a v postglaciálu. Na sklonku posledního glaciálu a v nejranějších 
fázích holocénu se také začala, v podobě pramenných močálů, tvořit většina velkých 
šumavských rašelinišť. Bezlesá periglaciální tundra byla postupně vystřídána lesem, 
rozrůzněným podle výškové členitosti pohoří a edafických poměrů. Ustálením klimatu a 
tím i přirozeného vegetačního krytu v podstatě skončilo období utváření původní flóry, 
která co do složení vznikala převážně z místních zdrojů. 

Důležitou fytogeografickou charakteristikou každého území je existence či absence 
endemických taxonů. Kromě již asi zcela vyhynulého hořečku mnohotvarého pravého 
(Gentianella praecox subsp. praecox) se Šumava nemůže pochlubit žádným dalším úzce 
lokálním endemitem. Přesto je však její území jádrem výskytu čtyř endemických taxonů se 
širším rozšířením v rámci Českoněmecké vysočiny. Jde o oměj šalamounek (Aconitum 
plicatum), hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), zvonečník 
černý (Phyteuma nigrum) a v roce 1982 popsaný zvláštní poddruh prstnatce májového - 
prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza majalis subsp. turfosa). 

 

Přirozená lesní vegetace: 

Květnaté bučiny a jedliny byly základní, původně celoplošně rozšířenou, zonální vegetační 
jednotkou Šumavy, dosahující až do nadmořských výšek 1 000 - 1 050 m. Jde o porosty 
tvořené směsí smrku a buku, s menším zastoupením jedle a s příměsí javoru klenu a jilmu 
drsného. Jde převážně o floristicky značně pestrá společenstva s bylinným patrem až o 30 - 
50 druzích, mj. svízel vonný (Galium odoratum), kopytník evropský (Asarum europaeum), 
vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). Četná je kyčelnice devítilistá (Dentaria 
enneaphylos), setkáme se samorostlíkem klasnatým (Actaea spicata), ohroženým 
lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum) nebo lilií zlatohlávkem (Lilium martagon).  

Acidofilní horské bučiny tvořily různě širokou zónu mezi květnatými bučinami a 
klimaxovými smrčinami a vystupovaly téměř do 1 300 m n. m. Plošně rozšířenější byly jen 
v oblasti Šumavských plání a Královského hvozdu, porostů s přirozenou druhovou 
skladbou se zachovalo jen velice málo. Stromové patro tvoří z poloviny buk, dále smrk a 
jedle s nepatrnou příměsí klenu. Floristicky jsou to chudé porosty s nenáročnými 
acidofilními druhy v bylinném patře, mj. třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), bika 
lesní (Luzula sylvatica), z květnatých bučin sem přecházejí v podstatě jen věsenka nachová 
(Prenanthes purpurea) a kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum).  

Klimaxové smrčiny jsou původním lesním společenstvem nad 1 200 m nadmořské výšky, 
pokrývající jen nejvyšší šumavské hřebeny a vrcholy. Stromové patro tvoří původní 
šumavský ekotyp smrku s vtroušeným jeřábem, v podrostu většinou dominuje třtina 
chloupkatá. Velmi charakteristicky je vytvořeno mechové patro, v němž dominují 
Dicranum scoparium a Polytrichum formosum, důležitými indikačními druhy jsou játrovky 
rodu Barbilophozia, zejména B. lycopodioides a B. floerkei. Převážná část porostů náleží 
široké as. Calamagrostio villosae-Piceetum. Na lokálně příznivějších stanovištích (např. v 
jezerních karech, na terénních tvarech konkávního charakteru) jsou vytvořeny 
vysokobylinné kapradinové smrčiny s dominantní papratkou alpínskou (as. Athyrio 
alpestris-Piceetum z rámce sv. Athyrio alpestris-Piceion). Přirozené porosty se 
velkoplošně a v typické podobě dochovaly zejména na hřebenu Plechého a Třístoličníku, 
jinde jen v menších fragmentech (Pramen Vltavy, západní svahy Mokrůvky, karoidy na 



39 

evidenční číslo:  2011156/OS 

podvrcholových svazích Špičáku a Plattenhausenu, jihovýchodní podvrcholový svah 
Lakabergu), mimo NP Šumava ještě na východním podvrcholovém svahu Boubína a 
roztroušeně v hraničním hřebenu Královského hvozdu. 

 

Azonální vegetace:  

Na území NP Šumava k nim řadíme podmáčené smrčiny a jedliny, které zaujímají větší 
plochy v návaznosti na rašeliniště, stejně tak jako kontaktní rašelinné smrčiny. Údolní 
olšiny (případně smrkové olšiny) s dominující olší šedou zasahují do nižších částí Šumavy 
podél větších toků. Suťové a roklinové lesy jsou listnaté nebo smíšené porosty s vysokým 
podílem javorů a jilmu drsného ve stupni květnatých bučin, od nichž se floristicky liší jen 
kvantitativně vyšším zastoupením některých druhů v podrostu. Reliktní bory a borové 
březiny porůstají malé plochy skalních ostrožen a kamenných moří, zejména v Povydří 
nebo v údolí Losenice. Nejvýznamnější azonální vegetační formací Šumavy jsou 
společenstva rašelinišť. 

 

Rašeliniště: 

Na Šumavě rozlišujeme rašeliniště dvou typů: 

minerotrofní rašeliniště čili slatiniště - vytvářejí vegetační komplex rašelinných luk a 
prameništních rašelinišť, lokalizovaných převážně v kulturním bezlesí, a jejich vznik je 
alespoň nepřímo podmíněn tradiční kultivací krajiny i v přímém kontaktu s prameništními 
systémy, na něž jsou téměř bezvýhradně vázána.  

ombrotrofní (oligotrofní) rašeliniště, či jinak též vrchovištní rašeliniště - tzv. údolní 
vrchoviště (luhy – staré údolí Vltavského systému) nebo náhorní vrchoviště (slatě - např. 
Šumavské pláně).  

Společným znakem vegetace obou hlavních skupin vrchovišť je dominance 
hybridogenních, značně variabilních populací borovic z okruhu Pinus mugo - Pinus 
rotundata, propojených navíc hybridizací i s Pinus sylvestris.  

Edafický vegetační komplex jezerních karů: 

Komplex azonálních společenstev v šumavských jezerních karech tvoří subalpínská 
krátkostébelná travinná a keříčková společenstva, skalní klečové porosty, vysokobylinné 
kapradinové nivy a vysokostébelné subalpínské trávníky na úpatí skalních stupňů.  

 

Edafický vegetační komplex Šumavských plání: 

Velmi cenný je složitý vegetační komplex Šumavských plání, kde je vytvořena nejvyšší 
koncentrace edafických klimaxů ve velmi pestré mozaice se stanovišti klimatických 
klimaxů (kyselé horské bučiny, klimaxové smrčiny). Ty jsou však dnes nahrazeny 
smrkovými kulturami nebo obtížně zalesnitelnými holinami. Tento komplex je tvořen 
především rašeliništi v různých stadiích rašelinotvorné sukcese, včetně značně živých 
prameništních rašeliništních lokalit, rašelinnými a podmáčenými smrčinami, suťovými 
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smrčinami, bezlesými sutěmi a vzácným přirozeným mokřadním a mrazovým lučním 
bezlesím (luční subalpínská prameniště).  

 

Edafický vegetační komplex Hornovltavské kotliny: 

Složitý komplex vodní, mokřadní, bažinné a rašeliništní vegetace v Hornovltavské kotlině 
tvoří společenstva vzplývavých a ponořených rostlin tekoucích vod, bažinných 
vysokostébelných i nízkostébelných ostřicových porostů, poříčních rákosin, 
vysokobylinných nivních luk, pobřežních a bažinných vysokobylinných porostů, mnohdy 
rozsáhlých křovitých porostů tavolníku vrbolistého, rašelinných březin, roztroušených 
bažinných a v neposlední řadě též údolních blatkových rašelinišť.  

