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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.I.  Obchodní firma 
Pod Zakletým a.s. 

 
A.II.  IČO 
27454622 
 
 
A.III.  Sídlo 
Pod Zakletým a.s. 
Spálená 90/17  
110 00 Praha 1 – Nové Město 
 
 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 
Oznamovatel:    Ing. Ing. Arch. Petr Šuda 

  Rokytnice v Orlických horách 366 
                                tel.: 602836435 
                                  na základě plné moci – příloha č. 3 předkládaného oznámení  

  
Projektant:      

Zpracovatelská firma: ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA - HORSKÝ, a.s. 
Adresa: Rokycanova 316 

500 03  Hradec Králové 
IČ: 60 11 22 04 

 DIČ: CZ-60 11 22 04 
Jméno statutárního zástupce: Ing.arch. Petr Šuda 

Telefon/fax: 495 580 340 
e-mail: aash@arch.cz 

 

 

mailto:aash@arch.cz


Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. ve znění zákona č. 163/06 Sb.  
ŘÍČKY POD ZAKLETÝM 
Říčky v Orlických horách 

 6 

B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   
B.I.  Základní  údaje 

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

ŘÍČKY POD ZAKLETÝM 
Říčky v Orlických horách 
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a 
související zařízení na ploše nad 1 ha., kde státní správu v oblasti posuzování vlivů 
na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje.   

 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
V prostoru bývalého zemědělského areálu v blízkosti centra v Říčkách v Orlických 
horách bude realizován areál obsahující lázeňský dům vč. ubytovací části a 
restaurace, dependance lázeňského domu, residence, stáje, přístřešek, altán 
s terasou, zastřešené parkoviště a provozní zázemí, trafostanici, sportovní plochu a 
nezbytnou infrastrukturu. Celkové nároky na plochy související s posuzovaným 
záměrem jsou patrné z následujícího přehledu: 
zastavěná plocha 4646 m2 
zpevněné plochy pro pěší  1765 m2 
zpevněné plochy vozidlové 3145 m2 
parkovací stání 745 m2 
zeleň  22170 m2 
celkem 32471 m2 

B.I.3.  Umístění záměru 
kraj:  Královéhradecký 
obec:    Říčky v Orlických horách 
KÚ:      Říčky v Orlických horách 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Stavba je situována v k.ú. Říčky v Orlických horách v prostoru bývalého 
zemědělského areálu převážně na parcelách v majetku investora. Část stavby – 
inženýrské sítě – zasahují pozemky přilehlé. Území pro stavbu je mírně svažité 
východním směrem, částečně pokryté vzrostlou náletovou zelení, v severní části 
areálu se nacházejí podzemní vedení kanalizace a vodovodu. Z hlediska situování 
záměru nelze předpokládat možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území, 
které by mohly podstatněji měnit parametry jednotlivých složek životního prostředí. 
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B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Realizací areálu dojde k naplnění značné části záměru ÚPSÚ /schváleného v roce 
1997/ pro prostor bývalého zemědělského areálu v blízkosti centra obce. Stavby 
určené pro zemědělskou výrobu budou demolovány  a budou realizovány stavby 
určené k rekreaci, turistice, bydlení a sportu. Pozemky jsou přístupné stávajícími 
komunikacemi situovanými v severní části – vozidlovou a pěší napojenou na silnici 
III. třídy číslo III/3109 a pěší podél chaty „Devětsil“ z centra obce. 
 
 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Stavba bude realizována v jedné etapě v rozsahu stávajících stavebních objektů: 

SO 01 Lázeňský dům vč. ubytovací části a restaurace 
SO 02 Depandance Lázeňského domu č.1 
SO 03 Depandance Lázeňského domu č.2 
SO 04 Depandance Lázeňského domu č.3 
SO 05 Residence č.1 
SO 06 Residence č.2 
SO 07 Residence č.3 
SO 08 Stáje 
SO 09 Přístřešek 
SO 10 Altán a terasa 
SO 11 Zastřešené parkoviště, provozní zázemí 
SO 12 Trafostanice a kabelové vedení VN 
SO 13 Kabelová vedení NN 
SO 14 Veřejná splašková kanalizace 
SO 15 Veřejný vodovod vč. přeložky 
SO 16 Komunikace a terénní úpravy 
SO 17 Sadové úpravy 
SO 18 Příprava území vč. demolic a kácení zeleně 

Situace širších vztahů je uvedena v závěru této kapitoly. 
SO 01 – Lázeňský dům 

Objekt je navržen jako jednopodlažní se suterénem a  se dvěma podkrovními 
podlažími v půdním prostoru sedlové střechy. V 1.NP je před objekt předsazen 
přízemní trakt s terasou na střeše. 
Objekt je dělen na dva od sebe dilatací oddělené celky půdorysných rozměrů 
22,95/13,90 m, konstrukční výška 1.PP je 4,0 resp. 4,5m, dále 2,95m. Konstrukčně 
se jedná o příčný nosný systém s nosnými tradičně zděnými stěnami v osových 
vzdálenostech 4,5 m.  
Vodorovné nosné konstrukce je možno provést jako monolitické železobetonové 
spojité desky přes nosné stěny tl. 160 mm. Alternativně je možno uvažovat 
s montovanými stropními konstrukcemi např. keramickými stropy Porotherm v tl. 
250 mm. 
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Sedlová střecha se sklonem 45o bude provedena na krovu vaznicové soustavy. 
Sloupky krovu mohou být umístěny na nosném zdivu. Na pozednice jsou uloženy 
dvojice krokví. Každý pár krokví je rozepřen kleštinami popř. vazným trámem. Mezi 
krokvemi jsou umístěny diagonály zavětrování střešní roviny. Střecha je zabedněna 
v celé ploše. 
K objektu v úrovni 1. NP je navržen přízemní restaurační objekt.  
Přízemní objekt bude důsledně oddilatován od ubytovací části Lázeňského domu.  
Svislé nosné konstrukce ve vnitřní části budou tvořit tradičně zděné zdi a 
v půlkruhové části dřevěné sloupy. Vodorovnou nosnou konstrukci ve vnitřní části je 
možno opět volit alternativně jako železobetonovou monolitickou desku tl. 160 mm 
nebo keramický strop Porotherm tl. 250 mm. V půlkruhové části bude střešní 
konstrukce provedená jako dřevěná s nosnými trámy probíhajícími paprskovitě od 
středu k obvodu a krokvemi uloženými rovnoběžně s obvodovými prosklenými 
stěnami. 
Založení objektu se předpokládá na železobetonových základových pasech pod 
nosnými stěnami a sloupy se základovou spárou v úrovni kde nebudou základové 
konstrukce ovlivňovány klimatickými vlivy (podmrzání, vysychání apod.). 
V rámci stavby SO 01 Lázeňský dům bude realizováno vodoregenerační centrum s 
plaveckým bazénem 8x4m s hloubkou vody 1,2-1,5m, vířivkami, solnou lázní, 
saunou, s využitím pro návštěvníky areálu. Zařízení centra budou napojeny na 
odpovídající bazénovou technologii, která bude umístěna v technických prostorech 
objektu.  
Bazénová technologie bude obsahovat pískovou filtraci, úpravnu vody, dávkování 
chemikálií s desinfekcí, ohřev vody, doplňování hygienického minima čerstvé vody 
apod. Strojovna technologie bude vybavena přívodním potrubím studené vody, 
kapacitní kanalizací pro zajištění praní filtrů, přívodem topného média a přívodem 
el.energie – podrobně viz další stupně dokumentace. Výměna obsahu bazénu se 
předpokládá 1x/rok při hlavní odstávce zařízení. Navržené zařízení bude plně 
respektovat novelizované požadavky hygienických předpisů. 

SO 02-04 Depandance Lázeňského domu 

Tři konstrukčně shodné objekty jsou navrženy jako jednopodlažní nepodsklepené 
se dvěma podkrovními podlažími v půdním prostoru sedlové střechy. Půdorysné 
rozměry jednotlivých objektů jsou 23,40/13,90 m, konstrukční výška 2,95 m. 
Konstrukčně se jedná o příčný nosný systém s nosnými tradičně zděnými stěnami 
v osových vzdálenostech 4,5 m.  
Vodorovné nosné konstrukce je možno provést jako monolitické železobetonové 
spojité desky přes nosné stěny tl. 160 mm. Alternativně je možno uvažovat 
s montovanými stropními konstrukcemi např. keramickými stropy Porotherm v tl. 
250 mm. 
Sedlová střecha se sklonem 45o bude provedena na krovu vaznicové soustavy. 
Sloupky krovu mohou být umístěny na nosném zdivu. Na pozednice jsou uloženy 
dvojice krokví. Každý pár krokví je rozepřen kleštinami popř. vazným trámem. Mezi 
krokvemi jsou umístěny diagonály zavětrování střešní roviny. Střecha je zabedněna 
v celé ploše. 
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Založení objektů se předpokládá na železobetonových základových pasech pod 
nosnými stěnami a sloupy se základovou spárou v úrovni kde nebudou základové 
konstrukce ovlivňovány klimatickými vlivy (podmrzání, vysychání apod.). 
 
SO 05-07 Residence 

Tři konstrukčně shodné objekty jsou navrženy jako jednopodlažní nepodsklepené s 
jedním podkrovním podlažím v půdním prostoru sedlové střechy. Půdorysné 
rozměry jednotlivých objektů jsou 20,90/11,90 m, konstrukční výška  je 2,95 m. 
Konstrukčně se jedná o příčný nosný systém s nosnými tradičně zděnými stěnami 
v osových vzdálenostech 5,0 m.  
Vodorovné nosné konstrukce je možno provést jako monolitické železobetonové 
spojité desky přes nosné stěny tl. 160 mm. Alternativně je možno uvažovat 
s montovanými stropními konstrukcemi např. keramickými stropy Porotherm v tl. 
250 mm. 
Sedlová střecha se sklonem 45o bude provedena na krovu vaznicové soustavy. 
Sloupky krovu mohou být umístěny na nosném zdivu. Na pozednice jsou uloženy 
dvojice krokví. Každý pár krokví je rozepřen kleštinami popř. vazným trámem. Mezi 
krokvemi jsou umístěny diagonály zavětrování střešní roviny. Střecha je zabedněna 
v celé ploše. 
Založení objektů se předpokládá na železobetonových základových pasech pod 
nosnými stěnami a sloupy se základovou spárou v úrovni kde nebudou základové 
konstrukce ovlivňovány klimatickými vlivy (podmrzání, vysychání apod.). 

SO 08 Stáje 

Objekt navržen jako jednopodlažní nepodsklepený se sedlovou střechou. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 21,90/10,90 m, konstrukční výška 1.NP je 2,95 m. 
Konstrukčně se jedná o příčný nosný systém tvořený nosnými stěnami a sloupy 
s průvlaky v modulové vzdálenosti 3,5m. 
Vodorovné nosné konstrukce je možno provést jako monolitické železobetonové 
spojité desky přes nosné stěny tl. 160 mm.  
Sedlová střecha se sklonem 45o bude provedena na krovu vaznicové soustavy. 
Sloupky krovu mohou být umístěny na nosném zdivu. Na pozednice jsou uloženy 
dvojice krokví. Každý pár krokví je rozepřen kleštinami popř. vazným trámem. Mezi 
krokvemi jsou umístěny diagonály zavětrování střešní roviny. Střecha je zabedněna 
v celé ploše. 
Založení objektů se předpokládá na železobetonových základových pasech pod 
nosnými stěnami a sloupy se základovou spárou v úrovni kde nebudou základové 
konstrukce ovlivňovány klimatickými vlivy (podmrzání, vysychání apod.). 

SO 09 Přístřešek 

Objekt navržen jako jednopodlažní nepodsklepený s pultovou střechou. Půdorysné 
rozměry objektu jsou 10,60/6,60 m, výška objektu 3,20m. Svislá nosná konstrukce 
je tvořena nosnou stěnami z tvárnic Porotherm tl. 250mm a dřevěnými sloupy 
v modulových vzdálenostech 5m a trámem rámu. Vodorovnou nosnou konstrukci 
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pultové střechy tvoří dřevěné krokve v osových vzdálenostech 1m. Střecha je 
zabedněna v celé ploše. Založení objektu se předpokládá na ŽB pasech.  

SO 10 Altán 

Objekt navržen jako jednopodlažní nepodsklepený s pultovou střechou. Půdorysné 
rozměry objektu jsou 6,90/6,90 m, výška objektu 3,40m. Svislá nosná konstrukce je 
tvořena nosnou stěnami z tvárnic Porotherm tl. 250mm a dřevěnými sloupy 
v modulových vzdálenostech 5m a trámem rámu. Vodorovnou nosnou konstrukci 
pultové střechy tvoří dřevěné krokve v osových vzdálenostech 1m. Střecha je 
zabedněna v celé ploše. Založení objektu se předpokládá na ŽB pasech 
 
SO 11 Zastřešené parkoviště 

Jedná se o jednopodlažní objekt půdorysných rozměrů 50,30/18,30 m, konstrukční 
výšky    2,55 m. Objekt je z větší části zapuštěný do stávajícího terénu. Konstrukci 
objektu je možno volit jako monolitickou železobetonovou s obvodovou 
železobetonovou nosnou stěnou  tl. min. 250 mm a vnitřními železobetonovými 
sloupy rámů osově vzdálených 5,0 m s rámovými poli 3 x 6,0 m. Železobetonová 
monolitická deska na rámových příčlích bude ve směru kolmém na rámy spojitá tl. 
cca 350 mm . Střecha bude ozeleněná. Konstrukci zastřešeného parkoviště je 
možno volit také jako plně montovanou s plochými prefabrikovanými hlavicemi na 
prefabrikovaných sloupech. Stropní desku by tvořily železobetonové panely 
zmonolitněné nabetonovanou vrstvou. Založení objektu zastřešeného parkoviště je 
uvažováno na železobetonové monolitické základové desce tl. cca 400 mm 
případně zesílené pod vnitřními sloupy. 
 
SO 17 Sadové úpravy 

Návrh sadových úprav počítá s maximálním využitím stávající sadovnicky hodnotné  
vegetace ve vlastním řešení.Vlastní návrh sadových úprav plně respektuje dvojí 
funkční využití pozemku. Lázeňská část výstavby bude podpořena odpovídajícími 
druhově pestřejšími výsadbami všech výškových etáží (stromy., keře, květiny), 
s výrazným odcloněním parkovacích ploch. Část určená agroturistice bude mít 
sadové úpravy volnějšího , přírodě blízkého charakteru s navozením iluze horské 
louky obohacené výsadbou soliterních kvalitních dřevin. Oba funkční celky budou 
opticky odděleny zahuštěnou výsadbou vyššího keřového patra. 
Základní druhové spektrum použitého rostlinného materiálu bude respektovat 
stanovištní podmínky a typ vegetace odpovídající lokálnímu biokoridoru územního 
systému ekologické stability. V lázeňské části budou tyto kosterní druhy doplněny 
sadovnicky atraktivnějšími stanovištně vhodnými rostlinami, zejména trvalkami a 
nízkým keřovým patrem v souladu s navrženou architekturou objektů. 
 
SO 18  Příprava území vč. demolic a kácení zeleně 

Stavba vyžaduje v rámci přípravy území provést demolici stávajících objektů 
zemědělské výroby /kravíny, skladovací haly, váha, silážní jáma, jímky/, je 
zapotřebí odstranit v nezbytně nutné míře vzrostlou a náletovou zeleň. 
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Situace širších územních vztahů a fotodokumentace stávajícího stavu je v závěru 
této kapitoly, navrhované řešení je podrobněji doloženo v příloze č.2 předkládaného 
oznámení. 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení realizace     – 2006 
Dokončení realizace  – 2009 
 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Říčky v Orlických horách 
 

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

Nejbližším souborným navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí bude vydání územního rozhodnutí místně příslušným 
stavebním úřadem.  Tomuto řízení však bude předcházet povolení ke kácení dřevin 
podle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění obecním úřadem Říčky v Orlických 
horách, případně řízení ohledně změny krajinného rázu podle ust. § 12 
zák.č.114/1992 Sb., v platném znění – příslušný orgán ochrany přírody, v daném 
případě Správa CHKO Orlické hory (obecně jinak POÚ 3. st.).   
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Širší územní vztahy 
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Fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území 
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Celková plocha zájmového území z hlediska dotčených parcel pro realizaci 
posuzovaného záměru je patrná z následující tabulky: 
parcelní číslo výměra [m2] druh využití 
 Celková plocha Z toho pro záměr  
283 79 79 zastavěná plocha a nádvoří 
285 29 29 zastavěná plocha a nádvoří 
286 873 873 zastavěná plocha a nádvoří 
287 869 869 zastavěná plocha a nádvoří 
293 442 442 zastavěná plocha a nádvoří 
294 447 447 zastavěná plocha a nádvoří 
307/1 21580 21580 ostatní plocha 
307/2 5000 4830 ostatní plocha 
307/3 1440 1440 ostatní plocha 
307/4 649 649 ostatní plocha 
307/7 121 20 ostatní plocha 
430 302 274 ostatní plocha 
446/1 1748 418 trvalý travní porost 
Parcely ve zjednodušené evidenci 
[392/1] 367 367 ostatní plocha 
[430] 28 28 ostatní plocha 
[431] 449 449 ostatní plocha 
celkem 95187 m2 32794 m2  

Z hlediska charakteru předkládaného záměru je patrné, že pokud záměr je 
realizován v kategoriích ZPF, potom neznamená nezbytně nutnost vynětí všech 
pozemků ze ZPF, protože sice jsou zahrnuty v navrhovaném zájmovém území, 
avšak z hlediska charakteru předkládaného záměru není nezbytné jejich vyjmutí ze 
ZPF. 
Dle předaných podkladů záměr vyžaduje pouze zábor ZPF z parcely č. 446/1 o 
výměře 0,0122 ha vedené v kategorii „trvalý travní porost“ za účelem vybudování 
přístupového chodníku pro stavbu „Říčky Pod Zakletým“. Souhlas s trvalým 
odnětím ze ZPF části pozemkové parcely č. 466/1 byl pod č.j. ŽP 504/06 – Sy byl 
vydán dne 22.05.2006: 
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Záměr nepředstavuje žádné nároky na pozemky určené pro plnění funkce lesa. 
Stavba bude realizována v ochranném pasmu lesa na pozemcích dle dále 
uvedeého rozhodnutí, kterým byl vydán souhlas dle § 14 odst. 2) leního zákona se 
stavbou  v ochraném pásmu lesa: 
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Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. 
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. Na 
pozemku se nacházejí podzemní vedení inženýrských sítí /kanalizace, vodovod/. 
Do bývalého zemědělského areálu je trasováno vrchní vedení NN, které bude 
zrušeno. Napojovací body inženýrských sítí se nacházejí na pozemcích investora 
popřípadě v dosahu stavby. V rámci stavby bude realizována nová trafostanice, 
kabelové vedení VN a distribuční kabelové vedení NN k jednotlivým objektům. 
Technické vybavení předmětné stavby bude napojeno na: 
- veřejnou kanalizaci /realizace areálové splaškové kanalizace, přípojek/ 
- veřejný vodovod /realizace areálového vodovodu, přípojek/ 
- vrchní vedení VN 
 
Poloha záměru není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu 
§ 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu 
těchto lokalit podle § 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto 
zákona, nachází se ale ve IV. zóně CHKO Orlické hory. 
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 
114/1992 Sb., v platném znění ) nejsou  polohou posuzovaného záměru dotčena.  
V zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma místních vodních zdrojů. 
 
Záměr je situován v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Správa CHKO Orlické 
hory jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny  vydal pod č.j. 194/OH/06 ze 
dne 15.06.2006 podle § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny  Rozhodnutí, kterým 
byl vysloven souhlas s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na 
stavbu rekreačního komplexu „Říčky pod Zakletým“, a to zejména na základě 
skutečnosti, že z hlediska hmotového řešení jsou navrženy tradičně tvarované 
objekty obdélníkového tvaru se sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným 
s vrstevnicemi. Jediným požadavkem CHKO je předložení dokumentace pro 
stavební řízení k vyjádření: 



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. ve znění zákona č. 163/06 Sb.  
ŘÍČKY POD ZAKLETÝM 
Říčky v Orlických horách 

 22

 



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. ve znění zákona č. 163/06 Sb.  
ŘÍČKY POD ZAKLETÝM 
Říčky v Orlických horách 

 23

 

 

B.II.2. Voda 
Projektovaný areál se nachází v centru obce. Areál bude napojen na stávající 
veřejný vodovod, který prochází řešeným areálem. V dalších výpočtech je 
uvažováno maximální obsazení objektu po dobu celého roku. Obecní úřad Říčky 
v Orlických horách vydal dne 28.4.2006 stanovisko, ze kterého je patrné, že obecní 
úřad v Říčkách v Orlických horách souhlasí s napojením na vodovod  a kanalizaci 
obce. 
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Etapa výstavby 

Množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka: 
- pití     5 l/osoba/směna 
- mytí   50 l/osoba/směna (čistý provoz) 
                       120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz) 

Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 38 měsíců s 
průměrným počtem 50 pracovníků z různých dodavatelských firem. Pro účely 
bilance se hodnotí nejnepříznivější stav, tj. spotřeba 125 litrů/osoba a den, celková 
roční spotřeba vody potom činí  4750 m3. Nároky na vodu budou v první fázi 
výstavby realizovány dovozem balené pitné vody. 

Etapa provozu 
Nároky na vodu 

Výpočet potřeby vody v předloženém projektu není proveden dle přílohy č. 12 
vyhlášky 428/01 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, kde je uvedena hodnota potřeby 20 m3 na 
jednoho pracovníka za rok, za předpokladu, že je umožněno sprchování teplou 
vodou. Pro THP je uvažována potřeba vody 12 m3 za rok. 
Objekty budou zásobeny z veřejného vodovodu, který prochází řešeným areálem. 
Veřejný vodovod je zásoben z vodojemu V = 25 m3. Přetlak v místa napojení je 0,48 
MPa. 
Dle dokumentace pro územní řízení je  očekávaná denní spotřeba pitné vody 
60075l, roční spotřeba 16 809 m3. Mimo to je nutno počítat se spotřebou vody na 
zavlažování. Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3  
na 100 m2 ročně, což v rámci předkládaného záměru představuje při rozsahu 
zelených ploch 22 170 m2 cca 887 m3  vody za rok. 
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Výstavba 

Pro vlastní výstavbu prodejen  a zpevněných ploch se předpokládá spotřeba 
následujících surovinových zdrojů: 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky : 
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna 
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km. 
-  živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky 
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.  
-  betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce 
Betonárka do 5 km. 
- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové 
výrobky, výrobky ze skla 
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města. 
- betonové prefabrikáty  
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km. 
- ocelové nosné konstrukce 
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.  
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Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po 
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD. 
Dle sdělení oznamovatele se předpokládá vyrovnaná bilance hmot,  což 
představuje pro zemní práce skutečnost, že využitelná stavební suť ze stávajících 
objektů bude nadrcena přímo v prostoru staveniště a využita pro vyrovnání terénu. 
Je nezbytné požadovat respektování doporučení ve vztahu k demoličnímu 
materiálu, které je uvedeno v příslušné pasáži předkládaného oznámení.  

