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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Park Golf a.s.

A.II. IČO
25 99 78 31

A.III. Sídlo
Pod Lesem 38/1
Hradec Králové

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

Park Golf a.s.
Ing. Pavel Hloušek
Pode Lesem 38/1
500 02 Hradec Králové
tel.: 602 218 373
e-mail: pavel.hlousek@parkgolf.cz

Projektant:
Zpracovatelská firma:
Adresa:

Atelier architektury, Šuda-Horský,a.s
Rokycanova 316
500 03 Hradec Králové
IČ:
60 11 22 04
DIČ:
CZ 60 11 22 04
Jméno statutárního zástupce: Ing. arch. Miroslav Horský
Telefon/fax:
495 580 340
e-mail:
miroslav.horsky.aash@arch.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru: „Sportovně relaxační areál Hradec Králové“
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), body:
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové
a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů,
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
Řešené území je vymezeno katastrálními územími Třebeš a Roudnička o celkové
výměře 36,4 ha. Jedná se o pozemky v k.ú. Třebeš, p.č. 201/1, 201/9, 201/15,
233/3 a v k.ú. Roudnička na p.č. 212/1, 220/1, 220/3, 220/6, 220/7, 220/8, 205/1 a
206/1.
Pro obsluhu objektu areálu je uvažováno s vybudováním:
Klub s restaurací a hotel
Golfové hřiště

62 parkovacích míst
58 parkovacích míst

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
obec:
KÚ:

Královéhradecký
Hradec Králové
Třebeš, Roudnička

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Řešené území se nachází v jižní části okraje města Hradec Králové. Je vymezeno
trojúhelníkovým prostorem mezi ulicemi V Mlejnku na SZ a Roudničská na SV,
hrází rybníka Roudnička na východě, na jihu pak severním okrajem zástavby v ulici
K rybníku v Roudničce (východní část jižního ohraničení) a lesním porostem podél
upraveného toku Biřičky (západní část jižného ohraničení) až k prostoru bývalé
střelnice na JZ. Průzkum se rovněž týkal i lesního porostu SZ od sídelního útvaru
Roudnička.
Původně bylo využití území jako orná půda, jen minoritně jako louky různé intenzity,
v současné době je zčásti přeměněno na mozaiku ploch a stanovišť cvičného
golfového hřiště, obsahující především kosené trávníky od velmi intenzivně (i
vícekrát denně) kosených bylinotravních porostů jamkovišť a odpališť, přes
intenzivně až extenzivně kosené trávníky po zbytky psárkových luk,
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ruderalizovaných travních porostů, s přechodem do ruderalizovaných lad podél toku
Biřičky (mimo areál cvičného hřiště podél lesa jižně ke střelnici).
V zájmovém území nelze očekávat z hlediska aktivit souvisejících s provozem
golfového hřiště kumulaci shodných vlivů s jinými záměry. Otázka použití hnojiv
z aspektu ovlivnění horninového prostředí je podrobněji komentována v další části
předkládaného oznámení.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Na základě podrobné analýzy perspektivy golfu v České republice vznikl projekt
výstavby golfového hřiště v lokalitě Třebeš – Roudnička v Hradci Králové. Smyslem
navrhovaného záměru je podstatné zkvalitnění nabídky sportovně-rekreačních
možností ve spádové oblasti hřiště, respektive v Královéhradeckém kraji.
Navrhovaný projekt může ve velké míře poskytnout i další efekty směřující jednak
k tvorbě nových pracovních příležitostí, zvýšení prestiže regionu Hradecka, jednak i
k výraznému zvýšení ekonomicky ziskového segmentu cestovního ruchu – golfové
turistiky. Hlavním cílem projektu je:
ü Nabídka sportovně – rekreačního programu v regionu
ü Rozvoj ekonomicky ziskových variant turistického ruchu
ü Zlepšení nabídky „manažerských aktivit“ v oblasti Pardubic a Hradce Králové
a tím i zvýšení atraktivity lokality pro zahraniční investory
Z hlediska lokální strategie města Hradec Králové je navrhovaný projekt v souladu
se záměrem krajského města, které se snaží stát se turisticky zajímavou lokalitou
umístěnou mezi dvě velké aglomerace Pardubice a Hradec Králové. Golfové hřiště
vhodně doplňuje současnou orientaci města na cykloturistiku a další rekreační
aktivity .
Realizací záměru budou vytvořeny podmínky pro rozvoj a využití předpokladů
území pro různé formy cestovního ruchu, obzvláště ve specifických oblastech,
s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Současně budou podporována propojení
z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují
celosezónní využití pro různé formy turistiky, čímž dojde k naplnění republikové
priority územního plánování stanovené v Politice územního rozvoje v bodě č.24 a
zároveň vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability i
podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně, umožňující
propustnost a prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční
schopnosti.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný záměr bude realizován následujícími stavebními objekty:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SO 01 – Příprava území, hrubé terénní úpravy
SO 02 – Objekt golfového klubu s restaurací a hotelem
SO 03 – Objekt cvičného odpaliště
SO 04 – Objekt technického zázemí hřiště
SO 05 – Komunikace a parkoviště se 120 stáními
SO 06 – Vodovodní přípojka, splašková kanalizace, dešťová kanalizace
SO 07 – Plynovodní přípojka
SO 08 – Elektrorozvody NN
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Ø
Ø
Ø
Ø

SO 09 – Vnitroareálové osvětlení
SO 10 – Golfové hřiště, čisté terénní úpravy
SO 11 – Zeleň
SO 12 – Vodní plochy a drenáže