 

Vegetace kulturního bezlesí : 

Velmi významná, hodnotná a od Šumavy prakticky neodmyslitelná jsou antropogenně 
podmíněná společenstva lučního bezlesí. Toto bezlesí vesměs není původní (původní ve 
smyslu geobotanické rekonstrukce vegetace), mnohdy má však značně přirozený charakter. 
Jde především o vlhké, podmáčené a rašelinné louky až luční rašeliniště (také 
vysokobylinné nivní louky), mezofytní louky a pastviny (psinečkové, trojštětové a 
rdesnové horské louky, krátkostébelné pastviny), semixerofytní travinná společenstva a 
keříčková společenstva vřesovištních a kamenitých lad. 

 

Fauna Šumavy 

Fauna Šumavy je v první řadě významně ovlivněna velikostí území. I když výrazně 
převažují smrkové nebo smíšené lesy a rašeliniště, jsou zde zastoupeny vlhké i suché louky 
nebo specifické biotopy, jakými jsou karové stěny ledovcových jezer nebo kamenná moře. 
Diversita vodních stanovišť je též vysoká. 

Druhým faktorem s příznivým vlivem na živočišstvo Šumavy je prolínání výskytu druhů 
patřících různým geografickým oblastem. Samozřejmě převažují středoevropské druhy, ale 
významně jsou zastoupeny glaciální severské relikty, druhy náležící alpské oblasti a 
zasahují sem též okrajově druhy karpatské soustavy. 

Významnou součást Šumavy představuje fauna horských smrkových lesů. Typickými 
druhy pro tato stanoviště jsou tetřev hlušec, datlík tříprstý, sýc rousný nebo kos horský. Na 
prosvětlených okrajích létají horské druhy motýlů, z nichž nejtypičtější je okáč rudopásný. 
Pod kůrou stromů nebo padlými kmeny žije boreoalpinní plž vrásenka pomezní. 

Bohatší faunu hostí smíšené lesy buku, jedle a smrku, často s příměsí jilmu nebo klenu. 
Takové lesy jsou domovem rysa ostrovida nebo netopýra velkouchého, v bucích hnízdí 
puštík bělavý a strakapoud bělohřbetý. Poměrně dobře prozkoumána je fauna brouků. Z 
typických i nápadných druhů je možno jmenovat střevlíka Carabus irregularis, kovaříka 
Danosoma fasciata nebo roháčka bukového. Velmi významnou složkou smíšených lesů 
jsou měkkýši. Vyskytuje se zde celá řada vzácných druhů jako např. alpská chlupatka 
bezzubá, karpatská vřetenatka nadmutá nebo borealpinní vrkoč Vertigo ronnebyensis. 
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Velmi typickými biotopy jsou horská a údolní rašeliniště. Tyto biotopy nehostí žádné 
typické druhy obratlovců, volnější vazbu na ně mají např. myšivka horská, tetřívek obecný 
nebo bekasína otavní. Mnohem významnější je fauna bezobratlých, mezi kterými je velké 
množství tyrfobiontů a tyrfofilů. V rašelinných jezírcích žijí vzácné druhy znakoplavek 
(Notonecta reuteri, N. lutea), larvy vážek (šídlo rašelinné, lesklice horská) nebo potápníci 
Ilybius crassus a Agabus wasastjernae. Ze suchozemských bezobratlých jsou typičtí 
střevlík Menetriésův, mandelinka Chrysomela lapponica, nosatec Coeliotes nigritarsis a 
velké množství pavouků (slíďák Pardosa sphagnicola, zápředník Clubiona norvegica a 
další). Také mezi motýly je velké množství druhů vázaných na rašeliniště. Z denních je to 
žluťásek borůvkový, perleťovec mokřadní nebo modrásek stříbrooký, z nočních např. můra 
Xestia rhaetica nebo píďalka klikvová. 

Dalším významným nelesním stanovištěm jsou druhotná bezlesí. Jedná se zejména o velmi 
významná hnízdiště ptáků, jako jsou chřástal polní, tetřívek obecný, hýl rudý nebo slavík 
modráček středoevropský. Typickými druhy bezobratlých jsou například kobylka hnědá, 
okáč rosičkový, majky rodu Meloe, svižníci rodu Cicindela nebo střevlík Amara 
nigricornis. 

Zcela specifickým stanovištěm jsou balvanité sutě a kamnenná moře. Přestože většina 
živočichů žijících na těchto stanovištích jdou druhy okolní přírody, vyskytují se zde velmi 
specifičtí obyvatelé, zejména mezi bezobratlými. Velmi charakteristickými obyvateli jsou 
pavouci (např. Bathyphantes simillimus nebo Porrhomma egeria), mnohonožka Leptoiulus 
montivagus nebo střevlík Pterostichus negligens. Z obratlovců se zde pravidelně vyskytují 
plch velký a plch zahradní. 

Velmi typickými a neobvyklými stanovišti jsou ledovcová jezera a jejich kary. Jezera 
samotná jsou druhově poměrně chudá, ovšem i zde se objevují velmi typické druhy, jako 
jsou perloočka Ceriodaphnia quadrangula, jepice Leptophlebia propinqua nebo klešťanka 
Glaenocorisa propinqua. V karech žije mj. endemický střevlík Šumavy Oreonebria 
castanea sumavica a hnízdí zde sokol stěhovavý. 

Podobně bohatá a pestrá je fauna tekoucích vod a jejich břehů. Ze savců zde pravidelně žijí 
vydra říční a rejsek horský, z ptáků skorec vodní, ledňáček říční konipas horský. 
Dominantními rybami potoků Šumavy jsou pstruh potoční, vranka obecná a střevle 
potoční, na některých místech je stále poměrně hojná mihule potoční. Z bezobratlých 
živočichů patří k typickým obyvatelům čistých úseků tekoucích vod perlorodka říční nebo 
rak říční. Vyvíjí se zde veliké množství vodního hmyzu (jepice, pošvatky, chrostíci), z 
nichž mnohé patří boreoalpinní či alpsko-šumavské druhy. Stejně bohatá je i fauna břehů, 
kde žijí např. střevlíci Bembidion ascendens, Epaphius rivuralis nebo mrchožrout 
Pteroloma forsstroemii. 

 

Evropsky významná lokalita Šumava CZ 0314024  

Byla navržena podle požadavků směrnice o stanovištích. Její konečná velikost a tvar jsou 
dány sjednocením mnoha dílčích lokalit, které mají různé předměty ochrany. Vnější 
hranice lokality určuje oblast, kde je důvodem ochrany rys ostrovid, který jako poměrně 
velká šelma potřebuje dostatečně velké teritorium. Uvnitř této lokality se skrývají menší 
území, kde jsou chráněna stanoviště – například pro Šumavu typická rašeliniště, horské 
smrkové lesy nebo bučiny. Ale i louky, které vznikly dlouhodobou činností člověka, jsou 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=8119&p=evl
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cenným přírodním stanovištěm a zaslouží ochranu. V rámci velké "rysí" oblasti leží ale i 
další území vymezená pro evropsky významné druhy živočichů (vranka obecná, vydra 
říční, netopýr velký, vrápenec malý, perlorodka říční, mihule potoční, střevlík 
Ménetriesův) nebo rostlin (hořeček český). Oblast je součástí Národního seznamu z r. 2005 
a zaujímá plochu o výměře 1 719 km². 

Součástí této evropsky významné lokality je taktéž přírodní stanoviště 6520 Horské 
sečené louky, nacházející se mimo jiné v jižní části obce. Tohoto stanoviště se pouze 
mírně dotkne výstavba centrálního sportovního areálu. Toto přírodní stanoviště bude 
dotčeno při jeho hranici v místě, kde je jeho zachovalost nepříznivá a stanoviště není 
reprezentativní z důvodu silného ovlivnění antropogenními vlivy. (viz. stanovisko orgánu 
ochrany přírody v příloze) 

 

Ptačí oblast Šumava č. 2298 

Vyhlášena nařízením vlády č. 681 ze dne 8.12.2004 na ploše o výměře 968,44 
km². Hlavními druhy předměty ochrany této ptačí oblasti jsou tetřev hlušec, tetřívek 
obecný, jeřábek lesní, čáp černý, chřástal polní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý a 
datlík tříprstý. V zákoně o ochraně přírody a krajiny je ptačí oblast definována jako 
zvláštní kategorie územní ochrany, zaměřená na zachování početnosti populací 
vyjmenovaných druhů ptáků a stavu jejich životního prostředí. Kromě uvedených 
klíčových druhů je na Šumavě zaznamenán výskyt dalších dvaceti druhů evropsky 
významných ptáků, mezi něž patří například včelojed, sokol, výr, ledňáček a jiní.  