Provoz 
Suroviny  

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru nejsou předpokládány žádné nároky 
na suroviny kromě nároků na zásobování objektů, což nemůže představovat 
výraznější zátěž ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí. 
Energie: 
Elektrická energie 
Výstavba 

V době výstavby bude odběr elektrické energie zajišťován ze staveništního 
rozvaděče. Elektrická energie bude  využita   pro osvětlení staveniště a pro 
pracovní nářadí. 
Provoz  

Zabezpečení dodávky el.energie podle stupně č.3 z nové distribuční trafostanice TS 
38,5/0,4 kV. 
Celková energetická bilance objektů – instalované příkony : 
SO 01 Lázeňský dům : 
ü stravovací technologie        55 kW 
ü přímotopné el.vytápění      125 kW 
ü el.akumulační příprava TUV     32 kW  
ü sauna, rehabilitace                                                22 kW 
ü VZT s el.ohřevem vzduchu   110 kW 
ü světelné a zásuvkové rozvody         48 kW 

SO 02-04 Depandance : 
ü el.přímotopné vytápění    138 kW 
ü el.akumulační příprava TUV     44 kW 
ü el.vaření ( varné desky )    180 kW 
ü světelné a zásuvkové rozvody, VZT     39 kW 

SO 05-07 Residence : 
ü el.přímotopné vytápění      105 kW 
ü el.akumulační příprava TUV     30 kW 
ü el.vaření ( varné desky )        88 kW 
ü světelné a zásuvkové rozvody, VZT     36 kW 

SO08-11 Stáj, přístřešek, altán s terasou, zastřešené parkoviště a prov. zázemí : 
ü el.přímotopné vytápění            5 kW 
ü světelné a zásuvkové rozvody        10 kW 

Celkem instalováno :           1 067 kW 
Max.soudobý příkon pro odběr :                       656 kW 
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Apartmány v depandancích a residencích budou vybaveny samostatnými 
podružnými rozvodnicemi RB, napojenými v RE příslušného objektu, s fakturačním 
měřením spotřeby elektrické energie. Samostatně fakturačně budou měřeny v 
Lázeňském domě restaurace s kuchyní, fitness-wellness a ubytování, dále objekty 
stáje, altánu s terasou a zastřešené parkoviště se zázemím. 
Budou provedeny světelné a zásuvkové rozvody, rozvody nouzového osvětlení, 
napojení VZT s elektrickým ohřevem přívodního vzduchu v Lázeňském domě, 
rozvodů vytápění a přípravy TUV, stravovací technologie a technologických 
rozvodů. 
Zásobování teplem 

Předběžná potřeba tepla pro vytápění a větrání jednotlivých objektů byla stanovena 
zkrácenou metodou z velikosti vytápěného prostoru, s ohledem na způsob jeho 
využití a na základě zkušeností s již realizovanými domy obdobného charakteru. 
Zároveň bylo přihlédnuto k ČSN 060210 a ČSN 730540 (venkovní výpočtová 
teplota -21°C, v krajině s intenzivními větry, budova samostatně stojící s polohou 
nechráněnou - charakteristické číslo budovy B 12). 
Obvodové konstrukce objektů budou svými tepelně-technickými parametry splňovat 
současné požadavky norem, z hlediska hospodaření s energiemi budou vyhovovat 
Zák. č. 406/2000 Sb., ve znění prováděcích předpisů, zejména Vyhl. č. 151, 152 a 
291/2001 Sb.  
Potřeba tepla pro vytápění a přirozené větrání jednotlivých objektů bude, při splnění 
výše uvedených předpokladů, tato: 
objekt              teplo pro vytápění      roční spotřeba tepla                                      
             (kW)                         (MWh/rok) 
SO 01  restaurace                   25                               67  (bez větrání - VZD) 
SO 01  lázeňský dům             100                            265    (bez větrání - VZD) 
SO 02-04 depandance            46                          120      (1 objekt) 
SO 05-07  residence    35                         94      (1 objekt) 
SO 08-11 obsluha                     5                               10 
celkem:                                 373                       800  

Při výpočtu roční spotřeby energie bylo uvažováno s plným vytížením areálu v zimní 
sezóně a s nepřetržitým vytápěním s nočním útlumem. 

Zdroj tepla 
Zdrojem tepla pro vytápění a větrání budou elektrické přímotopné zdroje, může se 
jednat buď o teplovodní kotel nebo lokální spotřebiče ve vytápěných místnostech. 
Provoz zdrojů tepla bude automatický, základní regulace bude realizována řídící 
jednotkou pro objekt v závislosti na venkovní teplotě. Další regulaci (útlum) budou 
zajišťovat buď termostatické ventily na teplovodních otopných tělesech, nebo 
termostaty přímotopných lokálních spotřebičů, případně další zařízení s vyšším 
standardem užití.  
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B.II.4.  Nároky  na dopravní  a jinou  infrastrukturu 
Dopravní napojení 
Etapa výstavby 

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které 
bude způsobeno zemními (a demoličními) a stavebními pracemi. Přesun hmot se 
bude provádět výhradně po stávající komunikaci. Jak již bylo uvedeno, předpokládá 
se vyrovnaná bilance hmot, tudíž většina využitelné nadrcené stavební suti bude 
využita pro vyrovnání terénu bez zatížení vnějšího komunikačního systému. 
Z hlediska stavebních prací lze na základě zkušeností ze staveb plošně obdobně 
rozsáhlých areálů očekávat maximálně cca 6 pohybů TNA/hod. 
Etapa provozu 
Navržená stání v rámci hodnoceného záměru jsou následující: 
na terénu při SO 01    15 stání (z toho 2 imobilní) 
  při vnitřní komunikaci  15 stání (z toho 3 imobilní) 
  při SO 08    14 stání 
  při SO 09        2 stání 
 
pod objekty SO 11     40 stání 
  SO 09       4 stání 
v rámci návrhu je navrženo celkem  90 stání (z toho 5 imobilních) 
Vyvolané přepravní nároky vyplývají z možností využití posuzovaného záměru; 
model dopravy generuje následující pohyby na komunikačním systému: 
§ Provoz areálu  –     210 pohybů OA/den – návštěvníci 
§ Provoz areálu  –       30 pohybů OA/den – zaměstnanci 
§ Zásobování   –         6 LNA/den 

                   –         4 TNA/den 
– 2 OA/den 

Celkově tak záměr generuje následující denní pohyby automobilů: 242 pohybů 
OA/den, 6 pohybů LNA/den a 4 pohyby TNA/den. Všechny uvedené pohyby se 
budou realizovat na stávající příjezdové komunikaci k budoucímu rekreačnímu 
areálu a dále napojenou na silnici III. třídy číslo III/3109. 
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 
Etapa výstavby, jak vyplývá z bilancí nároků na stavbu je představována cca 6 
pohyby TNA/hod v období zemních a bouracích prací. 
Bodové zdroje 
Bodové zdroje znečištění nejsou v etapě výstavby uvažovány. 

Liniové zdroje 
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno 
s  emisními faktory pro rok 2006. 
Pro určení emisního parametru NOx, PM10 a benzenu TNA pomocí programu MEFA 
byly použity pro rok 2006 následující parametry: 
Typ vozidla Palivo Emisní úroveň Rychlost (km/h): 
TNA Diesel EURO 1 50 

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2006 jsou sumarizovány v následující 
tabulce: 

ROK 2006 
Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 

úroveň 
Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM10 

TNA EURO 1 50 19,0404 0,0594 1,6036 

Při předpokládané staveništní dopravě představované 6 pohyby TNA/hod lze při 14 
hodinové pracovní době a 300 uvažovaných pracovních dnů uvažovat s následující 
bilancí emisí: 
  NOx Benzen PM10 
Úsek komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
Staveništní doprava 4,44E-05 1,599394 0,479818 1,39E-07 0,00499 0,001497 3,74E-06 0,134702 0,040411 

Plošné zdroje 
Plošnými zdroji v rámci posuzovaného záměru jsou: 
a) emise z provozu nakladačů: 

Z hlediska emisí je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden 
nakladač. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno 
s emisí 11,23 g NOx, 0,006 g benzenu a 1,038 g PM10. 
Mezi plošné zdroje imisí patří pohyb nakladače a dozeru. Je uvažováno se 14 
hodinami provozu denně (pro nakladač a dozer 28 hodin). Při uvažovaných 300 
pracovních dnech se jedná o cca 8400 provozních hodin, což předpokládá spotřebu 
126 000 l nafty/rok. Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno 
následující množství emisí: 
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – nakladač a dozer 

  NOx Benzen PM10 
  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 0,000157 5,659920 1,414980 0,000000 0,003024 0,000756 0,000015 0,523152 0,130788 
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b) emise PM10 z demoliční činnosti 
Určitým zdrojem emisí mohou být skládky produktů, manipulace s demoličním 
materiálem, jeho nakládka apod. Dle bilancí projektanta je v rámci demoličních 
prací očekáván objem cca 1000 tun stavební suti. Emise z manipulace s touto sutí 
jsou obtížně vyčíslitelné. Emise TZL ze skládek recyklátů a vlastního provozu 
mobilního drtícího zařízení je nutno technickými opatřeními maximálně eliminovat. 
Předpokládanou sumu emisí lze  odhadovat následovně: 

stavba plocha 
Zařízení staveniště zařízení staveniště cca 3,40  

Tab.: Odhad sekundární prašnosti z plošných zdrojů (t/za dobu zemních prací): 
stavba emise TZL z toho PM10 

Zařízení staveniště 1,18 0,946 

Vzhledem k časovému nasazení drtící linky, které by nemělo trvat déle než 10 
hodin (při uváděné kapacitě drtící linky 100t/hod) lze emise z demoliční činnosti 
označit jako krátkodobý tolerovatelný zdroj znečištění ovzduší. 
c) emise z provozu TNA 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje automobilů byl pro volnoběh použit 
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km přičemž bylo uvažováno o době 
volnoběhu 30 sekund. Jedná se o shodný počet pohybů jako z hlediska 
bilancovaného liniového zdroje. 
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje  

  NOx Benzen PM10 
  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 0,009256 0,799697 0,239909 2,89E-05 0,002495 0,000748 0,00078 0,067351 0,020205 

Z hlediska minimalizace emisí souvisejících s etapou výstavby je v příslušné 
kapitole předkládaného oznámení formulováno odpovídající doporučení pro 
omezování emisí v etapě výstavby. 
Provoz 
Bodové zdroje 

Bodové zdroje znečištění nejsou v etapě provozu uvažovány. Všechny objekty 
v rámci posuzovaného záměru budou vytápěny elektrickými přímotopy. 
Liniové zdroje 

Pro etapu výstavby je pracováno s následujícími vstupními podklady: 
Pro určení emisního parametru NOx, PM10 a benzenu TNA pomocí programu MEFA 
byly použity pro rok 2009 následující parametry: 

 ROK 2009 
Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 

úroveň 
Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM10 

OA Konvenční 50 5,0111 0,1946 0,0016 
LNA EURO 1 50 3,2901 0,0079 0,2247 
TNA EURO 1 50 18,0824 0,0594 1,5532 
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Liniovými zdroji v rámci posuzovaného záměru budou vyvolané dopravní nároky 
související s návštěvníky, zaměstnanci a zásobováním areálu. V modelu dopravy je 
počítáno s následující vyvolanou dopravou: 
§ Provoz hřiště  –     200 pohybů OA/den - návštěvníci 
§ Provoz hřiště  –       40 pohybů OA/den – zaměstnanci 
§ Zásobování   –         6 LNA/den 

– 4 TNA/den 
– 2 OA/den 

Celkově tak záměr generuje 242 pohybů OA/den, 6 pohybů LNA/den a 4 pohyby 
TNA/den, které vyvolávají následující bilanci emisí při uvažovaném provozu 365  
dní v roce: 
  NOx Benzen PM10 
Úsek komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
Vyvolaná doprava 3,62E-05 1,304756 0,476236 1,32E-06 0,047378 0,017293 2,21E-07 0,007948 0,002901 

 

Plošné zdroje 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro 
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě 
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů shodných s údaji o 
liniových zdrojích znečištění ovzduší a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat 
následující sumu emisí: 
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – stání automobilů 

  NOx Benzen PM10 
  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Σ automobilů 0,007551 0,652378 0,238118 0,000274 0,023689 0,008647 4,6E-05 0,003974 0,001451 

 

B.III.2.  Odpadní vody 
Celkové množství vypouštěných odpadních vod  
Etapa výstavby 
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě 
výstavby tak, jak je prezentována v údajích o vstupech (4750 m3). 
Etapa provozu  
Projektovaný areál se nachází v centru obce. Areál bude napojen na stávající 
veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou obecní ČOV. Dešťové vody z areálu 
budou likvidovány vsakem na pozemcích areálu. 
V dalších výpočtech je uvažováno maximální obsazení objekt po dobu celého roku.  
Kanalizace je v objektech oddílná. 
Splaškové vody budou vyvedeny vně objektu a zaústěny do areálové splaškové 
kanalizace. 
Dešťové vody ze střech budou vnějšími odpady vyvedeny volně nad terén a 
likvidovány  povrchovým vsakem. 
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Dešťové vody z parkovišť budou zachytávány a přečištěny sorpčními vpusti SOL – 
2/4M společnosti Sekoprojekt Turnov a dále likvidovány vsakem na pozemcích 
areálu. 

Bilance splaškových a srážkových vod 

a)  vody splaškového charakteru: 
Množství odpovídá uvažované bilanci potřeby vody, které je uvedeno v nárocích na 
vodu v předcházející části oznámení a které představuje  očekávanou denní 
produkci splaškových vod 60075 l, roční produkci 16 809 m3. Bude se jednat o 
splaškové vody běžného biologického znečištění. 
Lze pouze upozornit, že u odpadních vod z provozu restauračního zařízení lze 
předpokládat vyšší obsah tukových látek, a proto je formulováno odpovídající 
doporučení zpracovatelů oznámení. 

b)  vody srážkové: 
Srážkové vody 

Vývoj bilance srážkových vod vychází z porovnání stávajícího a výhledového stavu 
zájmového území.  
Celková plocha zájmového území představuje 32471 ha. Intenzita srážky byla 
zvolena pro 15 min. déšť 143 l.s-1.ha-1, periodicita 0,5. Tudíž tato plocha 
představuje následující objem vznikajících srážkových vod: 
Stávající stav:  
Roční bilance srážkových vod – stávající stav: 
nezpevněná plocha                     26 483 x 0,837 x 0,1 = 2217 m3 

zastavěná plocha                          2 708 x 0,837 x 0,9 = 2040 m3 

zpevněná  plocha                          3 280 x 0,837 x 0,7 = 1922 m3 
Celkem                                                                             6179 m3 

Odtok z areálu (15 min. srážka) – stávající stav: 
nezastavěná plocha               26 483 x  0,0143 x 0,1  = 37,87 l.s-1  = Qr m3/15 min = 29,58  
zastavěná plocha                     2 708 x  0,0143 x 0,9  = 34,85 l.s-1  = Qr m3/15 min = 31,37  
zpevněná plocha                      3 280 x  0,0143 x 0,7  = 32,83 l.s-1  = Qr m3/15 min = 29,55  
Výhledový  stav: 
Bilance objemu srážkových vod produkovaných v souvislosti s posuzovaným 
záměrem vychází z celkové plochy související s posuzovaným záměrem, která činí 
32471 m2. Z této plochy připadá po realizaci záměru ne jednotlivé plochy 
následující bilance: 
Roční bilance srážkových vod – výhledový stav: 
nezpevněná plocha                     22 915 x 0,837 x 0,1 = 1918 m3 

zastavěná plocha                          4 354 x 0,837 x 0,9 = 3280 m3 

zpevněná  plocha                          4 910 x 0,837 x 0,7 = 2877 m3 

Celkem                                                                             8075 m3 

Odtok z areálu (15 min. srážka) – výhledový  stav: 
nezastavěná plocha               22 915 x  0,0143 x 0,1  = 32,77 l.s-1  = Qr m3/15 min = 29,49  
zastavěná plocha                     4 354 x  0,0143 x 0,9  = 56,04 l.s-1  = Qr m3/15 min = 50,44 
zpevněná plocha                      4 910 x  0,0143 x 0,7  = 49,15 l.s-1  = Qr m3/15 min = 44,24  
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B.III.3.  Odpady 
Výstavba i provoz uvažovaného záměru se  řídí zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími vyhláškami. V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů 
jak v etapě výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.  
Výstavba 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí 
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že 
hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími 
v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), 
včetně jejich následného využití nebo likvidace. Tato povinnost bude zapracována 
do smlouvy o provedení prací. Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro 
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura 
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce: 
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby 
název odpadu kategorie kód odpadu 
Papírové a lepenkové obaly O 150101 
Plastové obaly  O 150102 
Dřevěné obaly  O 150103 
Kovové obaly     O 150104 
Kompozitní  obaly O 150105 
Směsné  obaly  O 150106 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 150110 
Čistící tkanina N 150202 
Beton  O 170101 
Cihly   O 170102 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod č. 170106 O 170107 
Dřevo   O 170201 
Sklo  O 170202 
Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 O 170302 
Železo a ocel   O 170405 
Kabely neuvedené pod č. 170410 O 170411 
Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O 170504 
Směsný komunální odpad  O 200301 
Kal ze septiků a žump O 200304 

Doporučení zpracovatelského týmu oznámení pro minimalizaci negativních vlivů pro 
oblast nakládání s odpady ve fázi výstavby jsou uvedena v příslušné části D 
oznámení. 

Provoz 
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a 
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu 
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů: 
Kód Název odpadu a místo vzniku Kategorie 
020103 Odpad rostlinných pletiv O 
020106 Zvířecí trus, moč, hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustředěné 

odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 
O 

020203 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly  O 
150103 Dřevěné palety O 
150104 Kovové obaly  O 
150105 Kompozitní obaly (zbytky plastů) O 
150202 Čistící tkanina  N 
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Kód Název odpadu a místo vzniku Kategorie 
200101 Papír a lepenka O 
200102 Sklo O 
200121 Zářivky N 
200139 Plasty  O 
200140 Kovy O 
200201 Biologicky rozložitelný  odpad  O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200303 Uliční smetky O 
130502 Kal z odlučovače olejů N 

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět 
jasně dány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat 
doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech 
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního 
provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas 
k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.  

Problematika ustájení koní 
V následujícím přehledu jsou uvedeny základní produkční charakteristiky na 
jednoho koně. Maximální kapacita stání je 8 koní, nelze však objektivně na úrovni 
oznámení konkretizovat konečný stabilní počet ustájených koní,  protože v tomto 
případě je uvažováno se sezónním ustájením. 
Produkce výkalů a moči 
Kůň (500 kg ž. hm.) vyloučí za 24 hodin v průměru 30 - 60 % z hmotnosti přijatého 
krmiva. 
Produkce výkalů:   15 - 20 kg. ks-1. den-1 
Frekvence kálení:    5 - 10x denně 
Produkce moči:   4 - 8 kg. ks-1. den-1 
Frekvence močení:   5 - 8x denně 
 
 
B.III.4.  Ostatní 
Hluk, vibrace 

Výstavba 
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry 
v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu 
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto 
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v 
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako 
stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou 
stavební činnost prováděnou běžnými 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 
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je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z 
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může 
tedy z uvedených důvodů být určitý 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. 
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní a demoliční práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

1 vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 4 
2 Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 
3 Rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
4 Nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Doprava Nákladní automobily Tatra  Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 3/hod 

Kromě běžných stavebních mechanismů nasazených při zemních pracích bude 
použita i recyklační linka na drcení stavebního odpadu. 

Parametry akustické zátěže jednotlivých technologických zdrojů hluku byly převzaty 
ze znaleckého posudku Měření hluku recyklační linky provozované v Brně. Jedná 
se o podobnou technologii, která bude v případě realizace záměru provozována  na 
ploše uvažovaného záměru. 
Jedná se o následující zdroje hluku: 
v třídící síťový stroj      – 94,5 dB (A) 1 m od zdroje 
v rotační odrazový drtič     – 91,2 dB (A) 1 m od zdroje  
v předtřídící stroj      – 94,3 dB (A) 1 m od zdroje  
v nasypávání štěrku do předtřídícího stroje   – 91,9 dB (A) 5 m od zdroje 
v měření uprostřed soupravy drcení    – 91,9 dB (A) 1 m od zdroje 
v měřeno 10 m od soupravy     – 87,0 dB (A)  
v měřeno 20 m od soupravy     – 83,4 dB(A) 
v měřeno 40 m od soupravy     – 77,4 dB(A) 

Při předpokládaném průměrném výkonu recyklačního zařízení 150 tun/hod bude 
toto zařízení v chodu max. 50 hodin za rok 

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
hod/den 

1 Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) - LpA10 = 79 dB(A) 7 
2 Čerpadlo betonové směsi (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 2 

3 Domíchávače betonové směsi (3 
kusy) 92 dB(A) - 4 

4 Stavební míchačky (2 kusy) - LpA7 = 81 dB(A) 4 
5 Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)  LpA1 = 80 dB(A) 6 

Doprava Nákladní automobily Liaz s návěsem 
(3 kusy) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 6/hod 

Provoz 
Stacionární zdroje hluku: 

Zdroji hluku v rámci předkládaného záměru jsou vzduchotechnická zařízení na 
vybraných stavebních objektech. V následujícím textu je uveden popis koncepce 
vzduchotechniky pro posuzovaný areál: 
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Prostory chodeb, pokojů a skladových prostor jsou větrány přirozeně. Prostor 
trafostanice je větrán přirozeně. 
Zařízení vzduchotechniky bude řešeno podle požadavků specialistů PO a patřičně 
izolováno v rámci příslušných PÚ. 
Podtlakový vzduch se do příslušných místností bude nasávat infiltrací stěnovými 
mřížkami ve stěnách, či ve dveřích nebo podříznutými dveřmi. 
Zařízení odvádějící vzduch z technologií  budou napojeny na výkonné odsávací 
zařízení. 
Strojovny vzduchotechniky jsou větrány samostatným zařízením s přívodem a 
odvodem vzduchu. 
V prostoru bazénové technologie je větrání ovládáno prostorovým termostatem. 
Do vzduchotechnických zařízení jsou montovány tlumiče hluku snižující hladinu 
hluku ve větraných místnostech i ve venkovním prostředí. 
Prostory objektu budou větrány jednotlivými vzduchotechnickými zařízeními, 
prostory nebudou vzduchotechnickými zařízeními chlazeny, vzduchotechnická 
zařízení nehradí tepelné ztráty objektu. 
Použité systémy vzduchotechniky: 

Nízkotlaká větrací zařízení s centrálními  klimajednotkami, zajišťující filtraci, 
v zimním období ohřev přiváděného vzduchu, jednotka větrající bazén zajišťuje 
odvod vlhkosti. 
Zpětné získávání tepla: 
Pro zpětné získávání tepla byl navržen jeden z nejúčinnějších systémů pracující 
s otočným rotorem, který různou rychlostí otáčení zajišťuje maximální využití 
tepelné energie z odváděného vzduchu. 
V provozech s nadměrným vývinem vodních par jsou navrženy deskové lamelové 
výměníky zajišťující maximální využití tepelné energie z odváděného vzduchu. 
Provedení klimajednotek: 
Klimajednotky jsou osazeny ve strojovnách vzduchotechniky, se sendvičovým 
opláštěním v tl.25mm, z pozinkovaného plechu. Pod jednotkou je rám o výšce 
140mm, motory jednootáčkové, dvouotáčkové motory v jednotce větrající bazén.Na 
vstupu a výstupu vzduchu do a z jednotky budou těsné klapky v provedení pro 
osazení servopohonu (servopohon v dodávce M+R). V jednotce osazeny dva filtry, 
ohřívač. 