Přehled jednotlivých stavebních objektů je patrný z následujícího popisu:
SO 01 - Příprava území, hrubé terénní úpravy
Většina území byla, případně je, využívána jako zemědělská půda. Z plochy
zemědělsky nevyužívané byla odstraněna na základě samostatného povolení
náletová zeleň. Záměr ve stávající podobě již nevyžaduje další kácení dřevin. Pod
vlastními objekty bude provedena skrývka ornice, která bude použita pro zpětné
ohumusování v bezprostředním okolí, případně bude využita pro rekultivaci
v prostoru areálu.
SO 02 - Objekt golfového klubu s restaurací a hotelem
Objekt je tvořen z pěti menších hmot vzájemně propojených krčky. Navázání na
okolní zástavbu rodinných domů a tedy měřítko výstavby je dále podpořeno i tím, že
nadzemní hmota je částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní. Celý objekt je
podsklepen. Střechy jsou pultové s mírným sklonem nepravidelného půdorysu,
částečně řešené s vegetačním pokryvem – tzv. zelené střechy. Z hlediska
výtvarného je uvažováno s větším podílem dřeva a přírodních materiálů.
V objektu je situován golfový klub s restaurací, klubovnou a hyg. zázemím
personálu – kapacita cca 100míst
Recepce s navazující prodejnou golfových potřeb cca 40m2 a kancelářským
zázemím pro 2 osoby
Ubytovací hotelová část se 60 lůžky, skladovým a hyg. zázemím personálu.
Doplňkové funkce tvoří golfový trenažér – indoor hřiště, šatny a umývárny hráčů,
sklady golfových potřeb členů klubu, wellness se třemi saunami, dvěma vířivkami,
odpočívárnou a příslušným hygienickým zázemím.
Část podzemního podlaží je využita pro mimosezónní uskladnění golfových vozíků
a sezónního mobiliáře a potřeb.
Dopravní napojení je zajištěno ze stávajícího sjezdu do areálu z ulice Roudničské.
V návaznosti na sjezd bude vybudováno parkoviště pro celý areál. Od něj bude
následovat pojízdný chodník (dle požadavků požární ochrany) k vlastní budově.
Vlastní řešení hřiště a tedy i případných dalších komunikací není předmětem této
dokumentace.
Technická infrastruktura je v přímé návaznosti na areál, případně jsou napojovací
body situovány v areálu golfového hřiště (technické řešení je popsáno dále).
Zastavěná plocha objektem
Obestavěný prostor
Zpevněné plochy (rampy terasy)
Komunikace a parkoviště
Chodníky

1126,4 m2
6894,4 m3
232,2 m2
3272,5 m2 (z toho 3247,5m2 na ZPF)
514,7 m2
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SO 03 – Objekt cvičného odpaliště
Objekt je otevřený přízemní nepodsklepený přístřešek s pultovou, případně plochou
střechou. Konstrukčně je uvažováno s lehkou ocelovou, případně dřevěnou
konstrukcí se zástěnami. Dle potřeby je případně možno uvažovat s pochozí
střechou přístupnou po schodišti využívanou opět jako cvičné odpaliště.
Dopravně nebude objekt napojen pro vozidlovou dopravu. Pěší napojení bude
realizováno v rámci lehkých chodníků areálu. Z technického hlediska je uvažováno
pouze s připojením na elektrický vnitroareálový rozvod pro osvětlení.
Zastavěná plocha objektem

250,0 m2

SO 04 – Objekt technického zázemí hřiště
Objekt je přízemní nepodsklepený s pultovou střechou. Konstrukční řešení
předpokládá zděný systém s ocelovými, případně dřevěnými nosnými prvky a
zastřešením.
Ve vytápěné části objektu je situována dílna pro drobné opravy s hygienickým
zázemím, kanceláří a skladem. Jedna třetina objektu je předpokládaná nezateplená
a bude využita jako garáž pro strojní techniku na údržbu hřiště.
Dopravní a technické napojení je uvažováno přes přilehlý areál Střelnice, kde
budou i napojovací body médií.
Zastavěná plocha objektem
Komunikace

250,0 m2
329,0 m2 (z toho 283,1m2 na ZPF)

SO 05 – Komunikace a parkoviště se 120 stáními
S ohledem na snahu o zachování přírodního charakteru území jsou minimalizovány
zpevněné komunikace. Příjezdová komunikace je uvažována pro příjezd
k parkovišti a dále pokračuje přístupovým pojízdným chodníkem k objektu
Golfového klubu. Sjezd do území je situován v místě stávajícího sjezdu z veřejné
místní komunikace do Roudničky. Příjezdová komunikace v šířce 6,0m a minimální
délce pouze napojuje parkovací plochu, která je situována v souběhu s místní
komunikací.
Pro obsluhu objektu areálu je uvažováno s vybudováním:
Klub s restaurací a hotel
Golfové hřiště