 

Nadregionální biokoridor K 173 úsek Modravské slatě, Roklan – Vltavská niva – osa 
vodní a horská 
Prochází přes řešené území obce Borová Lada ve směru SZ k JV. Tento biokoridor sleduje 
údolí Teplé Vltavy. V detailu byl biokoridor vymezen jako jeden svazek NRBK zahrnující 
celou šířku vltavského údolí včetně navazujících bází svahů, především pak v kaňonovitém 
údolí mezi Borovými Ladami a Kvildou.  

Do tohoto biokoridoru bylo na řešeném území již dříve vloženo významné biocentrum 
regionálních parametrů (RBC) č. 633 Chalupská slať, které leží těsně k severu od obce 
Borová Lada (aktuálně převažující vegetační typ „T“ – zahrnuje Chalupskou slať a 
zamokřené údolí Vydřího potoka, I. zóna NP).  
Posuzovaný záměr se nenachází v území popisovaného biocentra, nejblíže k tomuto 
biocentru se nachází umělá vodní nádrž, která bude záměrem revitalizována. 
 

 

Přírodní památka Borová Lada, kód 933 
Údolní rašeliniště porostlé klečovými porosty, I. zóna národního parku. Jedná se o 
ekosystém rašeliniště se všemi jeho součástmi, zejména s jeho vodním režimem, 
rostlinnými a živočišnými společenstvy a druhy rostlin a živočichů. 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=8117&p=evl
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=8120&p=ptaci_oblast
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=8140&p=ptaci_oblast
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Tato přírodní památka byla vyhlášena 1. listopadu 1985, o rozloze 115,421 ha. Nachází se 
v rozmezí nadmořských výšek 900 – 920 m n.m. 

Posuzovaný záměr nebude přímo ve styku s touto přírodní památkou, Její hranice se 
nachází cca 350 metrů severním směrem od obce, v návaznosti na stávající umělou vodní 
nádrž. 

 

 
Obr.č.2:  Hranice Národního parku a CHKO Šumava a přírodní památky Borová Lada 

 

 
Obr.č.3:  Hranice EVL a Ptačí oblasti Šumava 
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Obr.č.4:  Legenda vymezení hranic chráněných území v lokalitě 

Krajina 
Pro šumavskou horskou krajinu je charakteristická převaha lesa, čímž se liší od nedalekých 
vysokohorských Alp, jež mají temena pokrytá subalpínskou klečí a alpínskou tundrou. 
Podle geologického podkladu, reliéfu, nadmořské výšky, podnebí a stupně lidského 
ovlivnění lze Šumavu dělit na dílčí okrsky, v nichž jsou ekosystémy s jistou obměnou 
charakteristicky „namíchány“ a utváří konečný ráz krajiny. Oblast Borových Lad se 
nachází na hranici okrsku šumavských plání. Pro tuto oblast jsou typické rozsáhlé pláně 
druhotného bezlesí, často hospodářsky obhospodařované s kontrastem rozlehlých 
hraničních lesních komplexů. Tato rozsáhlá bezlesí vznikala v minulosti z důvodu kácení 
kvalitního výhřevného buku a jedle potřebného do pecí sklářských hutí. Hutě byly 
zakládány malé a po vytěžení hlavní suroviny byly hutě rušeny a přesouvány dál za 
dřevem. Až později byly zakládány sklárny velké „stacionární“. V dobách takového 
využívání krajiny vznikaly typické šumavské pláně a lze zde nalézt množství obcí dodnes 
se nazývajících po sklářských hutí (např. Nové hutě). Při hranici obce taktéž prochází 
hranice Národního parku a CHKO, což krajinný ráz v širším území taktéž ovlivňuje, 
především ve využití krajiny a tedy její formování. Dalším významným prvkem v této 
krajině je koryto řeky Vltava a přítomnost vrchovištních rašelinišť – slatí, s typickou 
rozsáhlou oblastí listnatých či smíšených roztroušených porostů dřevin. 
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Šumavská krajina prošla v minulosti složitým demografickým vývojem. Na rozdíl od 18 
století, kdy kulminoval proces osídlování Šumavy zakládáním posledních osad i ve vyšších 
polohách, budováním výrobních zařízení (hutě, pily) a zřejmě nejvýraznějším odlesněním 
území, dochází postupem doby k postupnému úpadku prosperity kraje. Situaci nevyřešil 
ani nástup průmyslové revoluce v 19. století. Začíná velký demografický odliv z regionu 
Šumavy za prací. Pomalu končí éra Šumavy v podobě relativně husto osídlené harmonické 
krajiny. Dalším důležitým zlomem ve vývoji Šumavy byly události po druhé světové válce, 
kdy došlo k odsunu původního německého obyvatelstva a následné chopení se moci 
komunismem, kolektivizace a znárodnění. Prostor Šumavy je využívaný převážně jako 
vojenský a výcvikový prostor, slouží k ostraze hranic a lesnímu hospodářství. Čtyřicetileté 
vyloučení „běžného“ života obyvatel z tohoto kraje ve značné míře přispělo k podobě 
dnešní krajiny, území se postupem času uzavírá do lesa, začíná dominovat jeho dnes 
typický interiérový charakter s občasnými výhledy. 

 

 
Obr.č.5:  Charakter okolní krajiny posuzovaného záměru 

 
 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Zvláště chráněná území 
Území vymezené pro realizaci záměru se nachází na území Národního parku Šumava - ve 
III. zóně ochrany přírody, v Evropsky významné lokalitě a ptačí oblasti Šumava. Pozemky 
dotčené navrhovanými stavbami jsou v zastavěném území obce nebo bezprostředně na toto 
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území navazují, v jejich okolí se nenacházejí stanoviště ani biotopy druhů, které jsou 
předmětem ochrany Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava 
s výjimkou centrálního sportovního areálu, který zasahuje do přírodního stanoviště 6520 
Horské sečené louky. Toto přírodní stanoviště je dotčeno při jeho hranici v místě, kde je 
jeho zachovalost nepříznivá a stanoviště není reprezentativní z důvodu silného ovlivnění 
antropogenními vlivy. Území nové lávky pro pěší přes řeku Vltavu, část plochy centrálního 
sportovního areálu a stávající umělá vodní nádrž se dále nachází ve vymezeném 
nadregionálním koridoru K 173. Severně od vodní nádrže se nachází přírodní památka 
Chalupská slať. 

Část centrálního sportovního areálu, lávka pro pěší, parkoviště u polyfunkčního domu a 
vodní nádrž se nachází v území vytyčeného prvku ÚSES a to v území nadregionálního 
biokoridoru K 173 úsek Modravské slatě, Roklan – Vltavská niva – osa vodní a horská. 
Parkoviště u polyfunkčního domu bude provedeno s minimálními úpravami stávajícího 
terénu s parkovacími stáními zpevněnými pouze vegetačními tvárnicemi, lávka přes Vltavu  
bude sloužit pouze pro pěší a cyklisty s vyloučením autodopravy. Technické parametry 
lávky (zejména světlá výška lávky nad vodním tokem) jsou navrženy tak, že funkčnost 
potoční nivy nebude narušena. S ohledem na tyto skutečnosti nebude mít umístění těchto 
staveb vliv na funkčnost nadregionálního biokoridoru (viz. stanovisko orgánu ochrany 
přírody v příloze).  

Polohy jednotlivých částí záměru, jejich rozsah a charakter byly projednávány se Správou 
národního parku a CHKO Šumava, která s umístěním jednotlivých staveb souhlasí 
s ohledem na stav a předmět ochrany jednotlivých chráněných území. (viz. příloha). 
Jednotlivé stavby jsou v souladu s platným územním plánem. Při umístění jednotlivých 
staveb byla zohledněna poloha, charakter a stav chráněných území. 
Novým záměrem nebude snížena hodnota jednotlivých chráněných území, nebude narušen 
předmět jejich ochrany. 

 

Flóra 
Pouze v případě centrálního sportovního areálu dojde k mírnému záboru půdy - trvalé 
travní plochy. Jedná se o okrajovou plochu přírodního stanoviště 6520 Horské sečené 
louky. 