SO 01 Lázeňský dům 

Wellness 
Větrání bazénu zajišťuje jednotka osazená ve strojovně vzduchotechniky. Potrubí 
přívodu vzduchu je osazeno pod stropem místnosti bazénu a zaústěno do 
jednotlivých místností. Odvod vzduchu jednak z bazénu a odpočíváren, ale i ze 
šaten sprch a toalet. V potrubí osazeny uzavírací klapky zabraňující pronikání 
pachů do ostatních místností. Jednotka osazena zařízením pro zpětné získávání 
tepla a dvouotáčkovými motory pro útlumový provoz. Výfuk vzduchu nad střechu 
objektu. V potrubí v příslušných místech osazeny protipožární klapky. 
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Šatny 
Prostory šaten budou větrány samostatnou podstropní jednotkou. Sestava zajišťuje 
přívod čerstvého, upraveného /filtrace, ohřev/, vzduchu a odvod vzduchu 
znehodnoceného samostatnou větví. Čerstvý upravený vzduch je přiváděn do 
prostor šaten,  znehodnocený je odváděn přes sprchy a toalety do venkovního 
prostoru. Koncovými elementy potrubních rozvodů jsou obdélníkové výustky a 
plastové odsávací ventily. 
Fitness 
Tento prostor bude větrán vzduchotechnickou jednotkou osazenou ve strojovně 
VZT, jednotka vybavena systémem ZZT, zajišťuje přívod čerstvého, upraveného 
/filtrace, ohřev/, vzduchu a odvod vzduchu znehodnoceného. Čerstvý vzduch je 
jednotkou nasáván potrubím přivádějící vzduch z venkovního prostoru, a 
znehodnocený vydechován protidešťovou žaluzií do venkovního prostoru. Vzduch 
je potrubí veden do příslušných místností. Koncovými elementy potrubních rozvodů 
jsou obdélníkové výústky a plastové odsávací ventily. Na rozhraní protipožárních 
úseků budou osazeny protipožární klapky. 
Restaurace 
Tento prostor spolu s kuchyní bude větrán vzduchotechnickou jednotkou osazenou 
ve strojovně VZT, jednotka vybavena systémem ZZT, zajišťuje přívod čerstvého, 
upraveného /filtrace, ohřev/, vzduchu a odvod vzduchu znehodnoceného. Čerstvý 
vzduch je jednotkou nasáván potrubím přivádějící vzduch z venkovního prostoru, a 
znehodnocený vydechován protidešťovou žaluzií do venkovního prostoru. Vzduch 
je potrubí veden do příslušných prostor. Koncovými elementy potrubních rozvodů 
jsou obdélníkové výústky a plastové odsávací ventily. Na rozhraní protipožárních 
úseků budou osazeny protipožární klapky. 
Sklady  
Sklady jsou větrány potrubními ventilátory, sání čerstvého vzduchu z fasády, výfuk 
vyústěn nad střechou objektu. Ovládání chodu cyklicky resp.samostatným 
tlačítkem. 
Sociální zařízení 
Místnosti sociálního zařízení budou větrány podtlakově s náhradou odsátého 
vzduchu vlivem podtlaku z okolních prostor, s nimiž jsou větrané místnosti spojeny. 
Vzduch bude nasáván plastovými ventily do potrubního ventilátoru, odvod vzduchu 
potrubím nad střechu a výfuk do venkovního prostoru. Koncovými elementy jsou 
plastové ventily, ovládání chodu individuálně z jednotlivých větraných prostor. 
Technologie 
Technické místnosti budou větrány podtlakově s občasným přívodem vzduchu  přes 
stěnové mřížky. Ovládání chodu zařízení prostorovým termostatem. V otvoru pro 
přívod vzduchu bude osazena větrací mřížka s požární odolností. 
Sociální zařízení apartmánů 
Místnosti sociálního zařízení budou větrány podtlakově s náhradou odsátého 
vzduchu vlivem podtlaku z okolních prostor, s nimiž jsou větrané místnosti spojeny. 
Vzduch bude nasáván do nástěnného ventilátoru, odvod vzduchu potrubím nad 
střechu. Ovládání chodu individuálně z jednotlivých větraných prostor. 
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Kuchyňské prostory apartmánů 
V prostorech kuchyní budou osazeny digestoře, které budou odvádět 
znehodnocený vzduch. Potrubí odvodu vzduchu bude vyvedeno do venkovního 
prostoru a ukončeno protidešťovou žaluzií. 

SO 02-07 Depandance, Residence 

Sociální zařízení 
Místnosti sociálního zařízení budou větrány podtlakově s náhradou odsátého 
vzduchu vlivem podtlaku z okolních prostor, s nimiž jsou větrané místnosti spojeny. 
Vzduch bude nasáván do nástěnného ventilátoru, odvod vzduchu potrubím nad 
střechu. Ovládání chodu individuálně z jednotlivých větraných prostor. 
Kuchyňské prostory 
V prostorech kuchyní budou osazeny digestoře, které budou odvádět 
znehodnocený vzduch. Potrubí odvodu vzduchu bude vyvedeno do venkovního 
prostoru a ukončeno protidešťovou žaluzií. 

SO 10 Altán 

Sociální zařízení 
Místnosti sociálního zařízení budou větrány podtlakově s náhradou odsátého 
vzduchu vlivem podtlaku z okolních prostor, s nimiž jsou větrané místnosti spojeny. 
Vzduch bude nasáván do nástěnného ventilátoru, odvod vzduchu potrubím nad 
střechu. Ovládání chodu individuálně z jednotlivých větraných prostor. 
V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých stacionárních zdrojů hluku: 
Označení 
zdroje 

Popis stacionárního zdroje hluku LAeqT-x (dB)/A/ 
ve vzdálenosti 1 m) 

Výška 
(m) 

Provoz v 
noci 

P1 Sání vzduchotechniky Wellness LAeq,T-1m = 60 11,2 ne 
P2 Výduch vzduchotechniky Wellness LAeq,T-1m = 60 11,2 ne 
P3  Sání vzduchotechniky šatny SO 01 LAeq,T-1m = 50 11,2 ano 
P4 Výduch vzduchotechniky šatny SO 01 LAeq,T-1m = 50 11,2 ano 
P5 Sání vzduchotechniky fitness SO 01 LAeq,T-1m = 55 11,2 ano 
P6  Výduch vzduchotechniky fitness SO 01 LAeq,T-1m = 55 11,2 ano 
P7 Sání vzduchotechniky restaurace SO 01 LAeq,T-1m = 63 11,2 ne 
P8 Výduch vzduchotechniky restaurace SO 01 LAeq,T-1m = 63  11,2 ne 
P9 Sání vzduchotechniky sklady SO 01 LAeq,T-1m = 50 8,5 ano 
P10 Výduch vzduchotechniky sklady SO 01 LAeq,T-1m = 50 11,2 ano 
P11 Sání vzduchotechniky technologie, soc.zař. SO 01 LAeq,T-1m = 55 11,2 ano 
P12 Výduch vzduchotechniky technologie, soc.zař. SO 01 LAeq,T-1m = 55  11,2 ano 
P13 Sání vzduchotechniky kuchyně SO 01 LAeq,T-1m = 55 11,2 ano 
P14 Výduch vzduchotechniky kuchyně SO 01 LAeq,T-1m = 55  11,2 ano 
P15 Depandance 02sání vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45 8,5 ano 
P16 Depandance 02 výduch vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45  11,2 ano 
P17 Depandance 02 sání vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50 11,2 ano 
P18 Depandance 02 výduch vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50  11,2 ano 
P19 Depandance 03 sání vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45 8,5 ano 
P20 Depandance 03 výduch vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45  11,2 ano 
P21 Depandance 03 sání vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50 11,2 ano 
P22 Depandance 03 výduch vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50  11,2 ano 
P23 Depandance 04 sání vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45 8,5 ano 
P24 Depandance 04 výduch vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45  11,2 ano 
P25 Depandance 04 sání vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50 11,2 ano 
P26 Depandance 04 výduch vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50  11,2 ano 
P27 Residence 05 sání vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45 7,5 ano 
P28 Residence 05 výduch vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45  10,5 ano 
P29 Residence 05 sání vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50 10,5 ano 
P30 Residence 05 výduch vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50  10,5 ano 
P31 Residence 06 sání vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45 7,5 ano 
P32 Residence 06 výduch vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45  10,5 ano 
P33 Residence 06 sání vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50 10,5 ano 
P34 Residence 06 výduch vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50  10,5 ano 
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Označení 
zdroje 

Popis stacionárního zdroje hluku LAeqT-x (dB)/A/ 
ve vzdálenosti 1 m) 

Výška 
(m) 

Provoz v 
noci 

P35 Residence 07 sání vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45 7,5 ano 
P36 Residence 07 výduch vzduchotechniky soc.zař. LAeq,T-1m = 45  10,5 ano 
P37 Residence 07 sání vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50 10,5 ano 
P38 Residence 07 výduch vzduchotechniky kuchyně LAeq,T-1m = 50  10,5 ano 
P39 Altán – sání vzduchotechniky LAeq,T-1m = 55 3,5 ne 
P40 Altán – výduch vzduchotechniky LAeq,T-1m = 55  3,5      ne 

Situace stacionárních zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku: 

 
 

Plošné zdroje hluku 
Dopravní nároky související s  provozem posuzovaného  záměru již byly 
bilancovány v předcházející části oznámení. Provozní doba areálu je 
oznamovatelem udávána v zásadě nepřetržitá s tím, že v je uvažováno, že 
zásobování objektu (tedy pohyby LNA a TNA) bude realizováno pouze v denní 
době. 

Liniové zdroje hluku 
Liniové zdroje hluku vycházejí z již uvedeného modelu dopravy, který byl 
prezentován v předcházející části předkládaného oznámení, pro který opět platí, že 
zásobování bude probíhat pouze v denní době.  
Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 
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Záření 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.  Při realizaci 
ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů vysokých a 
velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. 
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického 
záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb.  o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by 
vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným  Nařízením 
vlády 480/2001 Sb.   
 
Zápach 
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu. 

Jiné výstupy 
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy. 
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Možnosti vzniku havárií 

Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit: 
♦ požár  
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám  

Dopady na okolí 
Požár  

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, 
ve které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající 
protipožární opatření tak, aby objekty splňovaly požadavky stávajících norem a 
předpisů.  
Vzhledem k charakteru záměru a situování jednotlivých objektů nelze předpokládat, 
že by případný požár ovlivnil významně a dlouhodobě objekty nejbližší obytné 
zástavby. V rámci další projektové přípravy lze doporučit následující opatření: 
• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen ke schválení požární řád, 

který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  

Z následujícího vyjádření je patrný souhlas s realizací posuzovaného záměru od 
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje: 
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Havarijní únik látek škodlivých vodám 

Vzhledem k minimálnímu pohybu automobilů souvisejících s posuzovaným 
záměrem je riziko kontaminace minimální, přesto jsou vody ze zpevněných  ploch 
předčišťovány. 
Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude 
uveden v materiálu „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých 
vodám„. V tomto plánu budou uvedeny i druhy a počty zásahových prostředků. Tyto 
prostředky nesmí být používány pro jiné účely a musí být trvale dostupné. 
Při realizaci navržených opatření lze dopady označit za lokální, neprojevující se 
mimo multifunkční sportovní areál. 

Preventivní opatření 

Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především 
v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých objektů dle platných předpisů. 
Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je vypracování a zejména pak 
následné dodržování provozních předpisů a instrukcí, požárního řádu a havarijního 
plánu. 

Následná  opatření 

Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků 
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. zneškodněním jednorázových 
a mimořádných odpadů. Tento aspekt musí být řešen v havarijním resp. požárním 
řádu. Vzhledem k lokalizaci areálu není nutné požadovat realizaci dalších 
následných opatření.  
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ   
 
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno 
k aktivitě obdobného charakteru.  
Záměr je mimo kontakt s územním systémem ekologické stability krajiny. 
Posuzovaná lokalita se nachází ve IV. zóně CHKO Orlické hory,  není součástí 
žádného území, spadajícího mezi evidované (navrhované) evropsky významné 
lokality podle systému NATURA 2000 (není v kontaktu s žádnou evropsky 
významnou lokalitou, ani ptačí oblastí).  
Zájmové území není v kontaktu s žádným přírodním parkem, zřízeným podle § 12 
odst. 3 zák. č. 114/92 Sb., v platném znění 
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky 
nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo 
rašelinných luk, hadcové stepi). Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště 
stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. 
kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech bazičtějšího 
podloží (amfibolity, vápence apod.), v jižní části se ale nacházejí vysychavá lada na 
výchozu geologického podloží.  
Území je v rozhodující míře z hlediska pozemků kategorizováno jako ostatní plocha, 
pouze  částečně jako ZPF. 
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje 
zastoupeny. 
Situování záměru není umístěno v prostoru, který by mohl být označen jako území 
historického, kulturního nebo archeologického významu.  
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí 
k předpokladu jejich existence. 
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně 
ovlivněnou lokalitu.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Většina horských hřebenů v Orlických horách má zhruba směr severovýchod – 
jihovýchod a značně ovlivňuje vývoj podnebí. Obecně převládá západní proudění, 
ale na některých místech je zcela potlačeno. V nižších polohách je největší rychlost 
větru obvykle v odpoledních hodinách. Naproti  tomu ráno se vítr uklidňuje vzhlede 
m k celkové stabilitě atmosféry, která vrcholí v hodinách kolem východu slunce. 
V oblasti vrcholových partiích hor je rychlost větru opačná, maximum se dostavuje 
v nočních hodinách, minimum rychlosti během dne. 
Podnebí je s dostatkem srážek. Nejvyšší měsíční úhrny srážek se objevují 
v červenci a srpnu, ale v některých letech v listopadu i prosinci. Průměrný roční 
úhrn se pohybuje v nižších oblastech kolem 700-800 mm, ve vyšších polohách 
Orlických hor (hřebenové partie) i  1200 – 1300 mm. Nejvyšší denní srážkové úhrny 
mohou ve vyšších partiích pohoří dosahovat až 150 mm. Počet srážkových dní je 
v Orlických horách největší v zimě (prosinec – leden), nejmenší v přechodných 
ročních obdobích (březen – duben, září – říjen). Počet srážkových dní pozvolna 
vzrůstá s nadmořskou výškou. 
V oblasti Orlických hor je spolu s Krkonošemi zaznamenáván nejčastější výskyt 
bouřek na území Čech. V předhůří je průměrně kolem 30 dní s bouřkou, ve vyšších 
polohách 35 dní. 
Sněžení se v oblasti Orlických hor vyskytuje ve významné výškové závislosti. 
Z dlouhodobých průměrů vyplývá, že v podhůří sněží průměrně 40 dní ročně, na 
horských  vrcholech více než 80 dní. Směrem do hor se mění také datum maxima 
výskytu nejvyšší sněhové pokrývky. V podhůří se dostavuje během února a 
sněhová pokrývka zde dosahuje  průměrné maximální výšky 30-40 cm. Na 
vrcholech je posunuto do poloviny nebo až ke konci března, kdy sněhová pokrývka 
je zde průměrně maximálně 100 cm vysoká. 
Klimaticky patří větší část území Orlických hor do chladné oblasti. Nejchladnějším 
měsícem je leden, nejteplejším červenec. Na hřebenech Orlických hor dosahují 
průměrné roční teploty kolem 4oC. V nejteplejším měsíci červenci se průměr 
pohybuje okolo 13oC, v nejchladnějším měsíci lednu je obvyklým denním minimem -
10oC a průměr -2oC. Především na sklonku podzimu a během zimy se za klidových 
situací v ovzduší dosti často projevuje inverze, kdy teplota s nadmořskou výškou 
vzrůstá. V podhůří se v dlouhodobém průměru pohybují roční teploty okolo 7oC. 
V lednu se průměrné denní teploty pohybují okolo -2oC. V červenci klesají nejnižší 
teploty na 12oC a nejvyšší denní teploty na 22-23oC. 
Podle klimatické klasifikace náleží hodnocená lokalita do klimatického regionu 
chladné klimatické oblasti CH6, se zvyšující se nadmořskou výškou přechází do 
chladné oblasti CH4. 
Pro oblast CH6 je charakteristické velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až 
velmi  vlhké léto, přechodné období je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným 
podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové 
pokrývky. 
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Oblast CH4 se vyznačuje krátkým a chladným létem, velmi dlouhým přechodným 
obdobím s chladným jarem a mírně chladným podzimem, velmi dlouhou, chladnou 
a vlhkou zimou a velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky. 
Tab.: Podrobnější charakteristiky obou chladných oblastí CH4 a CH6 

Klimatická oblast charakteristiky 
CH4 CH6 

Počet letních dnů 0-20 10-30 
Počet dnů s průměrnou teplotou >10oC 80-120 120-140 
Počet mrazových dnů 160-180 140-160 
Počet ledových dnů 60-70 60-70 
Průměrná teplota v lednu v oC -6 až -7 -4 až -5 
Průměrná teplota v červenci v oC 12-14 14-15 
Průměrná teplota v dubnu v oC 2-4 2-4 
Průměrná teplota v říjnu v oC 4-5 5-6 
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 120-140 140-160 
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 600-700 600-700 
Srážkový úhrn v zimním období v mm 400-500 400-500 
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 140-160 120-140 
Počet dnů zamračených 130-150 150-160 
Počet jasných dnů 30-40 40-50 

 

Znečištění ovzduší 

Charakter znečištění ovzduší dle stanic AIM je následující:   

Imisní pozadí NOx 

Rok: 2004 
Kraj:  Královéhradecký 
Okres:  Rychnov nad Kněžnou 
Látka: NOx-oxidy dusíku 
Jednotka:  µg/m3 
Roční LV: 30,0 
Roční MT: 0,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 

hodnoty 
Roční 

hodnoty 

Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

48,8    35,3  16,8 8,2 8,9 7,0 7,6  9,1 4,29 319 HSERA 

 
24786  

ČHMÚ 
1111 

Šerlich 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 03.12.    03.12.   21,4 85 87 81 66 8,3 1,50 24 

                  
39,5    17,6  11,8 5,3 6,9  4,8   2,93 260 HOHZA 

 
39001  

ČHMÚ 
1509 

Orlické hory-
Zakletý I 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 02.03.    30.10.   13,6 85 67 85 23  1,59 61 
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Imisní pozadí NO2 

Rok: 2004 
Kraj:  Královéhradecký 
Okres:  Rychnov nad Kněžnou 
Látka: NO2-oxid dusičitý 
Jednotka:  µg/m3 
Hodinové LV:  200,0 
Hodinové MT:  60,0 
Hodinové TE:  18 
Roční LV: 40,0 
Roční MT: 12,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 

hodnoty 
Roční 

hodnoty 

Max.  19 MV VoL 50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG  SG  dv  

40,9 34,4 0  32,0  15,6 7,3 7,8 5,6 7,0  8,0 4,14 319 HSERA 

 
24784  

ČHMÚ 
1111 

Šerlich 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 20.12. 20.12. 0  03.12.   20,4 85 87 81 66 7,2 1,57 24 

                  
    111,0  42,0 14,0 24,8 12,0 14,7 15,7 16,8 13,40 360 HRNKM 

 
38971  

ČHMÚ 
1353 

Rychnov n. 
Kněžnou 

Manuální měřicí 
program  
GUAJA     10.01.   52,0 90 90 90 90 13,4 1,97 1 

                  
26,9 16,2 0  12,0  8,8 4,4 5,1  4,6   2,36 260 HOHZA 

 
38999  

ČHMÚ 
1509 

Orlické hory-
Zakletý I 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 02.02. 15.09. 0  30.10.   10,3 85 67 85 23  1,80 61 

 
Imisní pozadí PM10 

Rok: 2004 
Kraj:  Královéhradecký 
Okres:  Rychnov nad Kněžnou 
Látka: PM10-Suspendované částice frakce PM10 
Jednotka:  µg/m3 
Denní LV: 50,0 
Denní MT: 5,0 
Denní TE: 35 
Roční LV: 40,0 
Roční MT: 1,6 

  
Hodinové 
hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 

hodnoty 
Roční 

hodnoty 

Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  Max.  36 MV VoL 50% 

Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  Datum Datum VoM 98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

221,6    64,3 19,6 2 12,8      7,99 201 HSERA 

 
24788  

ČHMÚ 
1111 

Šerlich 

Automatizovaný 
měřicí program  

RADIO 02.08.    02.08. 04.06. 1 33,7 48 37 76 40  1,71 82 

                  
132,6    56,3 33,2 2 19,0 19,2  19,8   10,57 253 HOHZA 

 
39002  

ČHMÚ 
1509 

Orlické hory-
Zakletý I 

Automatizovaný 
měřicí program  

RADIO 06.08.    01.04. 04.09. 1 44,5 79 67 84 23  1,83 61 
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Imisní pozadí benzenu 
Rok: 2004 
Kraj:  Královéhradecký 
Okres:  Hradec Králové 
Látka: BZN-benzen 
Jednotka:  µg/m3 
Roční LV: 5,0 
Roční MT: 3,750 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 

hodnoty 
Roční 

hodnoty 

Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. ISKO 

Lokalita  
Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG SG  dv 

    6,5    3,3   3,4 3,1 1,02 46 HHKSK 

 
20985  

ZÚ 
396 

Hr.Král.-
Sukovy sady 

Kombinované 
měření  

GCH-VOC     03.02.    15 8 8 15 2,9 1,37 6 
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C.2.2. Voda  