62 parkovacích míst
58 parkovacích míst

Pěší komunikace, která navazuje na zastávku městské hromadné dopravy,
přechází přes parkovací plochu a pokračuje k vlastnímu objektu.
Výše popsané komunikace vozidlové a pro pěší jsou uvažovány ze zámkové
dlažby. Pokud nebude odbor životního prostředí trvat na osazení odlučovače
ropných látek je doporučeno parkovací místa řešit ze zatravňovací dlažby, případně
jako štěrkové propustné konstrukce.
Příjezd k technickému objektu situovanému na severozápadě areálu bude přes
areál stávající sportovní střelnice a opět bude délkově minimalizován.
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SO 06 – Vodovodní přípojka, splašková kanalizace, dešťová kanalizace
Ochranná pásma - prostorem výstavby je veden stávající vodovodní řad DN 500,
propojení Hradec Králové – Pardubice, ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001
Sb. § 23 2,5 m do kraje potrubí na každou stranu. Dále zde vede kanalizační stoka
„F“ DN 500 na čistírnu odpadních vod, ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb.
§ 23 2,5 m do kraje potrubí na každou stranu. Ochranné pásmo vodovodu a
kanalizace do profilu DN 500 je 1,5 m od kraje potrubí.
Zásobení vodou:
V dané lokalitě je dnes stávající vodovod o profilech DN 100 v ulici Roudničské,
který se napojuje na zásobní řad DN 200 do Roudničky. Z uvedených řadů podle
požadavku provozovatele bude provedena přípojka DN 100 pro plánovaný objekt.
Vodovody jsou ve správě KHP. a.s. Hradec Králové. Dimenze vodovodu je
navržena podle výpočtové potřeby vody, která je zpracována podle Směrnice č.
9/1973 a zákona č. 428/2001 s přihlédnutím k současným trendům ve spotřebě
vody.
Kanalizace a čištění odpadních vod:
V dané lokalitě probíhá kanalizační stoka DN 500, do které je možné podle
požadavku provozovatele kanalizace napojit navržený
objekt samostatnou
kanalizační přípojkou. Do kanalizace lze odvádět pouze splaškové odpadní vody,
bude tedy provedena oddílná kanalizace. Kanalizace je svedena na centrální
čistírnu odpadních vod města Hradec Králové. Je třeba počítat s osazením lapače
tuků na tukové kanalizaci z kuchyně.
Odvodnění:
Odvedení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch bude oddílnou kanalizací
do vodoteče Biřička. Parkoviště u objektu bude opatřeno odpovídajícím
odlučovačem ropných látek. V souladu s vyhláškou č 501/2006 Sb. § 20 bude řešen
vsak a retence srážkových vod v odpovídající výši, přebytečné vody budou svedeny
bezpečnostním přepadem do vodoteče.
SO 07 – Plynovodní přípojka
V dané lokalitě je dnes STL plynovod OC DN 150 podél silnice do Roudničky.
Z uvedeného řadu je možné provést STL přípojky pro potřeby vytápění a ohřevu
TV.
SO 08 – Elektrorozvody NN
Území bude napojeno na stávající distribuční vedení v navazujícím území.
Variantně je uvažováno s vybudováním vlastní trafostanice ponechané v majetku
investora umístěné na pozemku a zásobující pouze řešené území. Přes zájmové
území prochází vrchní vedení vn, které má běžná ochranná pásma.
SO 09 – Vnitroareálové osvětlení
Osvětlení bude provedeno v souběhu s přístupovými a příjezdovými komunikacemi,
včetně parkoviště. Případné osvětlení lehkých pochozích stezek v území bude
zváženo dle zapojení celého areálu do pěšího dopravního systému širšího území.

10

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

SO 10 – Golfové hřiště, čisté terénní úpravy
V území je navrženo devíti jamkové hřiště.
Jamkoviště dle navrhovaného projektu
- navýšeno nad terén 0 - 40 cm, bez odvodnění na okolní terén
- plocha mírně svažitá či zvlněná, sklon cca 1-5 %
- velikost (m2)

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9

530,4
487,3
585,4
605,2
385,7
571,8
565,1
535,6
685,9

- konstrukce - sejmutá ornice 30 cm
- 15 cm štěrku frakce 20-60 mm
- písek 25 cm (lokalita Dolany, Opatovice)
Odpaliště
- nadvýšeno nad stávající terén 0 - 30 cm
- plocha příčně svažitá na stávající terén (spád 0,5 %)
- velikost (m2)

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9

174,5
104,3
285,4
284,2
357,1
307,8
378,9
242,5
289,6

- každé odpaliště je rozděleno do tří oddělených ploch, umožňujících
diferenciaci pro - děti
- ženy
- muži
- konstrukce
- násyp zeminy 0 - 30 cm
- prosyp pískem
Bunkry
- plochy vyplněné pískem, zapuštěno 30 cm do stávajícího terénu
40,5 m2 + 42,3 m2 + 63,8 m2 + 20,4 m2
104,7 m2 + 40,1 m2 + 55,7 m2
40,8 m2 + 52,4 m2 + 82,6 m2
52,6 m2 + 42,7 m2 + 73,8 m2 + 20,7 m2 +21,3 m2
0
27,8 m2
104,7 m2 + 85,4 m2 + 53,2 m2+ 20,8 m2
99,2 m2 + 130,5 m2 + 55,7 m2
76 m2 + 90,3 m2

dráha č. 1
dráha č. 2
dráha č. 3
dráha č. 4
dráha č. 5
dráha č. 6
dráha č. 7
dráha č. 8
dráha č. 9

-

Konstrukce

- sejmutí ornice 20 cm
- prosívaný písek 25 cm, lokalita Střeleč
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Dráhy - plochy mezi odpališti a jamkovišti, které využívají stávající terén
č. 1 délka 323,5m,
plocha 11.305 m2
č. 2 délka 141,9m,
plocha 4.206 m2
č. 3 délka 351,4m,
plocha 13.001 m2
č. 4 délka 362,5m,
plocha 11.608 m2
č. 5 délka 260,8m,
plocha 9.910 m2
č. 6 délka 152,8m,
plocha 5.195 m2
č. 7 délka 522,2m,
plocha 19.836 m2
č. 8 délka 372,4m,
plocha 14.933 m2
č. 9 délka 439,5m,
plocha 16.283 m2
SO 11 – Zeleň
Většina plochy areálu byla využívána k zemědělské činnosti. Přesto se v území
vyskytují významné krajinotvorné sestavy stromů podél Roudničského potoka a
především po obvodu areálu. Jedná se o stávající smíšený les na jihu a západě,
skupiny stromů a nově založené stromořadí při ulici Roudničská na východě. Dále
je navržena v ÚPMHK nová barierová zeleň na severní hranici, která přechází do
zeleně stávajících zahrad.
Nově navržená zeleň proto bude podporovat především funkci biokoridoru podél
potoka Biřičky, který propojuje území rybniční kaskády ukončené rybníkem
Roudnička a sousedícího smíšeného lesa se zaústěním u řeky Labe. Významnou
krajinotvornou funkci bude mít i páteřní zeleň oddělující jednotlivé dráhy a to
především ve výškovém vrcholu území navazujícím na zeleň hřebene kopce sv.
Jana. Druhovost použitých dřevin bude založena v návrhu odsouhlaseném
příslušným orgánem státní správy.
SO 12 – Vodní plochy a drenáže
Na jednotlivých drahách jsou rozmístěny vodní prvky dvojího druhu:
- stávající
- nové