Jedná se o extenzivně hnojené, jedno až dvojšečně hospodářsky využívané louky 
v horských oblastech. Ve středně vysokých zapojených porostech dominují trávy kostřava 
červená, lipnice širokolistá a trojštět žlutavý, z bylin pak především kakost lesní a koprník 
štětinolistý. Půdy jsou poměrně dobře zásobené živinami, mírně kyselé až kyselé, mohou 
být mělčí až kamenité. 
Toto přírodní stanoviště je dotčeno záměrem při jeho hranici v místě, kde je jeho 
zachovalost nepříznivá a stanoviště není reprezentativní z důvodu silného ovlivnění 
antropogenními vlivy. Mírným záborem této plochy dojde pouze k velmi malému 
zanedbatelnému negativnímu vlivu na stávající vegetaci v místě. Lokalita je v současnosti 
využívána obyvateli obce, ohrožené či chráněné druhy rostlin se zde nenacházejí. 

 
Vody 
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Celé území odvodňuje řeka Teplá Vltava. Voda z tohoto toku nebude primárně využívána, 
pouze v případě vytápění nových objektů je uvažováno s využitím tepelných čerpadel a 
variantním využitím systému voda – voda. Avšak v případě využití tohoto typu systému se 
jedná o malou potřebu vody, z vody je využívána pouze její tepelná energie a je zpět vracena 
do toku, nedojde tedy k ovlivnění hydrologických poměrů.  

Dešťové vnější svody ze střech nových objektů, na kterých budou osazeny lapače střešních 
splavenin, budou svedeny podél obou stran objektů oddílnou dešťovou kanalizací, na 
kterou se napojí odvodnění parkoviště a zpevněné plochy souvisejících s objektem. Podle 
vyjádření orgánů státní správy bude zváženo vzhledem k napojení dešťových vod 
z parkoviště do Teplé Vltavy osazení odlučovače ropných látek na úseku kanalizace 
vedené z parkoviště. 

Množství dešťových vod svedených do toku bude s ohledem na velikost objektů malé a 
nemůže změnit hydrologické poměry v lokalitě. Část dešťových vod z parkoviště u 
polyfunkčního domu bude přirozeně zasakována do půdy. 
Plocha vymezená k výstavbě centrálního polyfunkčního domu a lávky pro pěší se nachází 
z části v záplavovém území. Jednotlivé stavební úpravy tedy vycházejí ze studie 
„Posouzení odtokových poměrů“ z návrhů a opatření. Plocha fotbalového hřiště bude 
snížena, aby bylo vytvořeno záplavové území a bylo tak následně ochráněno území 
s rodinnými domy vyskytující se jižním směrem. Sportovní plochy jsou řešeny jako 
nezpevněný povrch, aby dešťové vody mohly být do terénu přirozeně zasakovány, vyjma 
ploch nových tenisových kurtů, které budou opatřeny umělým povrchem. Oplocení je 
navrhováno tak, aby nebyla ohrožena schopnost volného průchodu vody územím při 
povodních. Taktéž charakter lávky je řešen tak, aby neovlivňoval přirozenou průchodnost 
vody. Lávka je nadzemní, přes záplavové území je vedena na pilotech. Pevně zastavěné 
plochy jsou malého rozsahu, nelze tedy uvažovat s negativním ovlivněním odtokových 
poměrů v lokalitě. 

 

Půda 
K mírnému dotčení zemědělského půdního fondu dojde fakticky u výstavby centrálního 
sportovního areálu. Jedná se o pozemky trvalé travní plochy. Zábor půdy bude malý, pouze 
dojde k rozšíření místního sportovního areálu. 

U plochy fotbalového hřiště bude snížena niveleta tak, aby došlo k vytvoření řízeného 
záplavového území při povodních s ohledem na výpočty hydrologické studie. Stávající 
výškové údaje plochy hřiště 890,24 – 892,19 m n.m. budou upraveny na kóty 891,5 – 
891,8 m n.m. S ohledem na uváděné konečné kóty nadmořské výšky je patrné, že nedojde 
ke vzniku velkého množství zeminy, kterou bude nutné z plochy odvést. Jedná se spíše o 
vyrovnání terénu. 

U ostatních staveb bude vždy provedena skrývka humózní vrstvy, která bude následně 
využita při povrchových dokončovacích pracích. S výkopovou zeminou o předem blíže 
nespecifikovaném množství bude nakládáno dle platného katalogu odpadů (uložena na 
patřičnou deponii – skládku). 

S ohledem na velikost a charakter záměru bude zábor půdy malý a s ohledem na množství 
a kvalitu půd v širším území zanedbatelný. Nepředpokládá se odvoz nadměrného množství 
zeminy z území z důvodu výstavby. 
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Kvalita ovzduší 
Kvalitu ovzduší v zájmovém území lze hodnotit jako vyhovující. Okolí obce  je  lokalita 
přírodní s malou hustotou obyvatel, bez přítomnosti větších průmyslových celků. Vlastní 
zastavěné území obce je  zatíženo lidskou činností  místních obyvatel a turistů.  Vliv turistů 
se projevuje i v okolí.  

Rozptylové podmínky s ohledem na reliéf a charakter daného území jsou dobré. Kvalitu 
ovzduší lokálně v obci může ovlivňovat zvýšená doprava v turisticky sezónních měsících. 

Nové objekty budou vytápěny pomocí systému tepelných čerpadel, případně dotápěny el. 
proudem. V lokalitě po realizaci záměru nevznikne nový zdroj znečištění ovzduší. 

O ovlivnění kvality ovzduší nelze uvažovat ani v případě konání kulturních či společensko 
sportovních akcích, kdy je předpokládán malý nárůst dopravy v lokalitě. Tento nárůst bude 
malý, s ohledem na stávající situaci zanedbatelný, časově omezený. Množství emisí z této 
dopravy nemůže ovlivnit kvalitu ovzduší v lokalitě.  

Nejbližší měřící stanice, která získává data imisního pozadí je stanice č. 859 Churáňov. 
Tato stanice se nachází ve vrcholové poloze, na hřebenu u obce Churáňov. Kontejner je 
umístěn v areálu profesionální meteorologické stanice, asi 20 m severovýchodně od 
budovy. Jedná se o stanici pozaďovou, venkovskou, přírodní, uvnitř ekosystému, 
regionální. 
Stanice sleduje tyto škodliviny: NO; NO2; NOx; PM10, CO, O3. Kromě toho je 
v zachyceném prachu sledován obsah  Ni, Cd, As, Pb. 
Od posuzovaného území se tato stanice nachází 8,7 km severo severozápadním směrem. 
 

 
Ochranná pásma ložisek nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území 
Nejedná se o poddolované území, sesuvy půdy zde nehrozí. Charakteristika širšího území 
záměru byla prozkoumána v rámci předchozích geologických a hydrogeologických 
průzkumů, nejsou zde zdroje nerostů a území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.  
 

 

Architektonické a historické památky 
V širším území se nenachází žádné architektonické ani historické památky. Výstavbou 
nebude dotčen či narušen architektonický ráz obce. 

 

 

 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
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Vlivy na veřejné zdraví a kvalitu ovzduší 
Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví je určujícím faktorem množství a charakter látek, 
které se uvolňují do životního prostředí a které mohou ovlivňovat míru veřejného zdraví.  
Samotný provoz jednotlivých částí záměru nebude mít vliv na veřejné zdraví či kvalitu 
ovzduší. Jedná se o výstavbu polyfunkčního domu, hasičské zbrojnice, centrálního 
sportovního areálu, lávky pro pěší, doprovodných komunikací a revitalizaci vodní nádrže. 
Polyfunkční dům bude využíván jako obecní úřad, ordinace lékaře, kulturní sál, knihovna. 
Nebude zde zbudována žádná výrobní sféra, objekt bude vytápěn pomocí tepelných 
čerpadel, nevznikne tedy v lokalitě nový zdroj znečišťování ovzduší. Odpadní splaškové 
vody budou odváděny do kanalizace do ČOV. Z těchto objektů nebudou tedy žádné 
výstupy ovlivňující kvalitu veřejného zdraví či kvalitu ovzduší. Ostatní části záměru 
(centrální sportovní areál, lávka pro pěší, umělá vodní nádrž – odpočinkové místo pro 
občany) spíše svým využitím kvalitu veřejného zdraví podporuje a zlepšuje. 
Součástí záměru budou taktéž malá odstavná parkoviště u jednotlivých staveb. U 
polyfunkčního domu lze předpokládat pohyb obslužné dopravy, avšak funkce, které do 
tohoto objektu budou soustředěny se již v současné době převážně v obci nacházejí, 
znamená to tedy, že dojde pouze k přesunu těchto funkci na jedno stanoviště a tedy i 
doprava se v rámci obce nezmění. U sportovního areálu lze předpokládat mírný nárůst 
intenzity dopravy pouze v době konání společenských či kulturně sportovních akcí. Tyto 
akce nebudou konány pravidelně, jejich konání lze předpokládat pouze v letních měsících 
malého obecního rozsahu, tedy s ohledem na intenzitu dopravy v obci v letních měsících a 
na stávající využití fotbalového hřiště nelze uvažovat s ovlivněním kvality veřejného 
zdraví vlivem dopravy či hluku. 