Orlické hory jsou labsko-oderským rozvodím, sever odvodňuje řeka Metuje a její  
přítoky, jih Tichá a Divoká Orlice. 
Obec Říčky se nachází v povodí Divoké Orlice, Zdobnice a dílčím povodí toku 
Říčka. V obci se do Říčky vlévá levostranně Hluboký potok.  
Území se nachází v povodí vodárenského toku Zdobnice, v CHOPAV Orlické hory 
Širší území náleží do povodí Divoké Orlice, hydrologické číslo povodí 1-02-01-001). 
Zájmová lokalita je odvodňována vodotečí Říčkou.  Jedná se o typickou horskou 
bystřinu s úzkým kamenitým korytem a poměrně velkým spádem. Říčka č.h.p. 1-02-
01-040 pramení 1,5 km ssz. Od Zakletého (991 m) ve výšce 970 m n.m.( Říčka 
pramení z několika vývěrů v lesních komplexech jižně od Kunštátské kaple). 
Přibližně 1 km severně od Pěčína v nadmořské výšce 448 m n.m. zleva ústí do 
Zdobnice (č. 1-02-01-037). Zdobnice je pravostranným přítokem Divoké Orlice (nad 
Doudlebami v nadmořské výšce 285 m n.m.). 
Koryta toků jsou převážně přirozená, mají bystřinný charakter, jedná se o vodu 
pstruhovou.Kvalita vody vzhledem k malému přísunu znečištění, velké samočistící 
schopnosti toku a poměrně stabilním průtokům je velmi dobrá. 
Tab.: Jednotlivá povodí 

tok č. hydrolog. pořadí celk. plocha (km2) správce 
Říčka 1 – 02 – 01 - 040 5,942 LČR 
Hluboký potok 1 – 02 – 01 – 041 6,853 LČR 
Říčka 1 – 02 – 01 - 042 3,664 LČR 

Rozdělení odtoku během roku vychází z klimatických podmínek. Nejvodnějšími 
měsíci jsou březen a duben – v období jarního tání sněhové pokrývky. V chladném 
období roku (nejčastěji únor, březen) se mohou vytvářet povodňové vlny smíšeného 
sněhodešťového typu, zatímco v letních měsících bývají povodně z přívalových 
srážek. Nejnižší průtoky se obvykle vyskytují v září a v říjnu. 
Jižně Říček je prováděn na Anenském potoce odběr povrchové vody pro 
vodárenské účely (30 l/s) s vyhlášenými pásmy PHO vodního zdroje. 
Na soutoku Zdobnice a Říčky je územně hájen prostor vodárenské údolní nádrže 
Pěčín pro zajištění vody do prostoru Hradecko – pardubické aglomerace. Pokud 
někdy v budoucnosti dojde k její realizaci, bude zájmové území pravděpodobně 
ovlivňováno vyhlášenými PHO této nádrže. 
Zájmové území se nachází v oblasti masívu krystalinika se slabou puklinovou 
propustností. Zvodnění oblasti je velmi slabé, převládá puklinová propustnost 
s vydatnostmi řádově do 1 l/s. Zdroje jsou převážně mělké, vykazují kyselou reakci, 
často obsahují radon nad NPK. 
Podzemní voda nebyla průzkumnými sondami hloubky 0,50 - 1,90 m zjištěna. 
Pro realizační projektové stupně dokumentace bude nezbytné geologické a 
základové poměry v místě navržených jednotlivých staveb upřesnit podrobným 
inženýrsko geologickým průzkumem.  
Výřez z hydrogeologické mapy je patrný z následujícího obrázku: 
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C.2.3. Půda  

Jak je patrné z úvodní části předkládaného oznámení, záměr je většinově 
realizován na plochách mimo ZPF respektive PUPFL. Výjimkou z tohoto 
konstatování je zábor  ZPF z části  parcely č. 446/1 o výměře 0,0122 ha vedené 
v kategorii „trvalý travní porost“ za účelem vybudování přístupového chodníku pro 
stavbu „Říčky Pod Zakletým“. Posuzovaná parcela  náleží do BPEJ 93624. 
Popis BPEJ: 

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 
9 – chladný, vlhký s průměrnou roční teplotou pod 50C s ročním úhrnem srážek kolem 800 
mm. 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
36 - nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry 
 
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 

 svažitost expozice 
0 0 - 3°, rovina všesměrná 
1 3 - 7°, mírný svah všesměrná 
2 3 - 7°, mírný svah jih 
3 3 - 7°, mírný svah sever 
4 7 -127°, střední svah jih (JZ-JV) 
5 7 - 12°, střední svah sever (SZ-SV) 
6 12 - 17°, výrazný svah jih (JZ-JV) 
7 12 - 17°, výrazný svah sever (SZ-SV) 
8 17 - 25° příkrý svah až sráz jih (JZ-JV) 
9 17 - 25° příkrý svah až sráz sever (SZ-SV) 

 
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

 skeletovitost hloubka *) 
0 žádná hluboká 
1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
2 slabá hluboká 
3 střední hluboká 
4 střední hluboká až středně hluboká 
5 slabá mělká 
6 střední mělká 
7 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
8 střední až silná hluboká až mělká 
9 žádná až silná hluboká až mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou 
skeletovitostí 

 
 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Podle regionálního geomorfologického členění České republiky je širší území 
součástí (Demek, 1987): 
Provincie:  Česká vysočina 
Soustavy:  Krkonošsko-jesenická (Sudetská) soustava, 
Podsoustavy: Orlická oblast – podsoustava (Střední Sudety) 
Celku:   Orlické hory 
Podcelku:  Deštěnská hornatina 
Okrsku:  Orlický hřbet 
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Orlické hory vystupují v severovýchodním okraji Čech táhlým, dlouhým hřebenem 
s nadmořskými výškami okolo 1000 m n.m. Celé pásmo hor od státní hranice nad 
Olešnicí v Orlických horách po jižní úbočí Bukové hory nad Heřmanicemi je dlouhé 
55 km, jeho šířka kolísá mezi 3 až 8 km. Nejširší je mezi Neratovem a Souvlastním, 
kde z hlavního hřbetu vybíhají další rozsochy k západu i k východu. Dělí se do tří 
částí – Deštenská hornatina, Mladkovská hornatina a Bukovohorská hornatina. 
Deštenská hornatina je severozápadní, nejvyšší a plošně nejrozsáhlejší část 
Orlických hor. Je tvořena horninami jádra orlicko-kladenské klenby se sérií 
stroňskou, horninami zábřežské série se svrchnokřídovými sedimenty. Deštenská 
hornatina má rozlohu 174 km2. Střední výška této hornatiny je 789,1 m, nejvyšším 
bodem je vrch Velká Deštná (1115 m n.m.). Reliéf je silně rozčleněný, erozně 
denudační, má asymetrickou kernou stavbu s pásmem největších elevací na 
severovýchodě. Představuje saxonskými tektonickými pohyby vyzdvižený a 
denudovaný paleogenní zarovnaný povrch s dílčími hřbety, se stupňovitými málo 
rozčleněnými zlomovými svahy na severovýchodě, spadajícími do tektonicky 
podmíněné brýzdy s rozsochami a hluboce zařízlými údolími toku Dědiny a přítoků 
Metuje, Dědiny a Divoké Orlice na jihozápadě. 
Zakletý vrch je bodem Orlického hřbetu s nadmořskou výškou 991 m n.m. Vrchol 
leží cca 2,5 km severozápadně od obce Říčky. Má výrazně protáhlý strukturní hřbet 
asymetrický, s příkřejšími východními svahy a rozsochou z proteozoických 
migmatitů, ortorul jádra orlicko-kladské klenby. 
 
C.2.5. Fauna a flora 
Biogeografické zatřídění  

Zájmové území záměru se nachází v kontinentální biogeografické oblasti a je dle 
Culka (1995, ed.) součástí bioregionu č. 1.69 Orlického, nachází se 
v reprezentativní části bioregionu při jižní hranici s velkou nereprezentativní 
přechodovou zónou k bioregionu č. 1.39 Svitavským.  
 
Základní charakteristiky staveniště 

Z hlediska ochrany přírody dle mapy biologické diverzifikace se území nachází ve 
vegetačním stupni smrkojedlobukovém (6B3 – Abieti – fageta piceae typica – 
typická jedlová bučina se smrkem a 6AB3 – Abieti fageta piceae – jedlová bučina 
se smrkem)  na troficky chudších a hydromorfně ovlivněných stanovištích. Vlastní 
zájmové území však z větší části představuje antropogenně ovlivněné prostory 
s vysokou mírou ruderalizace kolem bývalých objektů živočišné výroby, v jižní části 
naopak vystupují vysychavá stanoviště 
Stávající vegetace na pozemku je převážně ruderálního charakteru bylin a náletu 
vyšších keřů a stromů odpovídajícímu volnému stanovišti.  
 
Flora  

Botanický průzkum byl proveden dne 15.6.2006. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 
101 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin. Lokalita se nachází v intravilánu obce 
Říčky v Orlických horách, jižně od kostela. Jedná se o prostor dlouhodobě 
nevyužívaného statku, který je ve stádiu rozpadu a hyzdí tuto část obce. Kromě 
centrální části, kde se nachází druhově cennější luční enkláva, zde převažují 
ruderální společenstva, v jižní části území se nachází druhově bohatší ovsíková 
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louka a vysychavá lada s obnaženým podložím, s nálety břízy a smrku. V okolí jsou 
rekultivované louky a prostory zejména chalupářů. 
 
Geobotanická charakteristika lokality 
Fytogeografické členění 

Ø Fytogeografická oblast: lokalita leží na rozhraní oreofytika a mezofytika. 
Ø Fytogeografický obvod: lokalita leží na rozhraní Českého oreofytika a mezofytika. 
Ø Fytogeografický okres: 
Ø Lokalita leží na rozhraní fytogeografických okresů Orlické hory (podokres Český hřeben) a 

okresu Orlické podhůří. 
Ø Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) 
Ø Kýčelnicové bučiny (Dentario enneaphyllii - Fagetum) 

Seznam nalezených druhů rostlin 

Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu 

"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý 
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující 
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný 
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek 
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+) 
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha 
Aesculus hippocastanum L. - jírovec maďal ++ 
Agrostis capillaris L. - psineček tenký 
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný 
Alchemilla vulgaris L. s.str. - kontryhel ostrolaločný 
Alchemilla micans Buser - kontryhel třpytivý 
Alchemilla monticola Opiz - kontryhel pastvinný 
Alchemilla propinqua Juz. - kontryhel příbuzný 
Alchemilla subcrenata Buser - kontryhel vroubkovaný 
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) 
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) 
Angelica sylvestris L. - děhel lesní 
Anthoxanthum odoratum L. - tomka vonná 
Anthriscus nitida (Wahlenb.)Hazslinszky - kerblík lesklý 
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní 
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý 
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený 
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl 
Athyrium filix-femina (L.)Roth - papratka samičí 
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka 
Betula pendula Roth - bříza bělokorá 
Calamagrostis villosa (Chaix)J.F.Gmelin - třtina chloupkatá 
Campanula rotundifolia L. agg. - zvonek okrouhlolistý 
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka 
Cardaminopsis halleri (L.)Hayek - řeřišničník Hallerův 
Carduus personata (L.)Jacq. - bodlák lopuchovitý 
Carex ovalis Good. - ostřice zaječí 
Carum carvi L. - kmín kořenný (+) 
Cerastium arvense L. - rožec rolní 
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční 
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní 
Cirsium rivulare (Jacq.)All. - pcháč potoční 
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný 
Crepis biennis L. - škarda dvouletá 
Daucus carota L. - mrkev obecná 
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá 
Epilobium montanum L. - vrbovka horská 
Equisetum arvense L. - přeslička rolní 
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená 
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý 
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá 
Galium album Mill. - svízel bílý 
Glechoma hederacea L. - popenec obecný 
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný 
Holcus mollis L. - medyněk měkký 
Hypericum maculatum Crantz - třezalka skvrnitá 
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý 
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná 
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Chaerophyllum hirsutum L. - krabilice chlupatá 
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + 
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční 
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční 
Lupinus polyphyllus Lindl. - lupina mnoholistá + 
Luzula campestris (L.)DC. agg. - bika ladní 
Medicago sativa L. - tolice setá + 
Myosotis sylvatica Hoffm. - pomněnka lesní 
Myrrhis odorata (L.)Scop. - čechřice vonná + 
Petasites albus (L.)Gaertn. - devětsil bílý 
Petasites hybridus (L.)G.,M.et Sch. - devětsil lékařský 
Pimpinella major (L.)Huds. - bedrník větší 
Pimpinella saxifraga L. - bedrník obecný 
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý 
Plantago major L. - jitrocel větší 
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) 
Poa annua L. - lipnice roční 
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá 
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) 
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+) 
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí 
Populus tremula L. - topol osika 
Potentilla anserina L. - mochna husí 
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký 
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý 
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý 
Rorippa palustris (L.)Besser - rukev bažinná 
Rosa canina L. - růže šípková 
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník 
Rumex acetosella L. agg. - šťovík menší 
Rumex alpinus L. - šťovík alpinský 
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý 
Salix caprea L. - vrba jíva (+) 
Sambucus racemosa L. - bez hroznatý 
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá 
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský + 
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+) 
Spiraea salicifolia L. - tavolník vrbolistý ++ 
Symphytum officinale L. - kostival lékařský 
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská 
Telekia speciosa (Schreber)Baumg. - kolotočník ozdobný + 
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) 
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý 
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá 
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní 
Veronica filiformis Sm. - rozrazil nitkovitý + 
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek 
Veronica serpyllifolia L. - rozrazil douškolistý 
Vicia cracca L. - vikev ptačí 
Vicia sepium L. - vikev plotní 
Viola arvensis Murray - violka rolní 
 
Závěr 
Na lokalitě bylo nalezeno 101 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zde zjištěn žádný 
druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené v 
Červeném seznamu květeny ČR.  
Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany orlickohorské flory žádné 
námitky. 
 
Prvky dřevin  rostoucí mimo les 

Zájmové území není prosté mimolesních porostů dřevin, vlivem neúdržby  areálu 
došlo k rozvoji náletových dřevin, pouze v JZ části se nachází hodnotnější liniový 
prvek s převahou javorů a jasanů, v severovýchodním prostoru hodnotnější pás bříz 
a na SZ skupina dvou silnějších jasanů.  
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V rámci předkládaného oznámení byl pro zájmové území vypracován Ing. D. 
Voborníkovou dendrologický průzkum, který inventarizuje prvky dřevin rostoucích 
mimo les v zájmovém území a v bezprostředním sousedství s posuzovaným 
záměrem. 
Důvodem pro pořízení dendrologického průzkumu bylo vytvoření souboru informací 
o stávající vzrostlé zeleni nacházející se v řešeném území včetně významných 
skupin stromového patra těsně navazujících na plochy určené k 
předpokládané zástavbě objekty a zpevněnými plochami. Byl tak pořízen  základní 
soubor informací o množství, stavu, sadovnické a ekologické hodnotě veškeré  
vzrostlé zeleně nacházející se v řešeném území a podléhající rozhodnutí dle zák. 
114/92 Sb. o ochraně přírody.  
Průzkum byl zpracován v souladu s Metodikou ČÚOP o stanovení ekologické újmy 
a Metodikou VÚOZ Průhonice (dendrologický průzkum). 
Dendrologický průzkum byl proveden v jarním vegetačním období terénním 
měřením – červen 2006. Podkladem bylo polohové zaměření vegetace a koncept 
návrhu umístění staveb v řešeném území.  
Pozemek je mírně svažitý východním směrem ( cca 655 m n. m.), částečně 
zastavěný objekty dříve sloužícími zemědělské výrobě s doprovodnými zpevněnými 
přístupovými plochami. Zbytek posuzovaného území je tvořen travnatým porostem 
ruderálního charakteru  a roztroušenými mladými náletovými skupinami rostlinných 
společenstev vznikající průběžně přirozenou sukcesí ( bříza, jíva, smrk).  
Nad a pod bývalým zemědělským objektem (p.p.č. 287) se nacházejí dvě větší 
roztroušené a nezapojené náletové skupiny keřů, zejména spodní skupina vytváří 
specifické sušší rostlinné společenstvo na skalnatém podkladu (smrk, bříza). Obě 
skupiny budou v návrhu maximálně zachovány a využity v celkové kompozici 
řešení.  
V řešeném území se nenachází žádná sadovnicky založená vegetace, veškeré 
vzrostlé stromy jsou buď doprovodnou zelení přirozené sukcese lemující terénní 
deprese, nebo pravděpodobně zbytky remízků v terénních valech, které nebyly 
zemědělsky obdělávány. Veškerá zeleň v území má pouze krajinný charakter a 
minimální sadovnickou hodnotu.  Pro zachování přírodního rázu území je však 
ponechána v maximální možné míře.  
 
Hodnocení vegetačních prvků  
Základní kriteria: 
taxon název druhu 
výška vzdálenost nejvyšší části koruny a náběhu baze kmene 
výška nasazení koruny od báze kmene po spodní okraj koruny 
šířka koruny měřeno u paty kmene 
průměr kmene průměr kmene ve výši 1,3 m 
objem koruny % vyjádření skutečného objemu koruny z objemu ideálního 
věkové stadium 1. nová výsadba nebo nezajištěný porost bez koruny 

2. odrostlá zajištěná výsadba nebo zajištěný porost 
3. dospívající jedinec – ukončená rozvojová péče , 
4. dospělý jedinec – vyvinutý, charakteristické znaky 
5. přestárlý jedinec – rozpad struktury koruny, odumírání kosterních větví, patogeny 

zápoj 1. dokonalý 
2. částečný 
3. nedokonalý 

vitalita 1. velmi vitální 
2. snížená vitalita 
3. neperspektivní jedinec 
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zdravotní stav 1. zdravý jedinec 
2. částečně poškozený 
3. silně poškozený 

sadovnická hodnota 
souhrnem dílčích hodnocení 

1. velmi hodnotný strom – typický vzhled a charakteristické druhové znaky 
2. nadprůměrně hodnotný – plně odpovídající pěstebním a kompozičním potřebám, plně 

vitální, zdravý 
3. průměrně hodnotný – předpoklad dlouhodobé existence 
4. podprůměrně hodnotný –s předpokladem krátkodobé existence, neperspektivní 
5. velmi málo hodnotný – odumírající, nebo odumřelý 

ekologická újma základní tabulková cena 
procentická úprava dle skutečného stavu dřeviny 
upravená cena skutečná 

Cílem provedeného dendrologického průzkumu bylo kvalitativní a kompoziční 
vyhodnocení významných dřevin. Na základě získaných údajů lze zodpovědně 
zpracovat návrh nových sadových úprav, stanovit další odborné zásahy ke zlepšení 
stavu zachovaných porostů a navrhnout přehled neperspektivních dřevin určených 
k vykácení. Dalším možným důvodem pro kácení je existence stromu v místě 
stavby, vedení infrastrukturní sítě, komunikace, kdy nebylo možné zvolit jiné 
technické řešení tak, aby strom mohl být zachován. Pro hodnocení porostů byla 
použita metodika VÚOZ Praha – Průhonice. Získané údaje obsahují pořadové číslo 
dřeviny, název druhu, výšku, průměr kmene, koruny, hodnocení zdravotního stavu  
vitality a sadovnickou hodnotu , která představuje soubor údajů nevyjádřitelných 
číselně. Finanční ohodnocení zeleně bylo zpracováno dle oficiální metodiky 
Českého ústavu ochrany přírody Praha 2, Slezská 5 - „Tabulky ohodnocování 
dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby“ (1993) sloužící i pro 
zpracování soudně znaleckých posudků v oboru. 
V území a nejbližším navazujícím okolí bylo zaměřeno a vyhodnoceno 91 
rostoucích stromů s převážně podprůměrnou sadovnickou hodnotou , neboť většinu 
porostů tvoří dřeviny náletového charakteru, bez zapěstované koruny představující 
přirozenou sukcesi probíhající v řešeném území průběžně. 
Součástí průzkumu je i tabulkový přehled dřevin navržených ke kácení a 
podléhajících vydání rozhodnutí dle zák. 114/92 Sb. o ochraně přírody. U těchto 
vybraných dřevin je vyčíslena celková hodnota ekologické újmy vzniklé jejich 
likvidací tak aby bylo možno zodpovědně stanovit náklady na jejich náhradní 
výsadby. 
V následujícím mapovém podkladu je dokladována inventrarizace stávající zeleně 
s tím, že v mapovém podkladu jsou znázorněny i prvky dřevin rostoucích mimo les, 
které jsou určeny ke kácení. 
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Mapa 
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Inventarizace dřevin včetně jejich sadovnické hodnoty jsou patrné z následujících 
tabulek: 
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Fauna 

Byl řešen jednorázový kvalitativní zoologický průzkum v rámci vrcholného jarního 
aspektu dne 19.6.   Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním, 
případně poslechem, plazi přímým pozorováním; kvalitativní průzkum zástupců 
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skupin bezobratlých, především hmyzu,  byl jednak prováděn sběrem pod kameny, 
dřevy a jinými položenými materiály,  sběrem a pozorováním na listech a květech 
rostlin a dřevin, včetně smýkání a sklepávání; kvantitativní a semikvatitativní  
metody (pasti, lov na světlo aj.) nebyly z  používány. 
Určujícím biotopem jsou ruderální lada a porosty náletových dřevin, 
v severovýchodní a jižní části se projevují mezofilní louky, na jihu pak 
krátkostébelná xerofytní lada, místy sukcesně zmlazená na výchozu (obnaženém) 
horninovém podloží. Patrný je vliv antropogenně podmíněných stanovišť. 
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v dalším textu zvýrazněny 
podtržením a označením kategorie ochrany ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 
395/1992 Sb.). ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). : 
§§§ - kriticky ohrožený druh  
§§ - silně ohrožený druh  
§ - ohrožený druh   
Savci 
hraboš polní (Microtus arvalis) 
ježek západní (Erinaceus europaeus) 
kočka domácí (Felis domestica) 
krtek obecný (Talpa europaea)  
myš domácí (Mus musculus) 
rejsek (Sorex sp.) 