- meliorační struhy, které zůstávají v původní poloze trase i funkci
- prohlubně terénu, zavodněné v případě velkých srážek
- vodní plocha č.1 u jamky č.9 – 1536 m2, hloubka do 150 cm
- vodní plocha č. 2 u jamky č.5 – 524 m2, hloubka do 150 cm

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace – 2009
Dokončení realizace – 2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na
životní prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr, pokud
oznamovatel splní veškeré podmínky vznesené stavebním úřadem.
Jednoznačně však bude nezbytné získat závazné stanovisko k zásahu do VKP nivy
dle § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. , v platném znění jakož i získání souhlasu
příslušného orgánu státní správy lesů k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa dle §14 odstavce 2) zákona o lesích.
Širší územní vztahy
situace záměru

Fotodokumentace zájmového území:
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plochy golfu
hranice zastavitelných ploch

biokoridor regionální a nadregionální (částečně funkční)

hranice ploch dotčených změnou Úpm HK č.157
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Situace záměru 1
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Situace záměru 2
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Situace záměru 3
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Zábor PUPFL
S posuzovaným záměrem není spojen řádný nárok na trvalý respektive dočasný
zábor PUPFL.
Stavba bude realizována v ochranném pásmu lesa, a to od západu a jihu. V této
souvislosti bude nezbytné v rámci další projektové přípravy specifikovat parcelní
čísla pozemků lesních porostů, v jejichž ochranném pásmu bude stavba
realizována, jakož i získání souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů
k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dle §14 odstavce 2) zákona
o lesích. Tento požadavek jasně vyplývá z příslušného složkového zákona a není
tedy nutné ho řešit v rámci předkládaného oznámení.
Zábor ZPF
Dle projektových podkladů se záměrem není spojen žádný dočasný zábor ZPF.
Z hlediska navrhované plochy Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové jsou
celkové nároky související s posuzovaným záměrem specifikovány v následující
tabulce:
prostorová regulace
funkční využití

celková výměra
lokality (ha)

BPEJ

29,00

32310

bez omezení využití k uvedeným účelům

plochy golfu
(GF)

4,18
tzv. přechodová zóna s podmíněně
přípustným využitím
3,22

plocha prvků SES s podmíněně
přípustným využitím
celkem

Výměra zemědělské půdy
dílčí výměra
Třída ochrany
(ha)
IV.

1,89
3,51

36501

V.

32110

IV.

1,11

35411

IV.

22,49

36501

V.

2,93

35411

IV.

0,06

32112

IV.

1,19

36501

V.

32112

IV.

3,20
0,02
36,4

36,4

Dle projektových podkladů bude oznamovatel záměru žádat o trvalé odnětí ze ZPF
pro následující pozemky z hlediska vlastního prostoru golfového hřiště, tedy pro SO
10:
jamka č.1
jamka č.2
jamka č.3
jamka č.4
jamka č.5
jamka č.6
jamka č.7
jamka č.8
jamka č.9

odpaliště m2
174,5
104,3
285,4
284,2
357,1
307,8
378,9
242,5
289,6

odpaliště parcelní číslo
201/14 k.ú. Třebeš
242 k.ú. Třebeš
201/15 k.ú. Třebeš
201/1 k.ú. Třebeš
224 k.ú. Roudnička
207/1 k.ú. Roudnička
220/5 k.ú. Roudnička
212/1 k.ú. Roudnička
201/1 k.ú. Roudnička
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green m2
530,4
487,3
585,4
605,2
385,7
571,8
565,1
535,6
685,9

green parcelní číslo
201/14 k.ú. Třebeš
242 k.ú. Třebeš
201/1 k.ú. Třebeš
236 k.ú. Třebeš
206/16 k.ú. Roudnička
206/1 k.ú. Roudnička
212/1 k.ú. Roudnička
175/5 k.ú. Třebeš
220/2 k.ú. Roudnička
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Další trvalé zábory jsou spojené s realizací stavebních objektů:
SO 02 - Objekt golfového klubu s restaurací a hotelem
Zastavěná plocha objektem
Zpevněné plochy (rampy terasy)
Komunikace a parkoviště
Chodníky
CELKEM:

1126,4 m2
232,2 m2
3247,5 m2
514,7 m2
5120,8 m2

SO 03 – Objekt cvičného odpaliště
Zastavěná plocha objektem
CELKEM

250,0 m2
250,0 m2

SO 04 – Objekt technického zázemí hřiště
Zastavěná plocha objektem
250,0 m2
Komunikace
283,1 m2
CELKEM
533,1 m2
Celkové další trvalé zábory související s výše uvedenými stavebními objekty tedy
činí 5.903,9 m2. Uvedené nároky na trvalý zábor jsou patrné z následující tabulky:
p.č.
201/9
201/14
201/38
238/1
238/2
239/2
239/3

požadovaný zábor z parcely v m2
276,2
700,2
256,9
83,9
81,5
2026,9
2478,3
5.903,9

katastrální území
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Trvalý zábor celkem

Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Řešené území nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu
kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.
Nenachází se rovněž v žádném CHLÚ, v žádné CHOPAV, ani v žádném zvláště
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle
horního zákona.
Ochranná pásma
Záměr zasahuje do ochranného pásma zvláště chráněných území přírody (50 m „ze
zákona“) – PP Roudnička a Datlík . Do zájmového území zasahuje OP lesního
porostu od západu a jihu. Podle současného vymezení do zájmového území
nezasahuje žádné ochranné pásmo místních vodních zdrojů, jak je patrné
z vodohospodářské mapy v další části předkládaného oznámení.
Stavba je situována v ochranném pásmu vrtu ČHMÚ. Souhlasné stanovisko je
doloženo:
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B.II.2. Voda
V dané lokalitě je dnes stávající vodovod o profilech DN 100 v ulici Roudničské,
který se napojuje na zásobní řad DN 200 do Roudničky. Z uvedených řadů podle
požadavku provozovatele bude provedena přípojka DN 100 pro plánovaný objekt.
Etapa výstavby
Předkládaný záměr negeneruje nároky na vodu pro etapu výstavby, protože jak
vyplývá z charakteru záměru, tento je již v zásadě z hlediska reálného stavu území
dokončen.
Množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
-

pití
mytí

5 l/osoba/směna
50 l/osoba/směna (čistý provoz)
120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz)

Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 12 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 1875 m3.
Etapa provozu
V dané lokalitě je dnes stávající vodovod o profilech DN 100 v ulici Roudničské,
který se napojuje na zásobní řad DN 200 do Roudničky. Z uvedených řadů podle
požadavku provozovatele bude provedena přípojka DN 100 pro plánovaný objekt.
Vodovody jsou ve správě KHP. a.s. Hradec Králové. Dimenze vodovodu je
navržena podle výpočtové potřeby vody, která je zpracována podle Směrnice č.
9/1973 a zákona č. 428/2001 s přihlédnutím k současným trendům ve spotřebě
vody.
Výpočet potřeby vody v předloženém projektu je 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.
Z podkladů kapacit stavby dle zadavatele vyplývají následující potřeby vody:
Qd = 66,9 m3/den
Qm = 100,4 m3/den, tj. 1,2 l/sec
Qh = 2,1 l/sec
Roční spotřeba vody:
Qr = 18 253 m3/rok
Výpočet dle ČSN 73 6655
Qh = 5,5 l/sec
Dále jsou předpokládány celkové nároky na vodu pro závlahu golfového hřiště
v množství 150 m3/den. Předběžné hydrogeologické posouzení je doloženo v další
části předkládaného oznámení. Ve stávajícím stavu jsou využívány pro závlahy 2
studny na p.č.201/14 v k.ú. Třebeš a 220/5 v k.ú. Roudnička:

21

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

22

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

23

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

24

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

25

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

26

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

27

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

28

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

29

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

30

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu 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.

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD.
Provoz
Suroviny

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru nejsou předpokládány žádné nároky
na suroviny s výjimkou hnojiv používaných na plochách 9 jamkovišť a na plochách
odpališť. Hnojiva budou aplikována na plochy 9 jamkovišť (celkem 0,5 ha) a na cca
25 drobných plochách odpališť (0,4 ha) ve dvou aplikacích během jednoho roku a
dále jednou ročně na tzv. kritická místa, to je na místa v okolí jamkovišť, která
v závislosti na intenzitě využívání hřiště a klimatických poměrech je případně nutné
přihnojit. Při měrné aplikaci 225 kg na 1 ha vychází celková roční aplikace na
golfové hřiště 1 530 kg hnojiva. Udávané ztráty v normálních srážkových poměrech
i v přívalových deštích dosahují maximálně 2% (to je 35,1 kg). Oznamovatel
garantuje,že nebude v prostoru golfového hřiště používat pesticidní látky. Travní
porosty budou ošetřovány pouze sečením a hnojením speciálním hnojivem firmy
Lesco (USA), distribuovaným v ČR firmou Eurogreen. Používáno bude hnojivo na
sportovní trávníky a golfová hřiště Greens 20 – 5 – 9 – 3 (nebo podobným stejného
funkčního principu). Aplikován je systém Poly Plus, který zajišťuje pomalé
uvolňování živin a zároveň zajišťuje pomalé uvolňování živin a současně zajišťuje i
maximální ochranu prostředí.
Elektrická energie

Území bude napojeno na stávající distribuční vedení v navazujícím území.
Osvětlení bude provedeno v souběhu s přístupovými a příjezdovými komunikacemi,
včetně parkoviště. Případné osvětlení lehkých pochozích stezek v území bude
zváženo dle zapojení celého areálu do pěšího dopravního systému širšího území.
Dle projektových podkladů jsou uvažovány následující nároky na elektrickou
energii:
Soudobý příkon
Instalovaný příkon

130 kW
217 kW

Zásobování teplem

V dané lokalitě je dnes STL plynovod OC DN 150 podél silnice do Roudničky.
Z uvedeného řadu je možné provést STL přípojky pro potřeby vytápění a ohřevu
TV. Dle projektových podkladů jsou očekávány následující spotřeby zemního plynu:
Potřeba zemního plynu - hodinová:
Roční:

Qhod =
33,4 m3/hod
Qrok = 9 800,0 m3
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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 pracemi a dovozem stavebních materiálů na výstavbu.
Vzhledem k charakteru záměru, rozsahu stavby a její lokalizaci však nelze
předpokládat, že by etapa výstavby mohla znamenat výraznější narušení faktorů
pohody ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby.
Etapa provozu