Posuzovaný záměr bude mít zanedbatelný vliv  na  veřejné zdraví a kvalitu ovzduší. 
 

Vlivy na hlukovou situaci 
Pouze v době konání společenských či kulturně sportovních akcí v místě centrálního 
sportovního areálu lze uvažovat s mírným zanedbatelným navýšením hluku a to ze 
související dopravy. Tato doprava však bude časově omezená, nepředpokládá se konání 
akcí velkého rozsahu. Při konání obecní kulturní akce či fotbalovém nebo jiném 
sportovním zápasu lze uvažovat s dopravou diváků či učinkujících na místo osobní 
dopravou o intenzitě v jednotkách automobilů. Pro větší intenzitu nebudou parkovací 
kapacity vybudovány. S ohledem na stávající intenzitu dopravy v obci lze konstatovat, že 
hluk ze související dopravy areálu bude zanedbatelný časově omezený. 

Je nutné zohlednit fakt, že obec má v dalším investičním záměru v plánu vybudovat 
centrální záchytné parkoviště pro návštěvníky při jihovýchodním okraji obce. Po 
vybudování tohoto záměru v součinnosti s prvky předkládaného záměru, především lávky 
pro pěší spojující dvě části obce mimo hlavní komunikaci, spíše dojde ke snížení stávající 
intenzity provozu v obci a tedy i hlukové zátěže z této dopravy. Lávka pro pěší a systém 
doprovodných komunikací je koncipována tak, že návštěvník by měl své vozidlo zanechat 
na okraji obce a dále se bezpečně pohybovat pěšky či na kole mezi hlavními částmi obce a 
objekty. 

S ohledem na výše zmíněná fakta nelze uvažovat po realizaci záměru navýšení hlukového 
pozadí v lokalitě a jeho přímý negativní vliv na občany. 
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Posuzovaný záměr bude mít zanedbatelný vliv na hlukovou zátěž do okolního prostředí 
 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Veškeré splaškové vody z objektů budou odváděny do kanalizace a ČOV. Povrchy 
sportovních ploch či parkovišť budou v co největší míře řešeny jako nezpevněné, dešťová voda 
zde bude přirozeně zasakována do povrchu. Ostatní vody ze střech objektů a zpevněných ploch 
budou odváděny oddělenou kanalizací do místní vodoteče. Množství vypouštěných dešťových 
vod do řeky je malé, k ovlivnění odtokových poměrů v území tímto záměrem nedojde. 
Část sportovního areálu a lávka pro pěší je navržena v záplavovém území. K umístění této části 
záměru byla v minulosti vypracována hydrologická studie k posouzení odtokových poměrů 
v lokalitě. Umístění jednotlivých objektů a funkčních ploch respektuje závěry a doporučení 
z této studie. Plochy jsou řešeny jako volné, případně budou oploceny tak, aby nedocházelo ke 
zmenšení průtočného profilu v území v případě povodní. Stávající niveleta fotbalového hřiště 
bude upravena tak, aby v případě povodní došlo k vyplavení vody na plochu fotbalového hřiště 
a následně se voda vracela do svého koryta. Tímto opatřením taktéž dojde k zamezení 
zaplavování širšího zastavěného území, záměrem tedy dojde k částečnému vybudování 
protipovodňového opatření v lokalitě. Lávka pro pěší je řešena jako vyvýšená nad terénem, 
bude vystavěna na pilotech, tedy ani tento objekt nebude vytvářet bariéru průtoku vody 
krajinou při jejím rozlitím z koryta řeky. 

Revitalizací stávající vodní nádrže severně od obce nedojde k žádným změnám 
v hydrologických poměrech v lokalitě. 

Vliv na hydrologické poměry bude zanedbatelný, pouze v rozsahu malého záboru půdy. 
 

Vliv na půdu 
Při výstavbě dojde k malému záboru půdy a to především v rámci centrálního sportovního 
areálu či nové komunikace k umělé vodní nádrži. Polyfunkční dům a hasičská zbrojnice 
bude vybudován v návaznosti na stávající výstavbu, převážně na ostatní ploše. 

K záboru půdy dojde u vybudování objektů ve sportovním areálu, tenisových kurtů, letního 
amfiteátru a dětského hřiště o celkové zastavěné ploše 2 964 m2. A dále částečně při 
vybudování komunikace od polyfunkčního domu k umělé vodní nádrži. Tento zábor je 
s ohledem na množství nezastavěných ploch v rámci širšího území malý, akceptovatelný. 
Výstavbou sportovního areálu dojde k rozšíření stávajícího areálu, v návaznosti na 
komunikace a stávající plochu fotbalového hřiště. Před výstavbou bude vždy provedena 
skrývka humózní vrstvy zeminy a bude uložena odděleně pro další konečné využití při 
povrchových konečných úpravách.  

Záměrem dojde taktéž ke snížení nivelety stávajícího fotbalového hřiště tak, aby byly 
zabezpečeny protipovodňové požadavky. V tomto případě nejde uvažovat o záboru půdy. 
Povrch hřiště bude vyrovnán, převážná většina půdy na místě zůstane a nadále bude plocha 
sloužit jako fotbalové hřiště se zatravněným povrchem. 

Pozemky, převážně v místě sportovního areálu jsou kategorizované převážně jako trvalá 
travní plocha, bude nutné provést jejich vyjmutí ze ZPF. Z hlediska ochrany přírody 
Správa Národního parku a Chráněné oblasti Šumava s výstavbou a tedy i s tímto malým 
záborem půdy souhlasí (viz. příloha) Nejedná se o hodnotné půdy z hlediska 
hospodářského. Plocha, kde dojde k malému záboru půdy se nachází na okraji přírodního 
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stanoviště 6520 Horské sečené louky. Avšak v místě, kde dojde k záboru půdy jsou tyto 
plochy již v současnosti antropogenně ovlivněny a stanoviště zde není reprezentativní 

S ohledem na velikost okolních ploch, na stav přírodního prostředí a velikost záboru půdy 
lze konstatovat, že vliv záměru na půdu bude malý akceptovatelného rozsahu. 
 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 
Záměr byl navržen s ohledem na stávající výstavbu v lokalitě a jeho využití nebude 
přicházet do kolize s okolním hmotným majetkem. Kulturní památky se v blízkosti záměru 
nenacházejí. 

Předkládaný záměr nemůže mít vliv na hmotný majetek či kulturní památky. 
 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Přírodní zdroje nebo ložiska nerostných surovin se na místě či v okolí záměru nenachází. 

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje. 
 

Vlivy na faunu 
Vzhledem k tomu, že fauna zde žijící je antropogenně ovlivněna a adaptovaná k činnosti 
člověka, která se zde z pohledu stanoviště živočichů nezmění, nepředpokládáme změny 
v druhovém složení společenstev živočichů, ani v početnosti jedinců. Okolní prostředí 
vhodné k životu jednotlivých druhů živočichů nacházející se na místě výstavby je 
dostatečné, výstavbou nedojde k záboru žádného specifického biotopu, který není v okolní 
krajině dostatečně zastoupen, tedy druhy živočichů mají dostatečný prostor k migraci na 
svá přirozená stanoviště v okolní krajině.  