Ptáci 
brhlík lesní (Sitta europaea) 
budníček menší (Phylloscopus collybita) 
červenka obecná (Erithacus rubecula) 
čížek lesní (Carduelis spinus)  
drozd kvíčala (Turdus pilaris)  
drozd zpěvný (Turdus philomenos)  
holub hřivnáč (Columba palumbus) 
jiřička obecná (Delichon urbica) 
konipas bílý (Motacilla alba)  
kos černý (Turdus merula) 
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)  
rehek domácí (Phoenicurus ochruros)  
rorýs obecný (Apus apus - §) – přelety, v budovách hnízdění nedoloženo 
sojka obecná (Garrulus glandarius) 
stehlík obecný (Carduelis carduelis) 
strnad obecný (Emberiza citrinella) 
sýkora koňadra (Parus major)  
sýkora modřinka (Parus coreuleus)   
špaček obecný (Sturnus vulgaris) 
vlaštovka obecná ( Hirundo rustica - §) – přelety, hnízdění nedoloženo 
vrabec domácí (Passer domesticus)  
zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 

Plazi 
slepýš křehký (Anguis fragilis - §§) –  1 ex. na okraji ruderály jižně od bývalých objektů ustájení  

Obojživelníci 
Zástupci třídy nezjištěni, voda v bývalém silážním žlabu severně od bývalých stájí silně eutrofizována 

Hmyz 
Brouci 
blýskáčci rodu Meligethes  
bradavičník Malachius bipustulatus  
drabčíci rodu Philontus  
dřepčíci rodu Psylloides    
dřepčík vrbový Chalcoides aurata  
hnojník obecný (Aphodius fimetarius)  
hrobařík obecný  Necrophorus vespillo 
chroustek letní (Rhizothrogus solstitialis)   
kohoutci rodu Lema 
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kovařík Agriotes lineatus  
kovařík Athous niger 
kovařík Corymbites pectinicornis   
kovařík kovový (Selatosomus aeneus)  
kovařík purpurový (Anostirus purpureus)  
kovařík šedý (Agrypnus murinus) 
kozlíček Agapanthia dahli  
kožojed skvrnitý (Attagenus pelio)  
krasec Anthaxia quadrimaculata   
krasec Trachys minuta 
krytohlavové rodu  Cryptocephalus 
kvapník Amara  aenea 
kvapník Amara plebeja  
kvapník Harpalus latus 
kvapník měnlivý (Harpalus affinis) 
kvapník plstnatý (Harpalus pubescens)  
lalokonosec libečkový  (Ottiorhynchus ligustici)  
listohlodi rodu Phyllobius  
listokaz zahradní (Phylloperta horticola) 
listopasi rodu Sitona  
mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata)  
mandelinka topolová (Melasoma populi) 
mandelinky rodu Gastrophysa  
mrchožrout Aclypea opaca  
mrchožrout Phosphuga atrata 
nosatčík Apion frumentarium  
páteříčci rodu Malthodes  
páteříček černavý (Cantharis nigricans)  
páteříček obecný (Cantharis rustica) 
páteříček sněhový (Cantharis fusca)  
pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius)  
rušník krtičníkový (Anthrenus scrophulariae)  
rýhonosec zelný (Lixus viridis)  
slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata) 
slunéčko Psyllobora vigitinduopunctata  
slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata)  
stehenáč Oedemera lurida –  2, 4, 10, 11, 12, 20, 21, 23 
střevlíček Agonum assimile 
střevlíček Agonum dorsale 
střevlíček Agonum sexpunctatum  
střevlíček Badister bipustulatus 
střevlíček Calathus melanocephalus 
střevlíček Poecilus  coreuleus  
střevlíček Poecilus cupreus  
střevlíček Pterostichus vulgaris 
střevlík zrnitý (Carabus granulatus) 
tesařík černošpičký (Strangalia melanura) 
tesařík Leptura maculicornis  
tesařík polokrový (Molorchus minor)  
tesařík skvrnitý (Strangalia  maculata)  
tesařík Strangalia nigra   
tesařík tesaříkovitý (Pachytodes  cerambyciformis)  
vrbař Clytra laeviscula  
zlatohlávek Oxythyrea funesta - §  - sporadicky na květech  
zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata) 
zobonoska březová (Deporaus betulae)  

Motýli 
adéla pestrá (Adela degeerella)  
babočka admirál (Vanessa atalanta)  
babočka kopřivová (Vanessa urticae)  
babočka paví oko (Nymphalis io) 
babočka síťkovaná  (Araschnia levana)  
bělásek hrachorový (Leptidea sinapis)    
bělásek řepkový (Pieris napi)  
bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)  
bělásek zelný (Pieris brassicae) 
bělokřídlec luční (Siona lineata)  
drsnokřídlec březový (Biston betularia)  
hrotnokřídlec chmelový (Hepialus humuli) 
kovolesklec gamma (Autographa gamma)  
kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata)  
modrásek černolemý (Plebejus argus)  
ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas) 
okáč luční (Maniola jurtina) 
okáč poháňkový (Coenonympa pampilus)  



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. ve znění zákona č. 163/06 Sb.  
ŘÍČKY POD ZAKLETÝM 
Říčky v Orlických horách 

 64

okáč prosíčkový (Apanthomus hyperanthus) 
osenice polní (Scotia segetum)  
osenice šťovíková (Noctua pronuba)  
perleťovec menší (Issoria lathonia)  
přástevník hluchavkový (Callimorpha dominula) 
přástevník chrastavcový (Diacrisia sannio) 
skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata)  
soumračník čárečkový (Thymelicus lineola )  
travaříci rodu Crambus 
zejkovec hluchavkový (Pseudopanthera macularia) 
zelenopláštník březový (Geometra papilionaria)   
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)  

Blanokřídlí 
čmelák  Bombus agrorum-§ –  místy na květech 
čmelák zemní (Bombus terrestris-§) –  stadický na květech 
lumci rodu Ophion  
mravenci rodu Myrmica  
mravenec Lasius niger  
paličatka březová (Cimbex femorata)   
pilatěnky rodu Arge 
pilatky rodu Tenthredo 
ploskočelky rodu Halictus  
včela medonosná (Apis mellifera) 
vosa obecná (Vespula vulgaris)  
zlatěnky rodu Chrysis  

Dvoukřídlí 
bzikavky rodu Haematopota  
bzikavky rodu Chrysops  
bzučivky rodu Calliphora 
bzučivky rodu Lucillia  
kuklice rodu Tachina 
masařky rodu Sarcophaga  
muchničky rodu Simulium  
pestřenka hrušňová (Lasiopticus pyrastri)  
pestřenka prosvítavá (Volucella pellucens)  
pestřenka trubcová (Eristalis tenax)  
pestřenky rodu Helophilus  
tiplice rodu Tipula  

Srpice 
zástupci rodu Panorpa 

Síťokřídlí 
Denivky rodu Hemerobius  

Ploštice 
kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum) 
lovčice Nabis ferrus 
ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus)  
vroubenka smrdutá (Coreus marginatus) 
zástupci  dalších skupin: 
kněžice rodu Palomena  
klopušky rodu Adelphocoris 

Stejnokřídlí 
ostnohřbetka křovinná (Centrotus cornutus)  
pěnodějky rodu Cercopis  
toulice kopřivová (Orthesia urticae)   

Rovnokřídlí 
kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans)  - nymfy 
kobylka hnědá (Decticus verrucivorus) – nymfy 
kobylky rodu Pholidoptera  - nymfy 
sarančata rodu Chortippus  
 
Jiní bezobratlí 
Biologický průzkum dalších skupin bezobratlých pro náročnost z hlediska 
determinace nebyl prováděn, takže jsou prezentovány jen rámcové údaje: 
- z plžů výskyt páskovek rodu Cepaea, plamatek rodu Arianta,  hlemýždě zahradního (Helix pomatia), slimáků rodu Limax, 

plzáků rodu Arion  
- z pavouků slíďáci rodu Pardosa dále křižáci rodu Araneus,  na sušších místech i skákavky rodu Salticus; na květech 

běžníci rodů Thomisus a Misumena 
- stonožky rodu Lithobius,  



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. ve znění zákona č. 163/06 Sb.  
ŘÍČKY POD ZAKLETÝM 
Říčky v Orlických horách 

 65

Zájmové území neposkytuje podmínky pro trvalý výskyt zvláště chráněných druhů 
jiných bezobratlých mimo některé zástupce hmyzu. 
Ze zvláště chráněných druhů byl zjištěn výskyt 1 ex silně ohroženého slepýše 
křehkého na okraji ruderály a xerofytních lad jižně od bývalých stájových objektů, při 
cestě z Říček na Deštné byl z louky pod silnicí akusticky zaznamenán hlas jednoho 
volajícího samce silně ohroženého chřástala polního (Crex crex).   
Z ohrožených druhů byly pozorovány přelety rorýse obecného a vlaštovky obecné, 
ze zvláště chráněných druhů hmyzu byly registrovány sporadické výskyty 
zlatohlávka Oxythyrea funesta a dvou druhů čmeláků. Obecně lze konstatovat, že 
byly zaznamenány vesměs běžnější druhy živočichů, vázané na porosty dřevin, 
případně blízkost sídel.  

Významná stanoviště a biotopy 

Za hodnotnější biotop lze v zájmovém území pokládat prostor jižně od bývalých 
stájových objektů, kde lze vysledovat výraznější druhovou rozmanitost zejména 
bezobratlých (krasci, mandelinky, zlatěnky a samotářské včely, někteří střevlíčci, 
apod.), kde s ohledem na sukcesní zmlazení (na obnaženém podloží) zatím není 
ruderalizace. Biotop je příhodný pro výskyt plazů, zatím zaznamenán na okraji 1 ex 
slepýše křehkého, nelze vyloučit ani přítomnost ještěrek (aktuálně nezjištěny). 

Zvláště chráněná území 

Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území typu přírodní rezervace a přírodní 
památky včetně národních, tato ZCHÚ nejsou polohou záměru dotčena ani 
prostorově, ani kontaktně ani zprostředkovaně, zájmové území se však nachází ve 
IV. zóně CHKO Orlické hory. 

Území přírodních parků 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
 
Významné krajinné prvky 

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny, poněvadž jde o prostory na 
antropogenně zcela pozměněných stanovištích. 
Zpracovatelům Oznámení není známa okolnost, že by v zájmovém území nebo 
v jeho blízkém okolí byla nějaká plocha registrována jako VKP podle § 6 zák. č. 
114/1992 Sb., v platném znění. 
Lokality evropského významu 

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu 
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb. 
Nejbližší ptačí oblastí soustavy Natura 2000 je Orlické záhoří. V Orlickém záhoří je 
hlavním důvodem ochrany chřástal polní (Crex crex). Na sledovaném území se 
tento druh nevyskytl (dne 19.6. akusticky zaznamenán 1 ex. na loukách nad 
Říčkami směrem na Deštné již mimo kontakt se zástavbou obce) a biotop ani 
v jedné části sledované lokality - vlastního zájmového území výstavby neodpovídá 
možné přítomnosti tohoto druhu. Nejbližší Evropsky významná lokalita se jmenuje 
Orlické hory – sever (kód CZ0524046). Hlavním důvodem ochrany jsou stanoviště 
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9110 Bučiny asociace Luzulo – Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo – 
Fagetum, 9410 Acidifilní smrčiny a druhy a z druhů rostlin  4094 Hořeček český. 
Sledovaná lokalita svými parametry neodpovídá žádnému z uvedených stanovišť, 
ani se zde nevyskytl hlavní důvod ochrany nejbližší Evropsky významné lokality 
Orlické hory – sever, hořeček český. 
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 

Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č. 
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění jako vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 
ekologické stability.  V ust. § 4 téhož zákona  se m. j. uvádí: Ochrana systému 
ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho 
základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, 
obce  a stát. 
Řešený záměr nezasahuje do žádného prvku územního systému ekologické 
stability. 
Nejbližším prvkem územního systému ekologické stability je LBK č.20 Říčka – 
Zakletý potok: 
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Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění  jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti,  je chráněn před činností snižující jeho estetickou a 
přírodní hodnotu. 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy   v  
krajině. 
Krajina v okolí Říček v Orlických horách vykazuje  dochovaný charakter krajinných 
struktur s ohledem na dynamický krajinný reliéf údolí Říčky východně od zájmového 
území a jejích přítoků, zejména pak zachováním řady drobnějších strukturních 
prvků krajiny na svazích v okolí obce  (kamenice, remízy a malé lesíky, liniové 
prvky, porosty u samot, výrazný podíl luk a svahových mokřadů s porosty v 
prameništích, nižší podíl scelení pozemků). Tento charakter je dán výraznější 
geomorfologickou členitostí krajiny, nedovolující velkou míru zornění s ohledem na 
potenciální vodní erozi. 
Krajinný ráz místa, ve kterém se nachází řešené zájmové území, je určitou urbánní  
enklávou v přímé návaznosti na přírodě hodnotné prvky a krajinné segmenty, 
poněvadž severovýchodně, jihozápadně a východně se zachovaly krajinotvorně 
určující prvky porostů dřevin, dále pak porosty v návaznosti na silnici pod kostelem. 
Zájmové území je lokalizováno na malém, pohledově relativně výrazném hřbítku se 
severojižní orientací mezi Říčkou a jejím pravobřežním bezejmenným přítokem, 
tvořícím údolnici přes centrum obce západně od řešeného areálu. Pohledová 
exponovanost zájmové lokality je patrná zejména ze severozápadu přes údolí 
levobřežního přítoku Říčky od silnice na Deštné, jinak je území kryto dřevinnou 
vegetací. 
Samotné objekty bývalého areálu živočišné výroby jsou zdevastované, částečně 
pobořené (východní stáj, sklady severně) a obrůstají ruderální vegetací s nálety 
dřevin. Na druhé straně některé porosty (linie bříz severovýchodně, linie javorů a 
jasanů jihozápadně, skupina silných jasanů západně) představují pohledově a 
krajinotvorně významné kulisy, které překrývají a zmírňují devastační a rušivý 
dojem bývalých provozních objektů zemědělského areálu.  Přírodní charakteristika 
krajinného rázu místa  je v drobnějším měřítku dále určena především prostory 
mezofilních luk a plochy xerofytních lad v jižní části zájmového území a prvky 
náletových dřevin. Výrazně se tak uplatňují jak  pozitivní složky krajinného rázu: 
louky a mimolesní porosty dřevin, tak negativní (zástavba, objekty, manipulační 
plochy).  
V širším  kontextu se v porostech dřevin uplatňuje místní dominanta věže kostela 
v rámci historické charakteristiky krajinného rázu místa, je však odcloněna 
technokraticky pojatou výstavbou tří bytových domů. 

 

C.2.7. Ostatní charakteristiky 
Charakter městské čtvrti 

V Říčkách v Orlických horách je k 22. srpnu 2005 evidováno 243 adres (dle údajů 
Ministerstva vnitra ČR). K trvalému pobytu je přihlášeno 89 obyvatel. 
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Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

Záměr je situován  na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Orlické hory a na 
území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Orlické hory. 
CHKO Orlické hory o ploše 204 km2 byla vyhlášena dne 28. prosince 1969 s cílem 
chránit a uchovat harmonicky vyváženou krajinu Orlických hor. Rozkládá se na 
území okresu Rychnov nad Kněžnou (nevelkou částí 570 ha zasahuje také do 
okresu Ústí nad Orlicí) a zaujímá hodnotnější partie Orlických hor od Olešnice 
v Orlických horách až po Čihák. CHKO Orlické hory zahrnuje 19 maloplošných 
zvláště chráněných území o celkové rozloze 415 ha. Nejbližší maloplošné zvláště 
chráněné území je přírodní rezervace Komáří vrch, kde předmětem ochrany je 
buko- smrkový zachovalý porost původní dřevinné skladby. 
CHOPAV Orlické hory byly vyhlášeny nařízením vlády ČSR č. 40/1978 Sb. Pramení 
zde pravostranné přítoky Divoké Orlice. V oblasti leží hlavní zdroje pro zásobování 
oblasti Hradec Králové – Pardubice pitnou vodou (celková rozloha 234 km2). 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 
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Ochranná pásma 

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně, 
od východu až jihovýchodu do zájmového území zasahuje ochranné pásmo lesního 
porostu. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována 
v rámci další projektové přípravy. 
 
Architektonické a jiné historické památky 

V hodnoceném území se nenalézají žádné architektonické ani jiné historické 
památky, které by mohly být uvažovaným záměrem ovlivněny. V případě 
mimořádného výskytu archeologických památek v průběhu zemních prací je třeba 
postupovat v souladu se stávající legislativou.  
 
Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 
 
Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Záměr není v rozporu s územním plánem, jak je patrné z  přílohy č.1 předkládaného 
oznámení. 
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D. ÚDAJE  O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence 
a vratnosti) 

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo 
Výstavba – znečištění ovzduší 

Rozsah demoličních a zemních  je poměrně významný, avšak krátkodobý, takže 
etapa výstavby může představovat částečné, avšak krátkodobé, narušení faktorů 
pohody, a to zejména v etapě drcení demoliční suti.  
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci 
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení: 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

Provoz – znečištění ovzduší 
Záměr vnáší do území nové plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší. Záměr 
nepředstavuje žádné nové bodové zdroje znečištění ovzduší, protože veškeré 
řešené stavební objekty jsou vytápěny elektricky. 
Ve vztahu k plošným a liniovým zdrojům znečištění ovzduší  byl provoz záměru 
vyhodnocen s využitím rozptylové studie. Vyhodnocení bylo provedeno ve 
výpočtové síti pro 121 výpočtových bodů a pro 8 bodů mimo síť představujících  
nejbližší objekty obytné zástavby. 
Zjištěné výsledky výpočtu pro etapu provozu jsou uvedeny v následující 
sumarizační tabulce (µg.m-3): 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika min max min max 

 NOx Aritmetický průměr 1 rok 0,021664 0,727039 0,121881 0,535386 
Příspěvky záměru NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,002675 0,074331 0,013182 0,054907 

 NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,198290 2,316887 0,489186 1,181824 
 PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,000967 0,026860 0,004763 0,019841 
 PM10 Aritmetický průměr 24 hod 0,071654 0,837228 0,176772 0,427063 
 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000162 0,004497 0,000798 0,003322 

Z výsledků výpočtů vyplývá, že ve vztahu k vlivům na ovzduší je tento záměr malý a 
nevýznamný. 
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Vyhodnocení akustické situace pro etapu výstavby  

Na úrovni předkládaného oznámení sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku 
pro etapu výstavby, objektivně obtížné, bez znalosti dodavatele stavby a jeho POV, 
je vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Pro další 
projektovou přípravu jsou proto formulována následující doporučení: 
• součástí dokumentace pro stavební řízení bude hluková studie pro etapu výstavby, která 

bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních 
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby 

• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení 
faktorů pohody, a to  zejména ve dnech pracovního klidu 

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními 
akustickými zástěnami 

• v případě použití mobilního  drtiče a třídiče budou tyto umístěny  na zařízení stavenišť 
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby 

Vyhodnocení akustické situace pro etapu provozu  

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program HLUK+, verze 7.16 na základě registrační karty z ledna 2000. 

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a 
plošných  zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou 
situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci 
v lokalitě v souvislosti s provozem uvažovaných stacionárních, plošných a liniových 
zdrojů hluku . 
Řešené varianty  

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen pro 
etapu  provozu a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a 
upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.16. 
Výpočtové body akustické studie 

Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti celkem 
pro 8 výpočtových bodů představujících nejbližší objekty obytné zástavby ve vztahu 
k řešenému záměru. Situace a fotodokumentace výpočtových bodů je patrná 
z následujících podkladů: 
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Fotodokumentace výpočtových bodů 

  
výpočtový bod č.1 výpočtový bod č.2 

  
výpočtový bod č.3 výpočtový bod č.4 
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výpočtový bod č.5 výpočtový bod č. 6 

  
výpočtový bod č. 7 výpočtový bod č. 8 

  

Vstupní údaje pro výpočet 

Specifikace uvažovaných stacionárních, plošných a liniových zdrojů hluku již byly 
uvedena v úvodní části oznámení v kapitole údajů o výstupech. 

 

Použitá metoda výpočtu 

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt 
HLUK+, verze 7.16 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí 
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. 
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním 
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 
510 - 3272  - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996. 
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Hygienické limity 

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, 
výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2004 Sb. 

Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jak vyplývá jeho znění po změnách dle Nařízení vlády 
č. 88/2004 Sb. 

§ 11 
 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních 

prostorech staveb  

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru 

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru 
vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti 
trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době 
se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 
1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a 
dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou 
denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, 
explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých 
těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1. 

(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i 
průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h). 

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 
50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li 
výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB. 

(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví 
pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na 
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h 
se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. 

(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, 
že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 
přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou 
pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
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Důsledky pro řešení studie 

Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše 
přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve 
vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v 
prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti. 
K výpočtovým bodům nelze uplatnit žádnou korekci, platí tedy hladiny akustického 
tlaku 40 dB (A) pro noční dobu, respektive 50 dB pro noční dobu. 