Z hlediska vyvolané dopravy je uvažováno s běžným dnem v rámci golfového
provozu v době 08,00 hod až 21,00 hod. s průměrnou délkou pobytu návštěvníka 4
hodiny a s průměrným 60% využitím parkoviště (maximální využitelnost parkoviště
je uvažována pouze v době plánovaných mezinárodních turnajů, kdy se však
naopak prodlužuje doba setrvání návštěvníka až 8 hodin), což představuje v denní
době generovanou dopravu 432 pohybů osobních automobilů. Dále je uvažováno
se průměrným denním pohybem 6 TNA (zásobování areálu, odstraňování odpadů).
Posuzovaný záměr bude na zvolených úsecích generovat dle výše uvedených
předpokladů následující vyvolanou dopravu (v denní době), přičemž na úsecích č.2
a č.3 je zohledněn již jen nová příspěvek záměru, protože 120 stávajících
vyvolaných pohybů již je zohledněn ve stávající dopravě:
ü úsek 1: 432 OA, 6 TNA
ü úsek 2: 250 OA, 6 TNA
ü úsek 3: 62 OA, 0 TNA
Situace řešených úseků je patrná z následujícího obrázku:

úsek 1

úsek 2

úsek3

32

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Etapa výstavby, jak vyplývá z bilancí nároků na stavbu je v rámci uvažovaného
záměru zanedbatelná a nemůže ovlivnit faktory pohody v etapě výstavby z hlediska
sekundární prašnosti.
Provoz
Bodové zdroje znečištění
Pro navrhovanou stavbu je uvažováno s plynovou kotelnou III. kategorie dle ČSN
070703 s celkovým instalovaným výkonem 275 kW a s celkovou roční spotřebou
zemního plynu 9 800 m3.
Výstup spalin z kotle je proveden trubkou DN 110. Výška komína je udávána 15,00
m, průměr výduchu 0,3m, fond provozní doby potom 3 600 hodin ročně.
Hmotnostní toky znečišťujících látek ve spalinách z kotelny jsou vyčísleny
v následující tabulce na základě uvedené spotřeby zemního plynu a emisních
faktorů dle přílohy č.5 bývalého nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
6

Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,196
0,094
18,816
3,136
0,627

Ve výpočtu rozptylové studie jsou zohledněny bilancované emise NOx.
Liniové zdroje znečištění
Z hlediska vyvolané dopravy je uvažováno s běžným dnem v rámci golfového
provozu v době 08,00 hod až 21,00 hod. s průměrnou délkou pobytu návštěvníka 4
hodiny a s průměrným 60% využitím parkoviště (maximální využitelnost parkoviště
je uvažována pouze v době plánovaných mezinárodních turnajů, kdy se však
naopak prodlužuje doba setrvání návštěvníka až 8 hodin), což představuje v denní
době generovanou dopravu 432 pohybů osobních automobilů. Dále je uvažováno
se průměrným denním pohybem 6 TNA (zásobování areálu, odstraňování odpadů).
Posuzovaný záměr bude na zvolených úsecích generovat dle výše uvedených
předpokladů následující vyvolanou dopravu (v denní době):
ü úsek 1: 432 OA, 6 TNA
ü úsek 2: 346 OA, 6 TNA
ü úsek 3: 86 OA, 0 TNA
Situace úseků je shodná jako v akustické studii.
Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí
použité jako vstup do rozptylové studie:
úsek
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3

-1

g/m.s
3.222E-06
2.016E-05
1.722E-05

NOx
-1
-1
kg/km.den
t/km. rok
0.0676578 0.0169145
0.4233823 0.1058456
0.3616473 0.0904118

benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km. rok
4.189E-08
0.0008796 0.0002199
1.782E-07
0.0037423 0.0009356
1.41E-07
0.0029615 0.0007404
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Plošné zdroje znečištění

Plošným zdrojem je projektované parkoviště, které je reprezentováno 432 pohyby
OA v denní době a 6 pohyby TNA v denní době.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při
uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí při použití emisních faktorů:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů – příspěvek záměru
Parkoviště

NOx
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
0.0006712 0.0338289 0.0084572

-1

g.s
8.726E-06

benzen
-1
kg.den
0.0004398

-1

t. rok
0.00011

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.
Etapa provozu
V etapě provozu připadají v úvahu:
- splaškové vody
- srážkové vody

Technologické vody v rámci posuzovaného záměru nevznikají.
Splaškové vody

V dané lokalitě probíhá kanalizační stoka DN 500, do které je možné podle
požadavku provozovatele kanalizace napojit navržený
objekt samostatnou
kanalizační přípojkou. Do kanalizace lze odvádět pouze splaškové odpadní vody,
bude tedy provedena oddílná kanalizace. Kanalizace je svedena na centrální
čistírnu odpadních vod města Hradec Králové. Na tukové kanalizaci z kuchyně
bude osazen lapač tuků.
Dle projektové dokumentace jsou očekávány bilance vznikajících splaškových vod:
ü Výpočet množství odpadních vody vychází z výpočtu potřeby vody, kde:
Qd = 66,9 m3/den
ü Roční množství: Qr = 18 253 m3/rok
Srážkové vody

Odvedení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch bude oddílnou kanalizací
do vodoteče Biřička. Parkoviště u objektu bude opatřeno odpovídajícím
odlučovačem ropných látek. V souladu s vyhláškou č 501/2006 Sb. § 20 bude řešen
vsak a retence srážkových vod v odpovídající výši, přebytečné vody budou svedeny
bezpečnostním přepadem do vodoteče.
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Odtok srážkových vod ze střech, parkoviště a zp. ploch při i = 143 l/sec/ha činí:
Qdest = 0,495 x 143 x 0,9 = 63,7 l/sec
Potřebný objem pro retenci a vsak je projektantem navrhován na objem: 99 m3
Ve smyslu uvedené koncepce odvádění srážkových vod jsou formulována
doporučení pro další projektovou přípravu záměru z hlediska získání souhlasu
správce toku ve vztahu ke kvantitativnímu objemu a kvalitativním parametrům
vypouštěných srážkových vod.
B.III.3. Odpady
Charakter posuzovaného záměru v zásadě nepředstavuje výraznější produkci
odpadů jak z hlediska výstavby, tak i z hlediska provozu.
Výstavba
Areál hřiště je v podstatě dokončen s výjimkou dobudování dešťové kanalizace,
příjezdové komunikace a parkoviště pro 12 stání.
Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
č.
1

katalog.č.
17 05 04

2

170102-03

katalog
zařazení odpadu
O
Výkopová zemina - odkop
Stavební a demoliční suť (cihly, tašky,
O
keramika)

název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Cihly, tašky a keramické výrobky