Vliv provozu záměru na faunu není předpokládán. 
 

Vlivy na flóru a ekosystémy 
Realizací záměru a jeho provozem nebudou okolní ekosystémy ovlivněny. Samotný 
provoz záměru nepředstavuje ovlivnění či vznik specifických faktorů, které by ovlivňovaly 
okolní ekosystémy či vegetaci. Záměr bude vystavěn uvnitř nebo v návaznosti na sídelní 
zástavbu, kde je již krajina a složky životního prostředí silně ovlivněny lidskou činností. 
Většina druhů rostlin nacházející se na lokalitách výstavby patří mezi běžné druhy. 
Výstavbou nedojde k záboru specifického ekosystému, který by nebyl v okolní krajině 
dostatečně zastoupen. Druhy, které by byly předmětem ochrany se v místě záboru půdy 
nevyskytují. Záměr je řešen citlivě se zanesením do místní zástavby a krajiny i s ohledem 
na stav a charakter okolního přírodního prostředí.  

Záměr se nachází na území Národního parku, na Evropsky významné lokalitě a v Ptačí 
oblasti. Plocha sportovního areálu bude z části zasahovat do přírodního stanoviště 6520 
Horské sečené louky, avšak do míst kde již není tato plocha reprezentativní a předmět 
ochrany této lokality zde nebude dotčen. (viz. vyjádření orgánu ochrany přírody v příloze). 
Podél osy vodního toku prochází nadregionální biokoridor. Do tohoto území bude 
zanesena lávka pro pěší. Avšak lávka je řešena jako nadzemní přes širší území a nebude 
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vytvářet bariéru v prostupu v tomto biokoridoru, funkce tohoto prvku nebude ovlivněna 
(viz. vyjádření orgánu ochrany přírody v příloze).  

Vzhledem k velikosti záměru, jeho umístění a charakteru nelze předpokládat negativní vliv 
na přítomné území s určitým typem ochrany (zvláště chráněná území, prvky soustavy 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti). Při přípravě projektu 
tohoto záměru byly již jednotlivé části staveb konzultovány se Správou národního parku a 
chráněné krajinné oblasti Šumava, tento orgán ochrany přírody s touto podobou záměru 
z hlediska ochrany přírody souhlasí. Viz. kladné stanovisko orgánu ochrany přírody 
v příloze.  

Z hlediska vegetace budou odstraněny náletové dřeviny (viz. fotodokumentace) v místě 
křížení lávky s korytem Vltavy a případně dle potřeby v místě umělé vodní nádrže.  

Po dokončení výstavby je v projektu plánováno s výsadbou okolní zeleně, především 
v intravilánu města.  

Negativní vliv na flóru a ekosystémy není předpokládán. 
 

 
Vlivy na krajinu 
Krajinný ráz (podle §12 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění), kterým je zejména 
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina 
přírodní či přírodě blízká, na druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana 
krajinného rázu je nejčastěji uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a 
estetickými hodnotami, dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace 
krajiny a výraznou harmonií měřítka a vztahů v krajině. Krajinný ráz je dán přírodní, 
kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa. To znamená, že ráz určitého 
krajinného segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami přírodními (morfologie terénu, 
vodní toky a plochy a charakter vegetačního krytu), tak kulturními (formou a strukturou 
zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině, kulturním významem místa) a 
historickými (přítomností prvků a vazeb dokladujících historický vývoj krajiny, jeho 
kontinuitu). Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů (např. přírodních lokalit a cenností, 
rysů kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o vnější projev – zpravidla 
viditelnost – v prostorových vztazích krajiny a v krajinné scéně. Ne každá část krajiny 
vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz 
nevýrazný, indiferentní a nevyznačuje se žádnými výraznými a pozitivními znaky (krajina 
není rázovitá). Posouzení krajinného rázu velmi záleží na subjektivním hledisku 
hodnotitele, přesto existují faktory, které narušují krajinný ráz velmi významně – např. 
vysoké budovy, hlavní dopravní trasy, které segmentují krajinu v menší celky, pozbývající 
typický charakter krajinného rázu apod. 

V případě posuzovaného záměru, nedojde k ovlivnění krajinného rázu. Jednotlivé stavby 
jsou zasazeny do zastavěného území nebo v jeho návaznosti a jsou navrženy tak, aby 
respektovali místní architektonický ráz oblasti a jeho přírodní charakteristiku. Se záměrem 
z hlediska krajinného rázu souhlasí místní orgán ochrany přírody (viz. příloha).  

Záměr nebude mít negativní vliv na krajinný ráz. 
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Předpokládané nejzávažnější negativní vlivy záměru na složky životního prostředí 

Vlivy Hodnocení klasifikace 

Zábor půdy 

Záměrem dojde k malému záboru půdy, především v místě 
centrálního sportovního areálu. Plochy vymezené pro 
výstavbu sportovního areálu se nacházejí v návaznosti na 
stávající fotbalového hřiště, z jižní strany na ně navazuje 
výstavba rodinných domů. Jedná se převážně o trvalé travní 
plochy, které z části zasahují do přírodního stanoviště 6520 
Horské sečené louky. V místě výstavby je však toto přírodní 
stanoviště silně antropogenně ovlivněné a posuzovaná plocha 
není z hlediska předmětu ochrany přírody reprezentativní. 
Zábor půdy na této lokalitě je možný z hlediska vyjádření 
orgánu ochrany přírody. V okolí se nachází dostatečné 
množství přírodních ploch. Záborem půdy nedojde k omezení 
plnění přírodní funkce této lokality v širším území. 

Při zemních pracích bude provedena skrývka humózní vrstvy 
zeminy, která bude následně použita při povrchových a 
sadovnických úpravách. Vzhledem k velikosti a charakteru 
záměru a charakteru okolního přírodního prostředí je zábor 
půdy malý a v rámci širšího území nesníží kvalitu a plnění 
funkcí těchto ploch. Přirozené přírodní prostředí v lokalitě 
nebude záměrem dotčeno. Vliv na půdní poměry v lokalitě 
bude malý akceptovatelného rozsahu. 

2 

Vliv na 
přírodní 

prostředí, 
faunu, flóru a 

ekosystémy 

Přírodní prostředí bude ovlivněno pouze v rozsahu záboru 
půdy. Avšak plochy, které budou dotčeny výstavbou jsou již 
dnes ovlivněné působením člověka v území. Z hlediska 
předmětu ochrany přírody nejsou reprezentativní. Nejedná se 
o zábor specifického, přesně vymezeného ekosystému, kde by 
byl předpoklad ovlivnění nebo omezení jednotlivých 
populacích nacházejících se na stanovišti. V okolí se nachází 
dostatek volných přírodních ploch, migrace místní fauny či 
zastoupení fóry nebude záměrem omezena. Záměrem nedojde 
ke snížení kvality přírodního prostředí v širší lokalitě. 

Lávka přes řeku Vltavu nacházející se v území 
nadregionálního koridoru je řešena tak, aby nevytvářela 
bariéru v území, dle vyjádření orgánu ochrany přírody nebude 
mít tato stavba vliv na prostupnost tohoto biokoridoru. 
Negativní vliv na místní flóru či ekosystémy není 
předpokládán, pouze v rozsahu záboru půdy ho lze hodnotit 
jako malý zanedbatelného rozsahu, kde ani tento zábor půdy 
nemůže ovlivnit celkový stav a kvalitu místního přírodního 
prostředí. 

1 
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Vliv na 
povrchové 

vody 

Většina povrchové vody bude zasakována do nezpevněného 
povrchu u jednotlivých stavebních částí. Dešťové vody ze 
střech objektů či parkovišť budou odváděny oddělenou 
kanalizací do místní vodoteče. Toto množství bude malé, 
nemůže dojít k ovlivnění hydrologických poměrů v lokalitě. 
Splaškové vody budou odváděny do místní ČOV. Centrální 
sportovní areál zasahující z části do záplavového území bude 
řešen tak, aby nebyla omezena prostupnost vody, především 
v době záplav. Snížením a vyrovnání nivelety plochy 
fotbalového hřiště bude vytvořena záplavová plocha a 
současně vytvořeno protipovodňové opatření k ochránění 
stávajících objektů nacházející se jižním směrem od 
sportovního areálu. Lávka přes řeku bude postavena na 
pilotech, prostupnost vody touto stavbou nebude dotčena. 
Uzpůsobení a charakter jednotlivých staveb vychází ze závěrů 
a doporučení hydrologické studie vypracované za účelem 
posouzení odtokových poměrů v této lokalitě. Ovlivnění 
povrchových vod je možné pouze v rozsahu záboru půdy a 
vybudování zpevněných ploch, kde nebude možné přirozené 
zasakování vod do terénu. Rozloha těchto ploch i s ohledem 
na množství volných ploch v okolí je malá. Vliv na povrchové 
vody je malý, zanedbatelný, nepředpokládá se negativní 
ovlivnění hydrologických poměrů v lokalitě. 