 Výsledky výpočtů 

Dále jsou prezentovány výstupy akustické studie pro řešené varianty pro etapu 
provozu pro  denní a noční dobu  s využitím výpočtového programu HLUK+. 
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Očekávaný stav – den 
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HLUK+  verze 7.16 profi                 Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\RICKY\HLUK\DEN.ZAD Vytištěno: 29.6.2006 17:22 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  381.7;  112.5 |  47.7 |  19.5 |  47.7 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  381.7;  112.5 |  47.9 |  21.1 |  47.9 |       |        | 
|  1 |   9.0 |  381.7;  112.5 |  47.7 |  23.0 |  47.7 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  381.3;  164.0 |  37.2 |  19.5 |  37.3 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  381.3;  164.0 |  38.7 |  21.3 |  38.7 |       |        | 
|  2 |   9.0 |  381.3;  164.0 |  39.6 |  23.5 |  39.7 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  393.3;  235.3 |  33.6 |  15.3 |  33.7 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  393.3;  235.3 |  34.5 |  18.2 |  34.7 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  357.4;  251.8 |  34.8 |  15.8 |  34.8 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  357.4;  251.8 |  36.0 |  16.4 |  36.0 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  311.4;  253.3 |  36.9 |  16.9 |  37.0 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  311.4;  253.3 |  38.0 |  17.8 |  38.0 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  275.1;  237.7 |  37.5 |  18.9 |  37.5 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  228.1;  237.4 |  33.2 |  18.0 |  33.3 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  164.3;  216.6 |  32.3 |  17.6 |  32.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|  
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Očekávaný stav – noc 
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HLUK+  verze 7.16 profi                 Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\RICKY\HLUK\NOC.ZAD Vytištěno: 29.6.2006 17:23 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  381.7;  112.5 |  37.3 |  15.5 |  37.3 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  381.7;  112.5 |  37.5 |  16.1 |  37.6 |       |        | 
|  1 |   9.0 |  381.7;  112.5 |  37.4 |  20.4 |  37.5 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  381.3;  164.0 |  34.6 |  15.6 |  34.7 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  381.3;  164.0 |  36.0 |  16.4 |  36.1 |       |        | 
|  2 |   9.0 |  381.3;  164.0 |  37.0 |  21.1 |  37.1 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  393.3;  235.3 |  28.2 |  14.3 |  28.4 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  393.3;  235.3 |  29.4 |  14.8 |  29.6 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  357.4;  251.8 |  30.1 |  14.8 |  30.2 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  357.4;  251.8 |  31.1 |  15.6 |  31.2 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  311.4;  253.3 |  30.8 |  16.4 |  30.9 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  311.4;  253.3 |  31.9 |  17.2 |  32.1 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  275.1;  237.7 |  31.4 |  18.5 |  31.6 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  228.1;  237.4 |  26.3 |  17.6 |  26.8 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  164.3;  216.6 |  24.8 |  17.3 |  25.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Závěr 
V rámci vypracované akustické studie bylo provedeno vyhodnocení očekávané 
akustické situace v souvislosti  s provozem posuzovaného záměru. Výpočet byl 
proveden pro celkem 8 výpočtových bodů, které jsou nejblíže situované 
k posuzovanému záměru, a to v jedné výpočtové oblasti.  
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru vycházel ze 
vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití 
výpočtovým programem HLUK+, verze 7.16. V následujícím přehledu je  provedeno  
vyhodnocení výsledků výpočtů pro jednotlivé výpočtové body: 
Tab.: Výsledky výpočtu pro etapu provozu – den 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  381.7;  112.5 |  47.7 |  19.5 |  47.7 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  381.7;  112.5 |  47.9 |  21.1 |  47.9 |       |        | 
|  1 |   9.0 |  381.7;  112.5 |  47.7 |  23.0 |  47.7 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  381.3;  164.0 |  37.2 |  19.5 |  37.3 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  381.3;  164.0 |  38.7 |  21.3 |  38.7 |       |        | 
|  2 |   9.0 |  381.3;  164.0 |  39.6 |  23.5 |  39.7 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  393.3;  235.3 |  33.6 |  15.3 |  33.7 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  393.3;  235.3 |  34.5 |  18.2 |  34.7 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  357.4;  251.8 |  34.8 |  15.8 |  34.8 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  357.4;  251.8 |  36.0 |  16.4 |  36.0 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  311.4;  253.3 |  36.9 |  16.9 |  37.0 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  311.4;  253.3 |  38.0 |  17.8 |  38.0 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  275.1;  237.7 |  37.5 |  18.9 |  37.5 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  228.1;  237.4 |  33.2 |  18.0 |  33.3 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  164.3;  216.6 |  32.3 |  17.6 |  32.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|  

Tab.: Výsledky výpočtu pro etapu provozu – noc 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  381.7;  112.5 |  37.3 |  15.5 |  37.3 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  381.7;  112.5 |  37.5 |  16.1 |  37.6 |       |        | 
|  1 |   9.0 |  381.7;  112.5 |  37.4 |  20.4 |  37.5 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  381.3;  164.0 |  34.6 |  15.6 |  34.7 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  381.3;  164.0 |  36.0 |  16.4 |  36.1 |       |        | 
|  2 |   9.0 |  381.3;  164.0 |  37.0 |  21.1 |  37.1 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  393.3;  235.3 |  28.2 |  14.3 |  28.4 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  393.3;  235.3 |  29.4 |  14.8 |  29.6 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  357.4;  251.8 |  30.1 |  14.8 |  30.2 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  357.4;  251.8 |  31.1 |  15.6 |  31.2 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  311.4;  253.3 |  30.8 |  16.4 |  30.9 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  311.4;  253.3 |  31.9 |  17.2 |  32.1 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  275.1;  237.7 |  31.4 |  18.5 |  31.6 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  228.1;  237.4 |  26.3 |  17.6 |  26.8 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  164.3;  216.6 |  24.8 |  17.3 |  25.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. ve znění zákona č. 163/06 Sb.  
ŘÍČKY POD ZAKLETÝM 
Říčky v Orlických horách 

 90

 

Z výsledků výpočtů je patrné, že provoz posuzovaného záměru nebude znamenat 
překročení základního hygienického limitu pro denní respektive noční dobu. 
Předkládaným oznámením jsou formulována pro další projektovou přípravu 
následující doporučení: 
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 

které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové 
studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodne 
orgán ochrany veřejného zdraví 

• po zahájení provozu provést  kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších  objektů obytné 
zástavby v rozsahu měření výchozí akustické situace v zájmovém území 

 

Znečištění vody a půdy 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za malý a málo významný, protože vlastní provoz nepředstavuje výraznější 
riziko kontaminace půd. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod 
není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.  
Havarijní stavy 
Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost 
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné  
části předkládaného oznámení.  

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo 

Posuzovaný záměr je realizován mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné 
z vyhodnocení imisní a akustické situace v zájmovém území, záměr nepředstavuje 
výraznější negativní vlivy na obyvatelstvo, a proto na úrovni oznámení v rozsahu 
přílohy č.3 není nutné se problematikou vlivů na obyvatelstvo z hlediska zdravotních 
podrobněji zabývat, protože je patrné, že tento vliv je bezvýznamný. Uvedený názor 
zpracovatelského týmu oznámení je patrný i z následujícího vyjádření: 
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Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Uvažovaný záměr nemá v zásadě žádný vliv na sociální a ekonomické aspekty 
regionu, každopádně však přináší do území cca 11 nových pracovních míst. 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění 
obyvatelstva.  
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Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby ani 
provozu očekávány. 
Narušení faktorů pohody 

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, 
který se nenachází  v těsné blízkosti  obytné zástavby. Lze proto konstatovat,  že 
během výstavby ani provozu budou faktory pohody narušeny pouze minimálně. 
 
 
 
 
D.1.2. Vlivy na složky životního prostředí 

V následujícím přehledu jsou dále jsou uvedeny nejvýznamnější potenciální vlivy na 
jednotlivé složky životního prostředí, které by mohly být záměrem nejvíce ovlivněny: 

1. vlivy na ovzduší 
2. vlivy na vodu 
3. vlivy na horninové prostředí 
4. vlivy na půdu 
5. vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
6. vlivy na krajinu 
7. vlivy na architektonické a historické památky 
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D.1.2.1. Vlivy na ovzduší 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení 
imisní zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby, přičemž toto porovnání imisní 
situace bylo provedeno pro NOx (k orientačnímu posouzení vlivů na ekosystémy) 
NO2,  PM10, a benzen jako charakteristické látky  související s dopravou z liniových 
a plošných zdrojů znečištění ovzduší. 
Vyhodnocení imisní zátěže  

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003. 

 
Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování 
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí 
ČR. 
V rámci vypracované rozptylové studie byla řešena pouze varianta příspěvku 
posuzovaného záměru. Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen 
ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 
výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 8 výpočtových bodů (201 – 208 
mimo výpočtovou síť, které jsou dokladovány mapovým podkladem a 
fotodokumentací. Následující tabulka dokladuje výškové členění lokality výpočtu 
v zadané výpočtové síti v nadmořské výšce zájmového území pro zvolené 
výpočtové body:  
Tab.: Výškové členění výpočtové oblasti (nadmořská výška)  

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
500 675 673 672 670 668 667 665 663 661 660 658 
450 676 674 673 671 669 668 666 664 663 661 659 
400 677 675 674 672 670 669 667 665 664 662 660 
350 678 676 675 673 671 670 668 667 665 663 662 
300 679 677 676 674 673 671 669 668 666 664 663 
250 680 678 677 675 674 672 670 669 667 666 664 
200 681 679 678 676 675 673 672 670 668 667 665 
150 682 680 679 677 676 674 673 671 670 668 666 
100 683 681 680 678 677 675 674 672 671 669 668 
50 684 682 681 679 678 676 675 673 672 670 669 
0 685 684 682 681 679 678 676 675 673 672 670 

Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z  mapových podkladů na 
následujících stránkách.   
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Vstupní podklady pro výpočet 
Záměr představuje nové liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší, které byly 
specifikovány v předcházející části předkládaného oznámení v kapitole údajů o 
výstupech. 

Imisní limity  

Dle příslušného nařízení vlády k zákonu o ovzduší je nezbytné respektovat 
následující imisní limity: 
Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx) 

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - 
objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.  
Účel vyhlášení Parametr / Doba 

průměrování 
Hodnota imisního limitu Mez tolerance Datum, do něhož musí 

být limit splněn 
 Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický průměr / 1 h  200 µg.m-3 NO2, nesmí být 
překročena více než 18krát za 
kalendářní rok  

80 µg.m-3 (40%)* 1.1.2010 

Ochrana zdraví 
lidí 

Aritmetický průměr / 
Kalendářní rok 

40 µg.m-3 NO2 16 µg.m-3 (40%)* 1.1.2010 

Ochrana 
ekosystémů 

Aritmetický průměr / 
Kalendářní rok 

30 µg.m-3 NOx - 1.1. 2003 

Poznámka: 
* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 
až 2009 budou  meze tolerance následující: 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pro 1 hodinu 70 µg.m-3 60 µg.m-3 50 µg.m-3 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 
Pro kalendářní rok 14 µg.m-3 12 µg.m-3 10 µg.m-3 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2  µg.m-3 

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10) 
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem 
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.  

Účel vyhlášení Parametr / Doba 
průměrování 

Hodnota imisního limitu 

Ochrana  zdraví lidí  Aritmetický průměr /  
24 hodin 

50 µg.m-3 PM10, nesmí být 
překročena více než 35krát 
za kalendářní rok 

Ochrana  zdraví lidí Aritmetický průměr / 
Kalendářní rok 

40 µg.m-3 PM10  

Imisní limit a mez tolerance pro benzen*  
Účel vyhlášení Parametr / Doba 

průměrování 
Hodnota imisního 

limitu1 
Mez tolerance Datum, do něhož musí 

být limit splněn 
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr / 1 rok 5 µg.m-3 5 µg.m-3 (100 %)** 1.1. 2010 

Poznámka: 
1) Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K 
a atmosférický tlak 101,125 kPa. 
* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení 
** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V 
letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
4,375 µg.m-3 3,75 µg.m-3 3,125 µg.m-3 2,5 µg.m-3 1,875µg.m-3 1,25 µg.m-3 0,625 µg.m-3 
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Metodika výpočtu 
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele 
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce 
a v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003: 

Říčky v Orlických horách 
Grafická prezentace větrné růžice 
 

 

 
 

Tabulka hodnot větrné růžice 
 
 [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Součet  
 
 I.tř. v=1.7  0,73 2,11 1,49 0,56 0,43 0,75 0,81 0,36 1,85 9,09  
 II.tř. v=1.7  1,2 2,32 1,2 1,1 1,39 1,58 2,13 1,26 3,25 15,43  
 II.tř. v=5  0,14 0,21 0,12 0,26 0,4 0,41 0,33 0,16 0 2,03  
 III.tř. v=1.7  1,32 1,2 1,19 1,42 0,8 1,04 1,4 1,02 1,31 10,7  
 III.tř. v=5  1,53 2,77 1,34 2,24 1,8 2,37 4,11 1,86 0 18,02  
 III.tř. v=11  0,02 0,03 0,02 0,16 0,25 0,55 0,75 0,22 0 2  
 IV.tř. v=1.7  1,95 1,41 0,83 1,46 1,13 1,32 1,61 1,22 2,08 13,01  
 IV.tř. v=5  1,51 1,94 1,22 2,46 2,05 2,79 3,85 1,64 0 17,46  
 IV.tř. v=11  0,01 0,02 0,01 0,35 0,51 0,26 0,45 0,15 0 1,76  
 V.tř. v=1.7  0,8 0,72 0,55 0,49 0,91 0,76 0,83 0,61 0,61 6,28  
 V.tř. v=5  0,28 0,38 0,22 0,59 1,14 0,86 0,54 0,21 0 4,22  
             
 Sum (Graf) 9,49 13,11 8,19 11,09 10,81 12,69 16,81 8,71 9,1 100/100  
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Metodika výpočtu rozptylové studie 
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty 
znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 
ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice 
SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum 
omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo 
srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících 
látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního 
prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, 
na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále 
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená 
metodika SYMOS 97, verze 2003. Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu 
jsou: 
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot 

koncentrací 
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a 

SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) 
- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10 

 
SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ze 
stacionárních zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje:  
⇒ výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),     
     plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3) 
⇒ výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného) 
⇒ stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit 

tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů 
⇒ brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší 

podle klasifikace Bubníka a Koldovského 

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů 
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění 
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní 
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění 
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru 
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou 
matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do 
výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je 
nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka 
nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které 
stoupají exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od 
zdroje. 
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou 
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu 
jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na 
vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, 
tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru. 
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním 
jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. 
Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým 
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jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky 
na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími 
srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky 
v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky 
dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na 
depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. 
Jednotlivé znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií: 

Kategorie Průměrná doba setrvání v atmosféře 
I 20 h 
II 6 dní 
III 2 roky 

Následuje  rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií: 
Znečišťující látka Kategorie 

oxid siřičitý II 
oxidy dusíku II 
oxid dusný III 
amoniak II 
sirovodík I 

oxid uhelnatý III 
oxid uhličitý III 

metan III 
vyšší uhlovodíky III 

chlorovodík I 
sirouhlík II 

formaldehyd II 
peroxid vodíku I 
dimetyl sulfid I 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na 
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých 
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost 
výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření 
teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-
Libuš. 
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití 
maximálního výkonu. 
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se 
rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se 
volí v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj 
nebo jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za 
efektivní výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m. 
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice 
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového 
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových 
elementů. 
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou 
větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 
359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice 
obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti 
bezvětří ve všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně 
interpoluje mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 
1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu 
vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 
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beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. 
Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo 
klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této 
reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na 
topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických 
oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ. 
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle 
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd 
rychlosti: 

Třída větru Třída rychlosti větru 
slabý vítr 1.7 m/s 

střední vítr 5.0 m/s 
silný vítr 11.0 m/s 

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 
m nad zemí. 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní 
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší: 

Třída stability Název Popis třídy stability 
I. superstabilní silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu 
II. stabilní běžné inverze,špatné podmínky rozptylu 

III. izotermní Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient 
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky 

IV. normální indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek 
V. konvektivní labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi 
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, 
která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti 
směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a 
kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 

rozptylová podmínka třída stability rychlost větru 
1 I 1,7 
2 II 1,7 
3 II 5 
4 III 1,7 
5 III 5 
6 III 11 
7 IV 1,7 
8 IV 5 
9 IV 11 
10 V 1,7 
11 V 5 

Program  je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do 
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními 
údaji se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost). 
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy 
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a 
zároveň jako NOx byly  (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i 
emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena 
zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit 
pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve 
vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější 
než NO. Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při 
spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, 
který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost 
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této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože 
předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit 
výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval 
rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle 
dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 
% NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro 
představu, jak bude vypadat podíl  c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx 
bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly 
vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita 
nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s. 

podíl koncentrací NO2 / NOx třída stability 
vzdálenost 1 km vzdálenost 10 km vzdálenost 100 km 

I 0,149 0,488 0,997 
II 0,156 0,532 0,999 
III 0,174 0,618 1,000 
IV 0,214 0,769 1,000 
V 0,351 0,966 1,000 

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na 
NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 -
 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude 
tento podíl ještě nižší. 

Výsledky výpočtu rozptylové studie 
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 
2003 jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých 
polutantů a charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i 
pro body mimo tuto výpočtovou síť. 
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:  
první řádek:  
číslo výpočtového bodu 
druhý řádek:  
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky 

Polutant Hodnocená charakteristika 
NOx  

NO2  Aritmetický průměr /1 rok 
Aritmetický průměr / 1 h 

PM10 
PM10 

Aritmetický průměr /1 rok 
Aritmetický průměr / 24 h 

Benzen  Aritmetický průměr /1 rok 

 
Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících 
tabulkách uvedeny v µg.m-3. 
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]  

 
Body výpočtové sítě   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,002675 0,074331 
    
Body mimo výpočtovou síť   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,013182 0,054907 
    
 Výpočtový bod hodnota  
 1001 0,054907  
 1002 0,031999  
 1003 0,013207  
 1004 0,013182  
 1005 0,016066  
 1006 0,018936  
 1007 0,017867  
 1008 0,014909  
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]  

 
Body výpočtové sítě   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,198290 2,316887 
    
Body mimo výpočtovou síť   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,489186 1,181824 
    
 Výpočtový bod hodnota  
 1001 0,816429  
 1002 1,181824  
 1003 0,564599  
 1004 0,489186  
 1005 0,690618  
 1006 0,695589  
 1007 0,620594  
 1008 0,582573  
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3] 

 
Body výpočtové sítě   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,000967 0,026860 
    
Body mimo výpočtovou síť   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,004763 0,019841 
    
 Výpočtový bod hodnota  
 1001 0,019841  
 1002 0,011563  
 1003 0,004772  
 1004 0,004763  
 1005 0,005806  
 1006 0,006843  
 1007 0,006456  
 1008 0,005388  
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3] 

Body výpočtové sítě   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod 0,071654 0,837228 
    
Body mimo výpočtovou síť   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod 0,176772 0,427063 
    
 Výpočtový bod hodnota  
 1001 0,295024  
 1002 0,427063  
 1003 0,204023  
 1004 0,176772  
 1005 0,249561  
 1006 0,251357  
 1007 0,224257  
 1008 0,210518  
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Tab.: Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]  

Body výpočtové sítě   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000162 0,004497 
    
Body mimo výpočtovou síť   
    
Polutant Charakteristika minimum maximum 
Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000798 0,003322 
    
 Výpočtový bod hodnota  
 1001 0,003322  
 1002 0,001936  
 1003 0,000799  
 1004 0,000798  
 1005 0,000972  
 1006 0,001146  
 1007 0,001081  
 1008 0,000902  
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Závěr: 
Předmětem předkládané rozptylové studie je vyhodnocení příspěvků posuzovaného 
záměru k imisní zátěži, které jsou představovány emisemi z liniových a plošných 
zdrojů znečištění ovzduší. 
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 
100 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Dále byl výpočet proveden 
pro  8 bodů mimo výpočtovou síť.  
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků 
z dopravy emisní faktory dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 
2002). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro 
všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl 
vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy 
vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této 
problematice. 
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2003 je programový systém pro  
modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané 
stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce 
jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo 
výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných 
znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách (µg.m-3 ): 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika min max min max 

 NOx Aritmetický průměr 1 rok 0,021664 0,727039 0,121881 0,535386 
Příspěvky záměru NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,002675 0,074331 0,013182 0,054907 

 NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,198290 2,316887 0,489186 1,181824 
 PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,000967 0,026860 0,004763 0,019841 
 PM10 Aritmetický průměr 24 hod 0,071654 0,837228 0,176772 0,427063 
 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000162 0,004497 0,000798 0,003322 

Vyhodnocení výsledků výpočtů: 
Vyhodnocení příspěvků NOx a NO2 k imisní zátěži zájmového území 

Pro NOx je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně ekosystémů hodnotou 30 µg.m-3. I přes skutečnost, že 
pro zájmové území nelze uvedený limit uvažovat, byl  pro tuto škodlivinu výpočet 
uveden. 
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru. 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje možnost překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.  
Posuzovaný záměr bude vnášet do území imisní příspěvky NOx v ročních 
koncentracích do 0,73 µg.m-3 u bodů výpočtové sítě a do 0,54 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť, což lze  označit za akceptovatelné koncentrace ve vztahu k pozadí 
zájmového území. 
Posuzovaný záměr bude vnášet do území imisní příspěvky NO2 v ročních 
koncentracích do 0,074 µg.m-3 u bodů výpočtové sítě a do 0,055 µg.m-3 u bodů 
mimo výpočtovou síť, což lze  označit za akceptovatelné koncentrace.  
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Ve vztahu k aritmetickému hodinovému průměru se potom posuzovaný záměr  za 
běžného provozu bude podílet příspěvkem maximálně do 2,32 µg.m-3 u bodů ve 
výpočtové síti a do 1,18 µg.m-3  u bodů mimo výpočtovou síť, což lze označit i se 
zohledněním pozadí za relativně akceptovatelný příspěvek, který by neměl 
znamenat překračování imisního limitu.  

Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic  PM10 k imisní zátěži zájmového 
území 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska 
ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický 
průměr potom 50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok). 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje překračování jak ročního imisního limitu, tak i 24 hodinových a 
hodinových koncentrací pro frakci PM10.  
Posuzovaný záměr  bude vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic 
PM10 v ročních koncentracích do 0,027 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,019 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť.  
Z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru bude posuzovaný 
záměr  vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 do 0,837 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,427 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 
Z uvedeného vyhodnocení vyplývá, se změna v imisní zátěži ve vztahu k frakci 
PM10 v souvislosti s posuzovaným záměrem na imisní zátěži významněji neprojeví.  

Vyhodnocení příspěvků  benzenu  k imisní zátěži zájmového území 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 
µg.m-3. Samotný příspěvek představuje koncentraci do 0,004 µg.m-3

, což lze označit 
za zcela zanedbatelný příspěvek. 
 
Jak je patrné z příslušné sumarizační tabulky, uvedené příspěvky lze považovat 
v rámci posuzovaného záměru za zanedbatelné.  
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D.1.2.2. Vlivy na vodu 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik 

Stávající a očekávané odtokové  poměry v zájmovém území lze charakterizovat 
následovně: 
Srážkové vody 

Stávající stav:  
Roční bilance srážkových vod – stávající stav: 
nezpevněná plocha                     26 483 x 0,837 x 0,1 = 2217 m3 

zastavěná plocha                          2 708 x 0,837 x 0,9 = 2040 m3 

zpevněná  plocha                          3 280 x 0,837 x 0,7 = 1922 m3 
Celkem                                                                             6179 m3 

Odtok z areálu (15 min. srážka) – stávající stav: 
nezastavěná plocha               26 483 x  0,0143 x 0,1  = 37,87 l.s-1  = Qr m3/15 min = 29,58  
zastavěná plocha                     2 708 x  0,0143 x 0,9  = 34,85 l.s-1  = Qr m3/15 min = 31,37  
zpevněná plocha                      3 280 x  0,0143 x 0,7  = 32,83 l.s-1  = Qr m3/15 min = 29,55  
Výhledový  stav: 
Bilance objemu srážkových vod produkovaných v souvislosti s posuzovaným 
záměrem vychází z celkové plochy související s posuzovaným záměrem, která činí 
32471 m2. Z této plochy připadá po realizaci záměru na jednotlivé plochy 
následující bilance: 
Roční bilance srážkových vod – výhledový stav: 
nezpevněná plocha                     22 915 x 0,837 x 0,1 = 1918 m3 

zastavěná plocha                          4 354 x 0,837 x 0,9 = 3280 m3 

zpevněná  plocha                          4 910 x 0,837 x 0,7 = 2877 m3 

Celkem                                                                             8075 m3 

Odtok z areálu (15 min. srážka) – výhledový  stav: 
nezastavěná plocha               22 915 x  0,0143 x 0,1  = 32,77 l.s-1  = Qr m3/15 min = 29,49  
zastavěná plocha                     4 354 x  0,0143 x 0,9  = 56,04 l.s-1  = Qr m3/15 min = 50,44 
zpevněná plocha                      4 910 x  0,0143 x 0,7  = 49,15 l.s-1  = Qr m3/15 min = 44,24  
Z uvedeného rozboru je patrné, že dochází k určitému navýšení bilance srážkových 
vod v porovnání stávajícího a výhledového stavu. Z doložených projektových 
podkladů je patrné, že dešťové vody budou vnějšími odpady vyvedeny volně nad 
terén a likvidovány  povrchovým vsakem. Pokud by bylo navrhované řešení 
příslušným vodohospodářským orgánem akceptováno, potom lze vyslovit závěr, že 
veškerá srážková voda z areálu bude vracena zpět do území, a tudíž vliv na 
charakter odvodnění oblasti lze označit za malý a málo významný. 
 