1 

Zdroj hluku 

O zdroji hluku je možné uvažovat pouze v případě konání 
společenských či kulturně sportovních akcí v místě 
sportovního areálu, kdy tyto případné akce nebudou konány 
pravidelně a o velkém rozsahu. Předpokládá se spíše konání 
akcí pouze pro místní občany. I s ohledem na stávající využití 
fotbalového hřiště, kdy v současné době jsou zde konány 
tréninky a fotbalové zápasy se nepředpokládá výrazný nárůst 
těchto akcí. Možným zdrojem hluku by v tomto případě byla 
případně doprava návštěvníků či učinkujících, která by v dané 
době byla časově omezená. Taktéž kapacita odstavných ploch 
nepočítá se silnou intenzitou dopravy, pouze v jednotkách 
automobilů. Obec má v rámci jiného záměru v plánu při 
jihovýchodním okraji obce vybudovat centrální záchytné 
parkoviště a posuzovaným záměrem, především propojením 
dvou částí obce mimo hlavní komunikaci pomocí lávky pro 
pěší, podpořit snížení dopravy v rámci obce, kdy je 
předpoklad, že návštěvníci zanechají své vozidlo na okraji 
obce a dále se budou pohybovat pěšky či na kole. I s ohledem 
na stávající intenzitu dopravy. především v období turistické 
sezóny se nepředpokládá navýšení hlukového pozadí 
v lokalitě z důvodu provozu záměru. 

Posuzovaný záměr bude mít zanedbatelný vliv na hlukovou 
zátěž do okolního prostředí 

1 

Tab.č.15: Rozsah negativních vlivů, Pozn.: Klasifikace 1 – 5, od nejmenšího do největšího vlivu 
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Jiné vlivy 
Nejsou předpokládány.  

 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice 

Vznik nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice nelze vzhledem k velikosti a 
umístění záměru předpokládat. 
 

 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci 
nepříznivých vlivů  

Opatření k ochraně vod 
Důležité opatření a prevence ochrany vod je především v pravidelné údržbě kanalizační 
sítě a odvodňovacích žlabů odvádějící vody. Při náhlém úniku ropných látek je nutné 
zajistit jejich sanaci dle platných předpisů, aby nemohlo dojít k ovlivnění kvality 
povrchových vod. Taktéž je nutné udržovat ve správném technickém stavu lapák tuků 
umístěný v polyfunkčním domu na kanalizační síti a odlučovač ropných látek při odvodu 
dešťových vod z parkoviště u polyfunkčního domu.  

Při stavebním provedení jednotlivých objektů je důležité respektovat návrhy a opatření 
vycházející z hydrologické studie vypracované pro danou lokalitu, především opatření 
neomezující volnou prostupnost vody územím. 
 

Opatření k ochraně přírody 
Záměr  má za účel, zlepšení kvality života v obci, propojení částí obce novou lávkou, kdy bude  
omezen pohyb občanů po silnici. Nejedná  se  o  výrobu.  Většina vlivů bude pouze omezenou 
dobu po čas výstavby – běžné ovlivnění stavební činností.  Vzhledem k cennému přírodnímu okolí  
bude stavba prováděna  pod zvýšeným dohledem  stavitele.  

Záměrem budou jednotlivé složky přírodního prostředí dotčeny pouze v rozsahu záboru 
půdy. Žádoucí je při výstavbě vykonávat jednotlivé stavební činnosti tak, aby okolní 
krajina nebyla dotčena, tj. především omezovat  hluk šířící se do okolí ve fázi výstavby. . 
Žádoucí je dále po realizaci záměru podporovat výsadbu místní původní zeleně.  

 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů 

 
Celkově lze podle našeho názoru hodnotit získané podkladové materiály jako dostatečné 
pro vypracování oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Vstupní 
údaje, získané zpracovatelem z projektových podkladů, konzultacemi s investorem a 
projektantem a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou 
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technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod či běžnou komparací 
porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních 
standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele.  

Neurčitosti a nejistoty vstupních údajů jsou následující:  
Časově omezený průzkum fauny a flory, při kterém bylo možno zjistit pouze základní data 
o lokalitě.  
Přesně nedefinované bilance vstupu a výstupu stavebních materiálu a množství dovezené 
zeminy. 
Tyto neurčitosti či nejistoty jsou malého rozsahu a nemohly ovlivnit kvalitu či stupeň 
zpracování tohoto oznámení. Hlavní vlivy na složky životního prostředí nebyly opomenuty 
a zmiňované nejistoty jejich vyhodnocení nemohly ovlivnit. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD 
BYLY PŘEDLOŽENY) 
Záměr a jednotlivé jeho části vycházejí z potřeb obce a jejich občanů. Díky záměru budou 
vybudovány prostory pro společenské a sportovní aktivity, taktéž bude vybudován prostor 
pro potřebné služby (lékař, knihovna, zasedací místnost obecního úřadu, prostor pro 
požární techniku, prostor pro sněžnou rolbu, traktor, apod). 
Dále záměrem bude řešen bezpečný pohyb lidí, především místních dětí při cestě do školy. 
Celý záměr je koncipován tak, aby stávající pohyb lidí po páteřní komunikaci byl 
odkloněn. Záměrem dojde k úpravě vodní plochy, bude zde zachováno místo odpočinku, 
díky nové komunikaci bude tato část zpřístupněna pohodlně i seniorům, rodičům 
s dětskými kočárky a pod. Bude zrekonstruováno stávající fotbalové hřiště a bude zde 
vytvořen centrální sportovní areál, kde budou vytvořeny vhodné podmínky pro sportovní 
vyžití po celý rok. Úpravou fotbalového hřiště (snížení nivelety stávající plochy) dojde 
k vytvoření záplavového území a případná velká voda z místní vodoteče se bude rozlévat 
na tuto volnou plochu. Tímto řešením budou před velkou vodou chráněny stávající bytové 
jednotky nacházející se jižně od obce. 
 

Záměr je řešen jako celek, kdy právě v tomto případě budou řešeny potřeby občanů 
komplexně, logicky na sebe navazující a byl předložen investorem pouze v této jedné 
variantě se zapracovanými požadavky či připomínkami dotčených orgánů.  
 
Vzhledem k výše uvedenému byla řešena pouze  jedna varianta provedení předložená 
investorem.  S touto variantou byly posouzeny pouze  varianty referenční a to  varianta  
nulová – tj. zachování současného stavu  a  varianta ekologicky optimálního řešení.   
 

Popis a vyhodnocení nulové varianty  vůči   variantě předložené investorem a  druhé 
referenční variantě ekologicky optimálního řešení :  

Nulová varianta představuje zachování  současného stavu  Vzhledem k tomu, že záměr 
představuje  vybudování   nové infrastruktury  bude výsledkem  vytvoření podmínek pro  
zlepšení kvality života obyvatel obce.  Ve srovnání se současným stavem   nedojde ke 
zvýšení ovlivnění okolní přírody a zároveň   dojde ke zlepšení  v oblasti infrastruktury 
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obce (lávka, sportovní areál, polyfunkční dům…).   Ve srovnání s nulovou  variantou má 
záměr pozitivní přínosy.  