Vlivy na jakost vod 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak 
v etapě výstavby, tak i v rámci vlastního provozu. 
Výstavba 

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může 
nastat v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika  jsou v doporučeních této 
dokumentace v etapě výstavby navržena následující  opatření: 
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• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v 
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním 
plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště 

• zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC 

Provoz 
Splaškové vody  

Areál bude napojen na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou obecní 
ČOV. V úvodní části předkládaného oznámení je doložen souhlas s napojením na 
tuto ČOV. V rámci předloženého záměru budou produkovány vody s obsahem 
tukových látek. Množství odpadních vod lze značit  vzhledem ke stávající kapacitě 
čistírny za akceptovatelné. V této souvislosti lze formulovat následující doporučení: 
• vody z restauračního zařízení budou vypouštěny přes lapač tuků 

Srážkové  vody 
Dešťové vody z pojezdných ploch budou svedeny volně na terén a následně budou 
likvidovány vsakem na pozemcích areálu. Dešťové vody z parkovišť budou 
zachytávány a přečištěny sorpčními vpusti SOL – 2/4M společnosti Sekoprojekt 
Turnov a dále likvidovány vsakem na pozemcích areálu. 
Nezbytné je upozornit, že z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, o 
vodách jsou definovány jako odpadní vody použité v obytných, průmyslových, 
zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách a zařízeních, pokud mají po 
použití změněnou jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit 
jakost povrchových nebo podzemních vod. Vypouštění těchto odpadních vod do 
vod podzemních lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domků na 
základě individuálního posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. V případě 
srážkových vod potom záleží na změně vlastností vody po odtoku se sběrných 
ploch, tedy i ze střech a parkovišť. Nelze dle zpracovatele oznámení usuzovat na 
změnu jakosti srážkových vod  odtékajících ze zastavěných ploch (střech). 
Navržené odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch potenciálně 
kontaminovaných NEL však může znamenat ze strany vodohospodářského orgánu 
chápání těchto srážkových vod za vody, kde nelze vyloučit jejich změněnou jakost.  
Dle ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky jsou dešťové vody 
z komunikací považovány za neznečištěné povrchové vody a doporučuje se 
povrchově či podzemně vsakovat (pokud to ovšem nemá negativní účinek) nebo 
odvádět do recipientu. Tato kategorizace však nemusí být vodoprávním úřadem 
uplatněna (v závislosti na jeho úvaze o změně vlastností vody po odtoku z ploch 
komunikací a parkoviště). Lze vyslovit názor, že požadavek zákona na čištění 
takových odpadních vod je v zásadě nereálný (protože by musel být uplatněn i při 
vypouštění srážkových vod z komunikací do povrchového recipientu). Dle 
dostupných informací ŘSD se běžné koncentrace NEL ve vodách z pozemních 
komunikací pohybují v širším rozpětí 2 – 5 mg.l-1, které jsou běžně z komunikací 
zasakovány respektive odváděny do vodotečí. Dodavatel systému garantuje na 
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výstupu 0,5 mg/l NEL. S ohledem na předpokládané množství takto odváděných 
vod – cca 3280 m3, na uvažovanou obslužnost areálu (což ve svých důsledcích 
výrazně snižuje riziko úniku provozních kapalin na zpevněných plochách) je 
názorem zpracovatele oznámení, že předpokládané navrhované řešení by mohlo 
být akceptovatelné. Dle ústního sdělení oznamovatele je navržené řešení odvádění 
srážkových vod odsouhlaseno příslušným vodohospodářským orgánem. 
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Z hlediska další minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních 
vod v rámci provozu lze formulovat předkládaným oznámením  následující 
doporučení: 
• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou 

odváděny přes sorpční vpusti SOL – 2/4M; navržené řešení musí být v rámci procesu EIA 
odsouhlaseno příslušným vodohospodářským orgánem 
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• před uvedením stavby do provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán 
opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod  a požární řád 

• provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu systému sorpčních 
vpustí SOL – 2/4M 

• zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit 
především   mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického 
posypu  

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z 
hlediska velikosti za středně významný, z hlediska velikosti za střední až malý. Z 
hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod  a navrženého řešení ochrany 
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr by neměl při respektování navržených 
doporučení představovat významnější ovlivnění kvality povrchových a podzemních 
vod v etapě výstavby i provozu.  Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za 
malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný, pokud bude 
výrazně eliminováno riziko kontaminace vod NEL z důvodů situování areálu 
v CHOPAV. 

Obecná ochrana povrchových a podzemních vod 

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu 
povrchových a podzemních vod. Pohyb automobilů je pouze po zpevněných 
komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto 
vozidel, lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše.  
Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným 
oznámením doporučeno následující opatření:    
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro  případ havárie a 

zhoršení jakosti vod“ 

Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz  nebude 
představovat významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod. 
 
 
D.1.2.3. Vlivy na horninové prostředí 

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací 
prostor. K významnějšímu ovlivnění horninového prostředí nedojde.  
 

D.1.2.4. Vlivy na půdu 

Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Posuzovaný záměr znamená pro část navrhované plochy trvalý zábor ZPF. Stavba 
nevyžaduje žádné nároky na trvalý zábor PUPFL, ani žádné dočasné zábory na 
ZPF resp. PUPFL.  
Dle předaných podkladů se u trvalého záboru ZPF jedná o následující plochu a 
BPEJ: 
v 93624  – plocha 0,0122 ha 
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo 
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provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. 
Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu 
(§ 9 zákona) stanovuje: 
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany 

ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované 
odnětí je na ploše určené schválenou dokumentací. 

2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou 
v odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 
odstavec 6 zákona vydá zejména: 

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových), 

b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí, 

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím 
na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na 
stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2, 

d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není 
uvažováno s pořízením dokumentace, 

e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona. 

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, 
nazvané třídy ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje: 
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které 
je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na 
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. 

2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné 
a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s 
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. 

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, 
využitelné i pro výstavbu.  

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále 
jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností 
včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a 
erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely 
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde 
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem 
a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

Jde o zábor zemědělské půdy, který bude realizován na pozemku, kterému dle 
BPEJ odpovídá III. třída ochrany. 
Z uvedených podkladů lze tudíž vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu se jedná 
o vliv malý, z hlediska významnosti vlivu o vliv málo významný.  
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Znečištění půdy 

Stávající situace a výstavba 
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd.  
Přesto pro další minimalizaci tohoto rizika  je navrženo následující  opatření: 
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 

technickém stavu, zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek 

Provoz 
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou 
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto 
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. 
Obecně lze vyvodit závěr, že při respektování navržených doporučení je možné vliv 
na kontaminaci půd označit z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru je spojena s určitou málo významnou změnou místní topografie, 
kterou lze v kontextu okolních stávajících objektů označit za nevýznamnou. 
Předkládaný záměr s ohledem na polohu v mírném svahu bude měnit místní 
topografii tím, že musí vždy severní  části objektů zapustit do terénu a jižní části 
řešit na navážce. Tím budou vznikat krátké svahy zářezů a násypů, které budou 
náchylné k vodní erozi (zejména v době výstavby a těsně po ní), takže tyto svahy je 
nutné vegetačně či jinak stabilizovat. Zpracovatelský tým Oznámení doporučuje: 
• v dalším stupni projektové dokumentace řešit vegetační stabilizaci vzniklých krátkých 

svahů zářezů a násypů 
 
Změny hydrogeologických charakteristik 

Posuzovaný záměr neovlivňuje výrazněji hydrogeologické charakteristiky. Záměr 
nepředstavuje významné navýšení zpevněných ploch, rozsáhlejší zemní práce 
nepovedou k významnější změně povrchu, která by výrazněji ovlivnila 
hydrogeologické charakteristiky zájmového území, protože vzniklé srážkové vody 
budou vraceny zpět do území.  Vliv lze označit za málo významný. 

Vlivy na chráněné části přírody 

Lokalita výstavby nenarušuje ani  se nedotýká žádného tzv. maloplošného 
chráněného území z hlediska zájmů  ochrany přírody. Navrhovaná podoba záměru i 
poloha na úkor zdevastovaného areálu zemědělské výroby neohrožuje poslání 
CHKO Orlické hory, spíše může přinést v tomto kontextu pozitivní změnu.  

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze 
prováděno jejich shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a 
zabezpečených po dobu nezbytně nutnou. 
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Výstavba 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, 
včetně vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby 
odpovídá zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o 
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze 
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v 
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 

shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány 
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany 
vod a odpadovém hospodářství 

• při použití demoličního materiálu z prostoru staveniště   k vyrovnání  terénu je možné 
využít pouze nekontaminované části známého původu; do zavážky nesmí přijít živičné 
kry, lepenka a jiné podobné druhy odpadů ze stavební činnosti 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

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

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění  

Provoz  

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou 
souhrnně uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Vliv lze v etapě 
provozu z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo 
významný.  
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D.1.2.5. Vlivy na faunu, floru, ekosystémy 
Vlivy na floru 

Ze závěrů botanického průzkumu vyplývá, že na lokalitě bylo nalezeno 101 druhů 
rostlin včetně dřevin. Nebyl zde zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani 
žádný z ochranářsky významných druhů obsažených v Červeném seznamu květeny 
ČR. Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany flory Orlických hor 
žádné námitky.  
Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les 

S ohledem na logistiku navrhovaného rekreačně lázeňského areálu a polohu 
stávajících porostů dřevin je nepochybné, že záměr si vyžádá relativně výrazný 
zásah do stávajících porostů dřevin. Rozsah nezbytného kácení je jednak 
dokladován mapovým podkladem v popisné části předkládaného oznámení, jednak 
vyplývá  následující tabulky:  
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Jde především o odstranění cca 30 ks stromů  a 4 výraznějších skupin náletových 
dřevin (většinou břízy, jívy, dále jasan, smrky, slivoň, perspektivní mladý buk) a dále 
o blíže neidentifikovatelné mladé náletové porosty jižně od objektů stájí a kolem 
stájí. Většinově jde o sadovnicky méně hodnotné dřeviny, často v důsledku sponu 
deformované, některé i prosychající, na druhé straně je žádoucí prověřit i 
perspektivnost některých jedinců a volit možnost jejich uplatnění v sadových 
úpravách. 
Jde o vlivy nepříznivé, málo významné až patrné, pokud zůstanou zachovány 
všechny krajinotvorně významnější liniové porosty po obvodu zájmového území. 
S ohledem na dopad na charakter území je nutno celý areál začlenit do krajiny 
kvalitními výsadbami dřevin s tím, že není přípustné do vnějšího ozelenění  
používat exotické nepůvodní druhy dřevin, zejména jehličnanů. Požadovaný 
charakter výsadeb je komentován v příslušné části Oznámení, týkající se 
hodnocení vlivů na krajinu. V doporučeních překládaného oznámení jsou 
formulována následující doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy a důsledně prověřit 

možnost ochrany každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – 
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany 
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) 

• v každém případě zachovat dva silné jasany při západní hranici zájmového území, liniový 
prvek javorů a jasanů jihozápadně od bývalých stájových objektů, pás bříz podél 
východní přístupové komunikace a všechny perspektivní stromy, které se nenacházejí 
v půdorysech staveb.  

• prověřit možnost přesazení mladého perspektivního buku  z náletového porostu u příčné  
komunikace v severní části území a jeho zapojení do sadových úprav areálu 

• trasování přístupových komunikací k jednotlivým objektům, nacházejícím se v prostorech 
s porosty dřevin, řešit v prolukách v těchto porostech 

• v dalším stupni projektové dokumentace důsledně prověřit všechny způsoby dopravních 
přístupů na plochy výstavby jednotlivých objektů záměru,  které povedou k minimálním 
nárokům na zásahy do porostů dřevin 

• minimalizovaný odůvodněný rozsah kácení dřevin, případně zásahů do větví v rámci 
uvolňování přístupů k některým objektům areálu realizovat výhradně v období 
vegetačního klidu, minimalizovaný rozsah kácení stanovit na základě konkrétního 
zaměření jednotlivých stavebních objektů a přímého jednání a šeření s příslušným 
orgánem ochrany přírody. 

Vlivy na faunu 

Na základě provedeného orientačního biologického průzkumu lze předpokládat, že 
místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů mohou být  
dotčena jižně od bývalých stájových objektů, v prostoru mozaiky xerofytních lad a 
mezofilních luk. Zatím byly dokladovány jen sporadické výskyty takových druhů 
(slepýš, zlatohlávek, čmeláci). Zlatohlávek v tomto území nemá podmínky pro 
reprodukci a výskyt lze označit za migrační (zálet na květy). Vlaštovky a rorýsi ve 
stávajících nevyužívaných objektech nehnízdí, byly zaznamenány jen přelety.  
Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především  následující  oblasti vlivů: 
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1. Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu, drobných hlodavců a na zemi 
hnízdících ptáků  v zájmovém území, kdy dojde s ohledem na rozsah 
navrhovaného  areálu a předpokládaný rozsah  skrývek a zemních prácí  
v území  k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je nutno pokládat za 
nepříznivý a patrný vliv.  

2. Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, 
vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí (náletové porosty). V daném 
kontextu je nutno těžiště zemních prací realizovat mimo vegetační období. 

3. Významným dopadem zejména na populace drobných pěvců bude plošný zásah 
do náletových a keřových porostů dřevin, kdy dojde ke ztrátě hnízdních prostorů. 
V daném kontextu je nezbytné veškerá kácení dřevin realizovat 
v mimovegetačním období. 

4. Vlivy na faunu se projeví i v důsledku  stavebního ruchu z důvodu narušení 
dosavadní akustické hladiny v okolí během fáze výstavby. Může dojít 
k nárazovému úbytku hnízdících ptáků v okolí výstavby. Vlivy lze však pokládat 
za dočasné a tudíž s postupem času bude jejich nepříznivost a významnost 
klesat ve vztahu k adaptaci na přítomnost  nového sportovního areálu. 

 
V kontextu výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým Oznámení   
dokumentace za potřebné doporučit následující podmínky a opatření: 
• do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve 

ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací 
volně žijících živočichů. 

• do POV stavby promítnout kácení dřevin pouze v období vegetačního klidu 

Vlivy na lesní porosty 
Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do  lesních porostů. Vliv 
lze označit za nulový. Záměr zasahuje do ochranného pásma lesa.  
 
Vlivy na další významné krajinné prvky 
Vlivy na vodní toky a údolní nivy 
Tento vliv nenastává.  
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy 
Tento vliv nenastává.  
Vlivy na prvky ÚSES 
Z hodnocení části dokumentace, týkající se  územního systému ekologické stability 
krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného stávajícího 
ani navrhovaného  skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku 
ekologické stability krajiny zájmového území.  

Vlivy na významné krajinné prvky 
Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 
Sb.) není přímo v prostoru stavby dotčen.  
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Vlivy na další ekosystémy 
Nepříznivým a významným vlivem záměru bude likvidace velké části až celku 
xerofytních krátkostébelných lad v počátcích sukcesního vývoje realizací jižních 
objektů pod úrovní bývalých stájí. Z tohoto důvodu zpracovatelský tým Oznámení 
navrhuje následující podmínku: 
• v dalším stupni projektové dokumentace prověřit možnost zachování maximálního 

rozsahu krátkostébelných xerofytních lad jižně od bývalých stájí, v případě nemožnosti 
zachování tohoto biotopu realizovat formou sukcesního zmlazení v prostorech s mělkými 
půdními horizonty biotop náhradní 

Záměrem jinak nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za 
malý. Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě 
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně 
rekultivovány, v území existuje velmi významný potenciál ruderálních druhů a 
invazních druhů rostlin. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních 
rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby 
okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit následující 
podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

 
 
D.1.2.6. Vlivy na krajinu 

Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické 
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících 
faktorů krajinného rázu území, který vychází z podkladů oznamovatele z hlediska 
charakterů jednotlivých objektů v zájmovém území, které jsou charakterizovány 
následujícími obrázky:  
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V rámci rozboru uvedené problematiky zpracovatelský tým Oznámení pokládá za 
potřebné upozornit na následující skutečnosti, které vyplývají mj. z publikovaných 
návrhů metodik pro hodnocení krajinného rázu (nejnověji Löw J., Míchal I. 2003). 
V daném kontextu lze konstatovat, že: 
1. Poloha významných krajinných prvků a maloplošných zvláště chráněných území 

nekoliduje s polohou posuzovaného záměru, ani kontaktně, maloplošná 
chráněná území jsou vzdálena více jak 1,5 km. Poloha těchto lokalit nemůže být 
ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně 
vnímatelného krajinného prostoru. Tuto součást hodnocení není tedy nutno 
uvažovat. Záměr se však nachází v CHKO Orlické hory. Poněvadž představuje 
likvidaci areálu s neudržovanými objekty, které negativně ovlivňují estetickou 
charakteristiku dotčeného krajinného prostoru v rámci krajinného rázu místa, 
v kontextu poslání CHKO lze změnu stávajícího areálu za areál s krajinotvorně 
zvládnutou architekturou pokládat za pozitivní. 

2. Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem v zásadě ovlivněny, pohledově se 
v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru projevuje věž kostela mezi 
vysokými stromy, kontext změny neudržovaných objektů za citlivě pojatou 
architekturu lázeňského komplexu lze rovněž pokládat spíše za pozitivní.  

3. Harmonické měřítko v krajině - posuzovaný areál není  měřítkem objektů  
v rozporu s měřítkem okolních objektů nebo stávajících (výhledově rušených) 
objektů stájí, neprojevuje se měřítkem výrazněji oproti stávající zástavbě pod 
kostelem. V rámci krajinného rázu místa jsou určujícími prvky soubor objektů 
obytné zástavby pod kostelem, stávající neudržované a částečně zbořené 
objekty zemědělského areálu,  z přírodních charakteristik pak porosty mezi 
kostelem a areálem, linie bříz v jeho severovýchodní části, krajinotvorně 
významná skupina dvou silných jasanů a krajinotvorně významný liniový prvek 
s převahou javorů a jasanů jihozápadně. V kontextu měřítka bude areál 
představovat plošnou změnu měřítka a zejména náhrady nevhodných objektů 
systémem rozptýlených objektů s analogickým v rámci skupiny sladěným 
architektonickým pojetím, nebude znamenat vytvoření výškové nebo hmotové 
dominanty oproti okolí. Lze konstatovat, že z hlediska hmotového řešení jsou 
navrhovány tradičně tvarované objekty obdélníkovitého půdorysu se sedlovými 
střechami, orientovanými  hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi, s horizontální 
hmotovou dominancí. 

4. Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda je v území vytvářena nová 
charakteristika území (ano, jde o zástavbu na rostlém terénu v části dosud  
nezastavěného území), případně na to, zda je prohloubena nerovnováha mezi 
určujícími složkami krajinného rázu (pozitivní x negativní) ve spojení s tím, zda 
jsou dotčeny určující, významné nebo doplňkové parametry těchto složek 
(zástavba je realizována na určujících pozitivních složkách /trvalé travní porosty, 
skupinové porosty dřevin, nejsou ale dotčeny vodní toky, rybníky, lesy atp./), na 
druhé straně nahrazuje negativní složky (nevhodná a neudržovaná zástavba, 
manipulační plochy). Jde tedy o patrnou  změnu jak na pozitivních, tak na 
negativních složkách krajiny, míra negativního vlivu může být snížena pouze 
kvalitními sadovými úpravami, takže na části zájmového území bude obnovena 
pozitivní složka porostů, pozitivní vlivy je nutno dotvořit zejména architektonicky 
kvalitním návrhem.  
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5. V kontextu dálkových pohledů lze očekávat změnu při pohledech od západu až 
severozápadu od silnice na Deštné, dále pak v celkovém panoramatu obce ve 
svahu pod kostelem při pohledech od samot ze silnice od Orlického Záhoří. 
Během fáze výstavby, kdy dojde ke kácení dřevin a k likvidaci objektů, se stavba 
projeví jako bodová až maloplošná závada, po realizaci objektů areálu se 
sedlovými střechami, dořešení fasád a krytin a dosadbě dřevin lze očekávat 
pozitivní změnu v tomto smyslu. Podmínkou pro výše prezentovaná 
konstatování je zachování měřítka krajiny, zásada rozptýlených analogických 
objektů a zachování dostatečných rozestupů mezi objekty s možností dosadeb 
dřevin. V žádném případě nelze oproti předloženému návrhu akceptovat 
případné zahuštění dalšími stavebními objekty, nebo případné snahy po 
intenzifikaci zvětšením či propojením některých objektů. 

6. Změna vizuálních vjemů se tak projeví pouze v lokálním měřítku krajinného rázu 
místa, výsledně s pozitivním efektem. Realizace osázených svahů a zejména 
dosadby  podél hranic areálu naopak umožní vznik strukturního krajinného prvku 
drobnějšího měřítka, které řešený areál pomohou pohledově rozčlenit. 
V kontextu vizuálních vjemů je nutno dále připomenout, že je volena exteriérová 
podoba přírodního materiálu (dřevo, kamenné a dřevěné obklady, vhodná tmavá 
krytina drobnějšího měřítka, dřevěné drobné architektonické prvky) oproti 
architektonicky spornému výrazu stávajících bytových domů pod kostelem.  

 
Na základě výše uvedeného rozboru zpracovatelský tým Oznámení konstatuje, že 
změny krajinného rázu je možno pokládat pouze za lokální, i když patrné, spíše s 
pozitivními aspekty za předpokladu dodržení kvalitní a do terénu dobře osazené 
architektury jednotlivých, od sebe výrazněji oddělených objektů malého a středního 
měřítka. 
Pro účelné zapojení areálu do doporučuje pro další řešení uplatnit následující 
podmínky a požadavky: 
• projekt celkového ozelenění areálu vypracovat jako součást prováděcí projektové 

dokumentace při respektování zejména následujících zásad: 
a) zachovat zejména krajinotvorně určující prvky dřevin jako součást sadových úprav 

areálu 
b) podél hranic areálu volit pásovou a skupinovou výsadbu stromů a keřů s dominancí 

listnatých druhů (javory, lípy, dub, buk, hloh, líska,   v hraničních prostorech vyloučit 
použití exotických a nepůvodních druhů, zejména jehličnanů (tisovce, zeravy, jedle, 
borovice,smrky, douglasky apod.);  

c) v rámci druhové skladby je nutno u stromů preferovat dlouhověké dřeviny, zásadně 
vyloučit topoly, vrby jako cílové dřeviny; kolem objektů pro zvýšení efektu uplatnit i 
kvetoucí ovocné dřeviny (např. vysokokmeny jabloní, třešní) 

d) zajistit vegetační zpevnění svahů zářezů a náspů u jednotlivých sportovišť (objektů) 
s použitím keřové vegetace 

e) v prostorech podél jihovýchodní části uplatnit plochy pro řešení náhradních biotopů 
xerofytních lad , 

f) pro vnitřní členění areálu lze uplatnit i nepůvodní druhy dřevin maximálně středního 
vzrůstu z důvodu potlačení jejich případné dominance v rámci sadových úprav 

• pro parkoviště přednostně použít polovegetační tvárnice nebo jiný způsob přírodě 
blízkého zpevnění 

• dodržet přírodní materiály pro exteriér hlavních objektů, volit tmavou střešní krytinu 
drobného měřítka (výrazu) shodně na všech určujících stavebních objektech (budovách) 

• zajistit maximální podíl nezpevněných, zatravněných ploch uvnitř areálu 

• areál neoplocovat 
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru je rozsah vlivů  malý a nevýznamný. Jde 
o lokální až mírně nadlokální měřítko vlivů. 
 
 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice. 

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby: 

• součástí dokumentace pro stavební řízení bude hluková studie pro etapu výstavby, která 
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních 
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby 

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 
které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové 
studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodne 
orgán ochrany veřejného zdraví 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště 

• vody z restauračního zařízení budou vypouštěny přes lapač tuků 

• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou 
odváděny přes sorpční vpusti SOL – 2/4M; navržené řešení musí být v rámci procesu EIA 
odsouhlaseno příslušným vodohospodářským orgánem 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

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

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány 
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany 
vod a odpadovém hospodářství 

• v dalším stupni projektové dokumentace řešit vegetační stabilizaci vzniklých krátkých 
svahů zářezů a násypů 

• v každém případě zachovat dva silné jasany při západní hranici zájmového území, liniový 
prvek javorů a jasanů jihozápadně od bývalých stájových objektů, pás bříz podél východní 
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přístupové komunikace a všechny perspektivní stromy, které se nenacházejí v půdorysech 
staveb.  

• prověřit možnost přesazení mladého perspektivního buku  z náletového porostu u příčné  
komunikace v severní části území a jeho zapojení do sadových úprav areálu 

• v dalším stupni projektové dokumentace prověřit možnost zachování maximálního 
rozsahu krátkostébelných xerofytních lad jižně od bývalých stájí, v případě nemožnosti 
zachování tohoto biotopu realizovat formou sukcesního zmlazení v prostorech s mělkými 
půdními horizonty biotop náhradní 

• projekt celkového ozelenění areálu vypracovat jako součást prováděcí projektové 
dokumentace při respektování zejména následujících zásad: 
ü zachovat zejména krajinotvorně určující prvky dřevin jako součást sadových úprav areálu 
ü podél hranic areálu volit pásovou a skupinovou výsadbu stromů a keřů s dominancí listnatých druhů 

(javory, lípy, dub, buk, hloh, líska,   v hraničních prostorech vyloučit použití exotických a nepůvodních 
druhů, zejména jehličnanů (tisovce, zeravy, jedle, borovice,smrky, douglasky apod.);  

ü v rámci druhové skladby je nutno u stromů preferovat dlouhověké dřeviny, zásadně vyloučit topoly, vrby 
jako cílové dřeviny; kolem objektů pro zvýšení efektu uplatnit i kvetoucí ovocné dřeviny (např. 
vysokokmeny jabloní, třešní) 

ü zajistit vegetační zpevnění svahů zářezů a náspů u jednotlivých sportovišť (objektů) s použitím keřové 
vegetace 

ü v prostorech podél jihovýchodní části uplatnit plochy pro řešení náhradních biotopů xerofytních lad , 
ü pro vnitřní členění areálu lze uplatnit i nepůvodní druhy dřevin maximálně středního vzrůstu z důvodu 

potlačení jejich případné dominance v rámci sadových úprav 

• pro parkoviště přednostně použít polovegetační tvárnice nebo jiný způsob přírodě 
blízkého zpevnění 

• dodržet přírodní materiály pro exteriér hlavních objektů, volit tmavou střešní krytinu 
drobného měřítka (výrazu) shodně na všech určujících stavebních objektech (budovách) 

• zajistit maximální podíl nezpevněných, zatravněných ploch uvnitř areálu 

• areál neoplocovat 

• do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve 
ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací 
volně žijících živočichů. 

• do POV stavby promítnout kácení dřevin pouze v období vegetačního klidu 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy a důsledně prověřit 
možnost ochrany každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – 
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany 
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) 

• trasování přístupových komunikací k jednotlivým objektům, nacházejícím se v prostorech 
s porosty dřevin, řešit v prolukách v těchto porostech 

• v dalším stupni projektové dokumentace důsledně prověřit všechny způsoby dopravních 
přístupů na plochy výstavby jednotlivých objektů záměru,  které povedou k minimálním 
nárokům na zásahy do porostů dřevin 

• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v 
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení 
faktorů pohody, a to  zejména ve dnech pracovního klidu 
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• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními 
akustickými zástěnami 

• v případě použití mobilního  drtiče a třídiče budou tyto umístěny  na zařízení stavenišť 
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu, zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek 

• při použití demoličního materiálu z prostoru staveniště   k vyrovnání  terénu je možné 
využít pouze nekontaminované části známého původu; do zavážky nesmí přijít živičné kry, 
lepenka a jiné podobné druhy odpadů ze stavební činnosti 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

• před uvedením stavby do provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro  
případ havárie a zhoršení jakosti vod  a požární řád 

• provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu systému sorpčních 
vpustí SOL – 2/4M 

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen ke schválení požární řád, 
který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru 

• zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit 
především   mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického 
posypu  

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro  případ havárie a 
zhoršení jakosti vod“ 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění  

• po zahájení provozu provést  kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších  objektů 
obytné zástavby v rozsahu měření výchozí akustické situace v zájmovém území 
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  

Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 

Problematika hluku z liniových a plošných  zdrojů byla zpracována dle Metodických 
pokynů pro výpočet  hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu  
HLUK+, verze 6.27. Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů 
znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.  
Seznam použité literatury a podkladů 
1) Říčky Pod Zakletým, Říčky v Orlických Horách, Dokumentace pro územní řízení, 

Atelier Architektury ŠUDA-HORSKÝ, a.s., 2006 
2) Sedačková lanovka Ski centrum Říčky v Orlických horách, Oznámení dle zákona 

č.100/2001 Sb. v platném znění, EMPLA spol. s r.o., 2005 
3) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy 

používané v ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody 
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., 
Pardubice, 1995 

4) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999 
5) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
6) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, 

Praha 
7) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia 

Geographica,Brno,16:1-74  
8) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita 

Karlova, Praha, 1996 
9) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
10) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně 

doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
11) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - 

Academia, Praha. 
12) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] 

(2002):  Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha. 
13) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České 

republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
14) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. 

[seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub]. 
15) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. 

- Academia, Praha. 
16) Rothmaler W.et al.(1976) : Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. 

Kritischer Band.- Berlin. 
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při zpracování oznámení 
Prognostické metody použité v rámci vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí  jsou postaveny na základě současného stupně 
poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,  ale pouze 
maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim 
třeba také přistupovat. 
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování 
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na 
životní prostředí minimalizovat.  

 

 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY 
PŘEDLOŽENY) 
Variantní řešení v rámci uvedeného záměru není uvažováno. Oznamovatel předložil 
jednovariantní řešení, které lze s ohledem na charakter záměru považovat za 
akceptovatelné.  

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané 
v úvodu předkládaného oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných 
informací o předkládaném záměru.  
Koncepčně lze konstatovat, že navržené řešení z hlediska funkčního využití území 
lze považovat za pozitivní, protože umožňuje realizovat záměr do území, jehož jiné 
funkční využití je problematické. Proto lze v kontextu všech souvislostí navržené 
řešení při respektování  doporučení vzešlých z předkládaného oznámení považovat 
pro dané území za vhodné. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládaného oznámení je záměr:  
ŘÍČKY POD ZAKLETÝM 
Říčky v Orlických horách 
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a 
související zařízení na ploše nad 1 ha., kde státní správu v oblasti posuzování vlivů 
na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje.   
V prostoru bývalého zemědělského areálu v blízkosti centra v Říčkách v Orlických 
horách bude realizován areál obsahující lázeňský dům vč. ubytovací části a 
restaurace, dependance lázeňského domu, residence, stáje, přístřešek, altán 
s terasou, zastřešené parkoviště a provozní zázemí, trafostanici, sportovní plochu a 
nezbytnou infrastrukturu. Celkové nároky na plochy související s posuzovaným 
záměrem jsou patrné z následujícího přehledu: 
zastavěná plocha 4646 m2 
zpevněné plochy pro pěší  1765 m2 
zpevněné plochy vozidlové 3145 m2 
parkovací stání 745 m2 
zeleň  22170 m2 
celkem 32471 m2 

Území pro stavbu je mírně svažité východním směrem, částečně pokryté vzrostlou 
náletovou zelení, v severní části areálu se nacházejí podzemní vedení kanalizace a 
vodovodu. Z hlediska situování záměru nelze předpokládat možnost kumulace 
s jinými záměry v zájmovém území, které by mohly podstatněji měnit parametry 
jednotlivých složek životního prostředí. 
Realizací areálu dojde k naplnění značné části záměru ÚPSÚ /schváleného v roce 
1997/ pro prostor bývalého zemědělského areálu v blízkosti centra obce. Stavby 
určené pro zemědělskou výrobu budou demolovány  a budou realizovány stavby 
určené k rekreaci, turistice, bydlení a sportu. Pozemky jsou přístupné stávajícími 
komunikacemi situovanými v severní části – vozidlovou a pěší napojenou na silnici 
III. třídy číslo III/3109 a pěší podél chaty „Devětsil“ z centra obce. 
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku: 
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Stavba bude realizována v jedné etapě v rozsahu stávajících stavebních objektů: 

SO 01 Lázeňský dům vč. ubytovací části a restaurace 
SO 02 Depandance Lázeňského domu č.1 
SO 03 Depandance Lázeňského domu č.2 
SO 04 Depandance Lázeňského domu č.3 
SO 05 Residence č.1 
SO 06 Residence č.2 
SO 07 Residence č.3 
SO 08 Stáje 
SO 09 Přístřešek 
SO 10 Altán a terasa 
SO 11 Zastřešené parkoviště, provozní zázemí 
SO 12 Trafostanice a kabelové vedení VN 
SO 13 Kabelová vedení NN 
SO 14 Veřejná splašková kanalizace 
SO 15 Veřejný vodovod vč. přeložky 
SO 16 Komunikace a terénní úpravy 
SO 17 Sadové úpravy 
SO 18 Příprava území vč. demolic a kácení zeleně 

Uvedené stavební objekty jsou podrobněji popsány v příslušné pasáži 
předkládaného oznámení. 
Záměr vnáší do území nové plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší. Záměr 
nepředstavuje žádné nové bodové zdroje znečištění ovzduší, protože veškeré 
řešené stavební objekty jsou vytápěny elektricky. 
Ve vztahu k plošným a liniovým zdrojům znečištění ovzduší  byl provoz záměru 
vyhodnocen s využitím rozptylové studie. Vyhodnocení bylo provedeno ve 
výpočtové síti pro 121 výpočtových bodů a pro 8 bodů mimo síť představujících  
nejbližší objekty obytné zástavby. 
Zjištěné výsledky výpočtu pro etapu provozu jsou uvedeny v následující 
sumarizační tabulce (µg.m-3): 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika min max min max 

 NOx Aritmetický průměr 1 rok 0,021664 0,727039 0,121881 0,535386 
Příspěvky záměru NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,002675 0,074331 0,013182 0,054907 

 NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,198290 2,316887 0,489186 1,181824 
 PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,000967 0,026860 0,004763 0,019841 
 PM10 Aritmetický průměr 24 hod 0,071654 0,837228 0,176772 0,427063 
 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000162 0,004497 0,000798 0,003322 

Z výsledků výpočtů vyplývá, že ve vztahu k vlivům na ovzduší je tento záměr malý a 
nevýznamný. 
Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a 
plošných  zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou 
situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci 
v lokalitě v souvislosti s provozem uvažovaných stacionárních, plošných a liniových 
zdrojů hluku . 
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen pro 
etapu  provozu a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a 
upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.16. 
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Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti celkem 
pro 8 výpočtových bodů představujících nejbližší objekty obytné zástavby ve vztahu 
k řešenému záměru. Situace a fotodokumentace výpočtových bodů je patrná 
z následujících podkladů: 

 

V následujícím přehledu je  provedeno  vyhodnocení výsledků výpočtů pro 
jednotlivé výpočtové body: 
Tab.: Výsledky výpočtu pro etapu provozu – den 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  381.7;  112.5 |  47.7 |  19.5 |  47.7 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  381.7;  112.5 |  47.9 |  21.1 |  47.9 |       |        | 
|  1 |   9.0 |  381.7;  112.5 |  47.7 |  23.0 |  47.7 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  381.3;  164.0 |  37.2 |  19.5 |  37.3 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  381.3;  164.0 |  38.7 |  21.3 |  38.7 |       |        | 
|  2 |   9.0 |  381.3;  164.0 |  39.6 |  23.5 |  39.7 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  393.3;  235.3 |  33.6 |  15.3 |  33.7 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  393.3;  235.3 |  34.5 |  18.2 |  34.7 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  357.4;  251.8 |  34.8 |  15.8 |  34.8 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  357.4;  251.8 |  36.0 |  16.4 |  36.0 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  311.4;  253.3 |  36.9 |  16.9 |  37.0 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  311.4;  253.3 |  38.0 |  17.8 |  38.0 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  275.1;  237.7 |  37.5 |  18.9 |  37.5 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  228.1;  237.4 |  33.2 |  18.0 |  33.3 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  164.3;  216.6 |  32.3 |  17.6 |  32.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|  
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Tab.: Výsledky výpočtu pro etapu provozu – noc 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  381.7;  112.5 |  37.3 |  15.5 |  37.3 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  381.7;  112.5 |  37.5 |  16.1 |  37.6 |       |        | 
|  1 |   9.0 |  381.7;  112.5 |  37.4 |  20.4 |  37.5 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  381.3;  164.0 |  34.6 |  15.6 |  34.7 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  381.3;  164.0 |  36.0 |  16.4 |  36.1 |       |        | 
|  2 |   9.0 |  381.3;  164.0 |  37.0 |  21.1 |  37.1 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  393.3;  235.3 |  28.2 |  14.3 |  28.4 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  393.3;  235.3 |  29.4 |  14.8 |  29.6 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  357.4;  251.8 |  30.1 |  14.8 |  30.2 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  357.4;  251.8 |  31.1 |  15.6 |  31.2 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  311.4;  253.3 |  30.8 |  16.4 |  30.9 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  311.4;  253.3 |  31.9 |  17.2 |  32.1 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  275.1;  237.7 |  31.4 |  18.5 |  31.6 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  228.1;  237.4 |  26.3 |  17.6 |  26.8 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  164.3;  216.6 |  24.8 |  17.3 |  25.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za malý a málo významný, protože vlastní provoz nepředstavuje výraznější 
riziko kontaminace půd. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod 
není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.  
Posuzovaný záměr je realizován mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné 
z vyhodnocení imisní a akustické situace v zájmovém území, záměr nepředstavuje 
výraznější negativní vlivy na obyvatelstvo, a proto na úrovni oznámení v rozsahu 
přílohy č.3 není nutné se problematikou vlivů na obyvatelstvo z hlediska zdravotních 
podrobněji zabývat, protože je patrné, že tento vliv je bezvýznamný.  
Bilance objemu srážkových vod produkovaných v souvislosti s posuzovaným 
záměrem vychází z celkové plochy související s posuzovaným záměrem, která činí 
32471 m2.  
Z uvedeného rozboru je patrné, že dochází k určitému navýšení bilance srážkových 
vod v porovnání stávajícího a výhledového stavu. Z doložených projektových 
podkladů je patrné, že dešťové vody budou vnějšími odpady vyvedeny volně nad 
terén a likvidovány  povrchovým vsakem. Pokud by bylo navrhované řešení 
příslušným vodohospodářským orgánem akceptováno, potom lze vyslovit závěr, že 
veškerá srážková voda z areálu bude vracena zpět do území, a tudíž vliv na 
charakter odvodnění oblasti lze označit za malý a málo významný. 
Dešťové vody z pojezdných ploch budou svedeny volně na terén a následně budou 
likvidovány vsakem na pozemcích areálu. Dešťové vody z parkovišť budou 
zachytávány a přečištěny sorpčními vpusti SOL – 2/4M společnosti Sekoprojekt 
Turnov a dále likvidovány vsakem na pozemcích areálu. 
Nezbytné je upozornit, že z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, o 
vodách jsou definovány jako odpadní vody použité v obytných, průmyslových, 
zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách a zařízeních, pokud mají po 
použití změněnou jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit 
jakost povrchových nebo podzemních vod. Vypouštění těchto odpadních vod do 
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vod podzemních lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domků na 
základě individuálního posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. V případě 
srážkových vod potom záleží na změně vlastností vody po odtoku se sběrných 
ploch, tedy i ze střech a parkovišť. Nelze dle zpracovatele oznámení usuzovat na 
změnu jakosti srážkových vod  odtékajících ze zastavěných ploch (střech). 
Navržené odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch potenciálně 
kontaminovaných NEL však může znamenat ze strany vodohospodářského orgánu 
chápání těchto srážkových vod za vody, kde nelze vyloučit jejich změněnou jakost.  
Dle ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky jsou dešťové vody 
z komunikací považovány za neznečištěné povrchové vody a doporučuje se 
povrchově či podzemně vsakovat (pokud to ovšem nemá negativní účinek) nebo 
odvádět do recipientu. Tato kategorizace však nemusí být vodoprávním úřadem 
uplatněna (v závislosti na jeho úvaze o změně vlastností vody po odtoku z ploch 
komunikací a parkoviště). Lze vyslovit názor, že požadavek zákona na čištění 
takových odpadních vod je v zásadě nereálný (protože by musel být uplatněn i při 
vypouštění srážkových vod z komunikací do povrchového recipientu). Dle 
dostupných informací ŘSD se běžné koncentrace NEL ve vodách z pozemních 
komunikací pohybují v širším rozpětí 2 – 5 mg.l-1, které jsou běžně z komunikací 
zasakovány respektive odváděny do vodotečí. Dodavatel systému garantuje na 
výstupu 0,5 mg/l NEL. S ohledem na předpokládané množství takto odváděných 
vod – cca 3280 m3, na uvažovanou obslužnost areálu (což ve svých důsledcích 
výrazně snižuje riziko úniku provozních kapalin na zpevněných plochách) je 
názorem zpracovatele oznámení, že předpokládané navrhované řešení by mohlo 
být akceptovatelné. Dle ústního sdělení oznamovatele je navržené řešení odvádění 
srážkových vod odsouhlaseno příslušným vodohospodářským orgánem. 
Posuzovaný záměr znamená pro část navrhované plochy trvalý zábor ZPF. Stavba 
nevyžaduje žádné nároky na trvalý zábor PUPFL, ani žádné dočasné zábory na 
ZPF resp. PUPFL.  
Dle předaných podkladů se u trvalého záboru ZPF jedná o následující plochu a 
BPEJ: 93624  – plocha 0,0122 ha. Jde o zábor zemědělské půdy, který bude 
realizován na pozemku, kterému dle BPEJ odpovídá III. třída ochrany. Z uvedených 
podkladů lze tudíž vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu se jedná o vliv malý, 
z hlediska významnosti vlivu o vliv málo významný.  
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou 
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto 
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. 
Obecně lze vyvodit závěr, že při respektování navržených doporučení je možné vliv 
na kontaminaci půd označit z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový. 
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou 
souhrnně uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Vliv lze v etapě 
provozu z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo 
významný.  
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Ze závěrů botanického průzkumu vyplývá, že na lokalitě bylo nalezeno 101 druhů 
rostlin včetně dřevin. Nebyl zde zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani 
žádný z ochranářsky významných druhů obsažených v Červeném seznamu květeny 
ČR. Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany flory Orlických hor 
žádné námitky.  
S ohledem na logistiku navrhovaného rekreačně lázeňského areálu a polohu 
stávajících porostů dřevin je nepochybné, že záměr si vyžádá relativně výrazný 
zásah do stávajících porostů dřevin. Rozsah nezbytného kácení je jednak 
dokladován mapovým podkladem v popisné části předkládaného oznámení, jednak 
vyplývá  následující tabulky: Jde především o odstranění cca 30 ks stromů  a 4 
výraznějších skupin náletových dřevin (většinou břízy, jívy, dále jasan, smrky, 
slivoň, perspektivní mladý buk) a dále o blíže neidentifikovatelné mladé náletové 
porosty jižně od objektů stájí a kolem stájí. Většinově jde o sadovnicky méně 
hodnotné dřeviny, často v důsledku sponu deformované, některé i prosychající, na 
druhé straně je žádoucí prověřit i perspektivnost některých jedinců a volit možnost 
jejich uplatnění v sadových úpravách. 
Jde o vlivy nepříznivé, málo významné až patrné, pokud zůstanou zachovány 
všechny krajinotvorně významnější liniové porosty po obvodu zájmového území. 
S ohledem na dopad na charakter území je nutno celý areál začlenit do krajiny 
kvalitními výsadbami dřevin s tím, že není přípustné do vnějšího ozelenění  
používat exotické nepůvodní druhy dřevin, zejména jehličnanů. Požadovaný 
charakter výsadeb je komentován v příslušné části Oznámení, týkající se 
hodnocení vlivů na krajinu.  
Na základě provedeného orientačního biologického průzkumu lze předpokládat, že 
místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů mohou být  
dotčena jižně od bývalých stájových objektů, v prostoru mozaiky xerofytních lad a 
mezofilních luk. Zatím byly dokladovány jen sporadické výskyty takových druhů 
(slepýš, zlatohlávek, čmeláci). U čmeláků nelze v tomto prostoru vyloučit i zakládání 
hnízd, zlatohlávek v tomto území nemá podmínky pro reprodukci a výskyt lze 
označit za migrační (zálet na květy). 
Nepříznivým a významným vlivem záměru bude likvidace velké části až celku 
xerofytních krátkostébelných lad v počátcích sukcesního vývoje realizací jižních 
objektů pod úrovní bývalých stájí.  
Záměrem jinak nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za 
malý. Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě 
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně 
rekultivovány, v území existuje velmi významný potenciál ruderálních druhů a 
invazních druhů rostlin. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních 
rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby 
okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.  
Z hlediska vlivů na krajinu lze konstatovat, že změny krajinného rázu je možno 
pokládat pouze za lokální, i když patrné, spíše s pozitivními aspekty za předpokladu 
dodržení kvalitní a do terénu dobře osazené architektury jednotlivých, od sebe 
výrazněji oddělených objektů malého a středního měřítka. 
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a nevýznamné. 
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H. PŘÍLOHA 
 

1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 
plánovací dokumentace  

2) Výkresová část 
3) Plná moc 
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