 

Popis a vyhodnocení   ekologicky optimálního řešení  vůči variantě předložené 
investorem a  nulové variantě :   

Ekologicky optimální varianta představuje dosažení „ideálního“ stavu tj. minimálnímu 
ovlivnění  okolí životem obyvatel v obci.  Ve srovnání s nulovou variantou a variantou 
předloženou investorem se jedná o řešení   lepší než oba výše uvedené případy, ale 
finanční náročnost těchto opatření  (například  odstranění veškerého vytápění pevnými 
palivy,  ekologická doprava – elektromobily)  je veliká a plná realizace tohoto  stavu je ve 
stávajících ekonomických podmínkách  nereálná.  Navržené řešení přispívá k tomu, aby se  
současný stav této ekologicky optimální variantě  přiblížil.  

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

1.Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Situační nákres posuzovaného záměru (uvedený v přílohách) 
 

 

2.Další podstatné informace zpracovatele 

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem a projektantem a 
posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů 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. Zpracovatel, oznámení vycházel z podkladů předaných 
investorem a  projektantem.   
 

 
 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Obec Borová Lada má v plánu vystavět soubor objektů a funkčních ploch spojující 
potřebné obslužné funkce a volnočasové aktivity do jednotlivých funkčně uspořádaných 
celků. Předkládaný záměr lze rozdělit do těchto jednotlivých částí: 
V návaznosti na stávající výstavbu domů bude vybudován polyfunkční obecní dům do 
kterého bude umístěn obecní úřad, ordinace lékaře, veřejná knihovna, společenský sál a 
budou zde taktéž vybudovány malé inspekční byty. Tento objekt bude řešen jako 
bezbariérový a bude sjednocovat potřebné obecní funkce chybějící nebo roztroušené po 
obci.  
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Ve stejné lokalitě bude taktéž vybudován objekt hasičské zbrojnice sloužící jako zázemí 
pro místní spolek hasičů a k uskladnění hasičské techniky. 

V návaznosti na stávající fotbalové hřiště bude vybudován centrální sportovní areál, který 
by měl sdružovat volnočasové aktivity. Bude zde vybudován technický objekt k uskladnění 
techniky, zázemí pro sportovce, sauna, letní amfiteátr, tenisové kurty, dětské hřiště a 
sportovní tribuna. Veškeré tyto objekty na sebe funkčně navazují. V tomto případě dojde 
k malému záboru trvalé travní plochy. Stávající fotbalové hřiště bude výškově upraveno 
tak, aby byly splněny hydrologické požadavky vycházející ze studie Posouzení odtokových 
poměrů v lokalitě.  

Přibližně tři sta metrů severně od obce se nachází malá umělá vodní nádrž. Tato nádrž 
bude revitalizována, stávající betonové panely budou odstraněny, bude zde vybudováno 
nové zpevnění pomocí kamenů. V případě nutnosti budou opraveny stávající objekty 
přívodu a odvodu vody. Severně od nádrže bude vybudován malý technický objekt. 
Smyslem je rekonstrukce stávajícího technického objektu nádrže a vylepšení tohoto 
prostředí, který je hojně využíván jako místo odpočinku. 

Jako doprovodné stavby budou vybudovány spojující komunikace, nájezdy a malé 
odstavné plochy u jednotlivých objektů. 

Další částí záměru je vybudování lávky pro pěší přes řeku Vltavu propojující obě dvě části 
obce a navazující na sportovní areál. Tato lávka funkčně propojí obec a zvýší bezpečnost 
pohybu chodců v lokalitě, především dětí při cestě mezi budovou školy a školní družinou a 
jídelnou, kdy již nebudou muset chodit po hlavní páteřní komunikaci procházející středem 
obce. 
Veškeré jednotlivé stavby jsou řešeny jako jeden celek, kdy jejich poloha a napojení má 
funkční smysl. Obec taktéž do budoucna plánuje výstavbu centrálního záchytného 
parkoviště na jihovýchodním okraji obce. Po výstavbě tohoto parkoviště společně 
s předkládaným záměrem dojde k podstatnému snížení dopravy v obci, zlepší se 
dostupnost jednotlivých částí obce pěšky či na kole. 

Pozemky určené k výstavbě se nacházejí v katastrálním území Borová Lada v Národním 
parku Šumava, v Evropsky významné lokalitě a Ptačí oblasti. Jedná se o území, které je 
z hlediska přírodních aspektů velmi hodnotné. Jednotlivé stavby a jejich umístění byly 
konzultovány s dotčenými orgány, především s orgánem ochrany přírody Správou 
národního parku a CHKO Šumava. Umístění a charakter tohoto záměru je výsledkem 
těchto jednání a je možné provést jejich výstavbu. 

Stavby budou vytápěny pomocí tepelných čerpadel, v obci tedy nevznikne nový zdroj 
znečištění ovzduší, splaškové vody budou odváděny do místní ČOV, dešťové vody budou 
zasakovány do terénu nebo odváděny oddělenou kanalizací do místní vodoteče. Zábor 
půdy bude malý, nedojde k ovlivnění přírodních poměrů v lokalitě. Jednotlivé stavební 
části v místě sportovního areálu, kde je vymezeno záplavové území jsou navrženy na 
základě doporučení vycházejících z hydrologické studie a toto prostředí neovlivní, 
nebudou ovlivněny hydrologické poměry v lokalitě. Celkově provozem záměru nedojde ke 
změnám využívaní lokality. Současný charakter využívání jednotlivých stanovišť místními 
obyvateli zůstane zachován. 
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Charakteristika záměru a jeho vlivy na složky životního prostředí 

Název záměru 

Umístění stavby centrálního sportovního 
areálu, lávky přes Teplou Vltavu, 
revitalizace umělé vodní nádrže, 
polyfunkčního obecního domu, hasičské 
zbrojnice a informačního systému v obci 
Borová Lada 

Doba realizace záměru 
Jednotlivé části záměru budou budovány 
jednotlivě, dle finančních prostředků 
investora 

Pozemky, na kterých bude záměr 
realizován 

149/2, 39/1, 251/20, 132/2, 135/4, 132/16, 
135/1, 132/18, 251/11, 149/1, 149/5, 
251/12, 251/20, 298, 132/23, 132/23, 
132/24, 203/2, 251/19, 293/1, 155/1 

Zábor půdy 

K záboru ZPF dojde převážně v místě 
centrálního sportovního areálu a v případě 
nové komunikace spojující polyfunkční 
dům a umělou vodní nádrž, tento zábor 
s ohledem na rozsah a kvalitu okolní volné 
krajiny je malý, akceptovatelného rozsahu.  

Hydrologické poměry 

Dešťové vody budou zasakovány do 
nezpevněných povrchů, ze zpevněných 
ploch budou odváděny oddělenou 
kanalizací do místní vodoteče. Stavby a 
plochy umístěné do záplavového území 
podél řeky Vltavy jsou navrženy s ohledem 
na závěry a doporučení hydrologické 
studie. Stavbami nedojde k omezení 
pohybu vody územím. Lávka je řešena jako 
nadzemní, bude postavena na pilotech, 
nevznikne zde bariéra při průchodu vody 
územím. 

Vlivy na krajinu a jednotlivé složky 
životního prostředí 

Výstavba a provoz záměru nebude 
představovat negativní vliv na složky 
životního prostředí, pouze v rozsahu záboru 
půdy. S ohledem na stav a rozlohu okolních 
ekosystémů vliv záměru na jednotlivé 
složky životního prostředí bude 
zanedbatelný. 

Tab.č.15: Charakteristika záměru a jeho vlivy na složky životního prostředí 
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Příloha č.1: Plná moc k zastupování 
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Příloha č.2: Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možných významných vlivů 
záměru na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
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Příloha č.3: Stanovisko odboru územního plánování Města Vimperk k záměru 
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Příloha č.4: Zákres polohy prvků ÚSES do katastru 
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Příloha č.5: Situační nákres záměru 
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Legenda: 
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Příloha č.6: Fotodokumentace 

 

Místo určené pro umístění lávky pro pěší – pohled od obce 

 

 

Místo určené pro umístění lávky pro pěší – pohled od sportovního areálu 
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Lokalita určená k výstavbě polyfunkčního domu (v pozadí, v návaznosti na budovu pošty) 

 

Stávající sportovní zázemí 
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Stávající sportovní zázemí 

 

Plocha stávajícího fotbalového hříště a místo pro plánovanou tribunu 
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Plocha určená k výstavbě centrálního sportovního areálu 

 

 

Plocha pro novou přístupovou komunikaci k umělé vodní nádrži 

 

 

 

 

 

 