Požadavek na třídění odpadů podle druhů a kategorií již v místě svého vzniku a
jejich zabezpečení proti znehodnocení, odcizení nebo úniku do životního prostředí
jakož i způsob shromažďování, skladování, třídění, využívání a odstraňování
odpadů obdobně a konkretizace shromažďovacích a skladovacích míst vyplývá ze
složkové legislativy a jako takové tyto požadavky musí být plněny i bez aplikace
režimu posuzování vlivů na životní prostředí. Obdobně se to týká i problematiky
předcházení vzniků odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností
včetně průběžné evidence vznikajících odpadů. Z hlediska problematiky odpadů je
nezbytné požadovat, aby byly dále respektovány následující podmínky:
•

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
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:
Katalog.č.
020103
130502
150102
200301
200303

název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Odpad rostlinných pletiv
Kaly z odlučovačů oleje
Plastové obaly
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kategorie
O
N
O
O
O

Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního
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provozu. Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo popelnice
na základě písemné smlouvy.
Pro návštěvníky hřiště bude u servisních objektů instalováno 4 x chemické WC,
jehož servis bude zajišťovat dodavatel a pronajímatel těchto WC.
B.III.4. Ostatní
Hluk, vibrace
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by jak etapa výstavby tak
jeho běžný provoz mohl významněji ovlivnit akustickou situaci v zájmovém území.
Etapa provozu je posouzena akustickou studií, která je prezentována v další části
předkládaného oznámení.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
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.
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C. ÚDAJE
ÚZEMÍ

O

STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Řešené území se nachází v jižní části okraje města Hradec Králové. Je vymezeno
trojúhelníkovým prostorem mezi ulicemi V Mlejnku na SZ a Roudničská na SV,
hrází rybníka Roudnička na východě, na jihu pak severním okrajem zástavby v ulici
K rybníku v Roudničce (východní část jižního ohraničení) a lesním porostem podél
upraveného toku Biřičky (západní část jižného ohraničení) až k prostoru bývalé
střelnice na JZ. Průzkum se rovněž týkal i lesního porostu SZ od sídelního útvaru
Roudnička.
Původně bylo využití jako orná půda, jen minoritně jako louky různé intenzity,
v současné době je zčásti přeměněno na mozaiku ploch a stanovišť cvičného
golfového hřiště, obsahující především kosené trávníky od velmi intenzivně (i
vícekrát denně) kosených bylinotravních porostů jamkovišť a odpališť, přes
intenzivně až extenzivně kosené trávníky po zbytky psárkových luk,
ruderalizovaných travních porostů, s přechodem do ruderalizovaných lad podél toku
Biřičky (mimo areál cvičného hřiště podél lesa jižně ke střelnici). Plocha cvičného
golfového areálu dále obsahuje písčité prostory bez vegetace u některých
jamkovišť. Místně jsou zachovány původní porosty dřevin (kolem toku remízky,
porosty v podhrází rybníka Biřička), místně byly dosazeny některé skupiny dřevin
(v nivní části podél upraveného toku Biřičky nevhodná skladba s jehličnany, naopak
v prostoru cvičné louky i skupiny s olší).
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, východně se nachází PP
Roudnička a Datlík (hranice silnice na hrázi rybníka Roudnička) V posuzované
lokalitě není žádný VKP registrovaný příslušným orgánem ochrany přírody, tok
v upraveném stavu i dotčená niva jsou VKP „ze zákona“ se sníženou ekologickostabilizační funkcí.
V kontextu produkční funkce příměstské jde zatím v širších vztazích o relativně
optimální využití zemědělské půdy ve vztahu k rozmístění jednotlivých kultur
s ohledem na nízkou členitost území a potenciální erozi v území (relativně plochý
terén až mírné svahy s nízkým potenciálem k vodní erozi, s ohledem na charakter
půd nelze vyloučit erozi větrnou) a s ohledem na dochovanost strukturních prvků
krajiny (liniové prvky dřevin, vodní plochy, les atp.). Zatravnění části orné půdy (i
v okolí toku) přispělo k protierozní stabilizaci zatravněných ploch nebo k posílení
ekologicko-stabilizační funkce upravené nivy, na druhé straně provedené terénní
úpravy podél upravené vodoteče se částečně promítly i do zhoršení nivních poměrů
ve smyslu, že lokálně jsou založeny vyvýšené vysychavé plochy a mulčované
plošky s výsadbami nevhodných dřevin.
Z těchto důvodů lze konstatovat, že těžiště trvale udržitelného rozvoje se nachází
především v důsledném dořešení nivního prostoru jako ekologicko-stabilizačního
prvku, s cílem obohatit nivní prostředí a zajistit kontinuitu mokřadních luk podél
toku formou určité revitalizace, a dále v ochraně kvality podzemní a povrchové
vody. Záměr výstavby golfu i za cenu nápravy stavu v nivě (revize části
provedených úprav v nivě, odstranění nevhodných výsadeb a posunutí některých
37
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intenzivních prvků hřiště dále od břehové hrany) musí být v jižní části území
podřízena cílům zlepšení stavu v nivě toku jako osy regionálního biokoridoru a
vytvoření odpovídající mozaiky biotopů.
V řešeném území se jako přírodní zdroj nachází především kosené travní porosty,
využívané s různou mírou intenzity.
Nejsou dokladovány žádné přírodní zdroje nerostných surovin přímo v řešeném
území záměru. V širším posuzovaném území se pak nacházejí další ložiska
surovin, převážně štěrkopísků (Plačice aj.).
Při zachování současné úrovně stanovištní diverzity řešeného území (i přes její
sekundární původ) a zlepšení poměrů formou vytvoření mozaiky biotopů preferencí
kontinuálního nivního stanoviště lze předpokládat poměrně dobrou schopnost
regenerace krajinných systémů.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území patří do teplé, mírně suché klimatické oblasti s mírnou zimou.
Základní klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Průměrná teplota:

8,4oC
17,7oC
-2,3oC

roční
v červenci
v lednu

Počet mrazových dnů v roce:
Počet letních dnů v roce:
Převažující směry větrů:

100 – 110
50 – 60

západní
severozápadní
jihovýchodní
severovýchodní
bezvětří

19,77%
16,75%
12,60%
11,11%
6,46%

Podíl tříd stability v průběhu roku:
I.
5,96%
II.
13,17%
III.
36,39%
IV.
35,45%
V.
9,05%
Znečištění ovzduší
Imisní situace - vyhodnocení údajů
Imisní situace v Hradci Králové je trvale sledovaná monitorovacími stanicemi OHS
na třech stanovištích v centru města: náměstí Osvoboditelů, Sukovy sady a
Pospíšilova třída. Monitorovací stanice ČHMÚ je umístěna na observatoři na
Novém Hradci Králové. V následující části jsou uvedeny hodnoty imisního pozadí v
ukazatelích NO2 a benzenu.
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Imisní pozadí NO2
Rok:

2007

Kraj:

Královéhradecký

Okres:
Látka:

Hradec Králové
NO2-oxid dusičitý

Jednotka:

µg/m3

Hodinové LV :

200,0

Hodinové MT :
Hodinové TE :

30,0
18

Roční LV :

40,0

Roční MT :

6,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

Typ m.p.
Metoda

50%
Max.
Kv
98%
Datum Datum VoM
Datum
Kv
0 22,8

ZÚ
Automatizovaný 122,4
87,0
396
měřicí program
Hr.Král.CHLM
13.03. 09.08.
20965 Sukovy sady

0 24,9

41181

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
Kv
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG
Kv

S

N

SG

dv

76,6 ~ 42,7 24,4 30,6 23,7 21,6 27,4 25,7 10,40 358

0 67,0 06.02. ~

HHKSA

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Max. 19 MV VoL

138,7
94,1
Automatizovaný
měřicí program
CHLM
23.04. 01.10.

HHKBA

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Hodinové hodnoty

~ 47,5

85

90

91

92 23,6 1,54

54,8 ~ 45,1 26,6 29,4 24,9 23,3 33,4 27,7 9,37 358

0 66,0 13.03. ~

~ 49,6

86

90

92

90 26,1 1,43

Imisní pozadí benzenu
Rok:

2007

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Látka:
Jednotka:

BZN-benzen
µg/m3

Roční LV :

5,0

Roční MT :

3,000

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

HHKBA
200023

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

ZÚ
1679
Hr.Král.510206 Sukovy sady

HHKSV

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Max.

95% 50%
Max.
Kv
Kv

Datum

99.9% 98%
Datum
Kv
Kv

S

N

98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv

3,2

0,6

4,4 ~

2,7

6,4

4,1 18.12. ~

~

~~

~

~

9,1 ~

~

~ 3,4

~~

~

~ 06.07. ~

~

~

40

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
Kv
Kv

8,5 ~
Automatizovaný
měřicí program
GC-PID
18.12. ~

Měření VOC
GC-VOC

2

0,7 1,5 0,7 0,5
3,2

81

15

87

92

1,0 0,82 332
72 0,6 3,00 19

2,2 3,1 1,58 46
8

8

15 2,8 1,65

6
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C.2.2. Voda
Povrchové vody
Celé území je tedy odvodněno řekou Labe, která protéká od severu k jihu. Koryto
Labe bylo v minulosti regulováno, má mnoho slepých ramen a napájí mokřady.
Inunduje převážně na pravý břeh. Hodnoty průtoků v Labi jsou následující:
Q355
Q1
Q5
Q50
Q100

= 9,75 m3/s
= 219 m3/s
= 414 m3/s
= 723 m3/s
= 812 m3/s

Nejbližším vodním tokem v kontaktu s posuzovaným záměrem je Biřička, č.h.p. 103-01-010, která pramení 1 km severozápadně od Býště ve výšce 275 m n.m. a ústí
zleva do Labe pod Hradcem Králové v 225 m .n. m. Plocha povodí 28,0 km2, délka
toku 8,6 km, průměrný průtok u ústí 0,05 m3 . s-1. Jedná se o vodohospodářsky
významný tok.
Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:

Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického členění patří uvedené území do hydrogeologického
rajonu č. 11. Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků. V zájmovém území lze
zastihnout dva typy kolektorů podzemní vody:
v Kvartérní kolektor nesoudržných štěrkopísků s průlinovou propustností a volnou
hladinou podzemní vody (lokálně také v jílovitých holocenních sedimentech s proplástky
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písků); jedná se o infiltrační typ podzemních vod poříčního charakteru. Podzemní voda
souvisle vyplňuje průliny v dobře propustných štěrkopíscích.
v Křídový kolektor reprezentovaný tektonicky porušeným slínovcem s mírně napjatou
hladinou podzemní vody a s puklinovou propustností. Tento obzor je vázán na
nepravidelně rozpukanou zónu slínovců. Při uvolnění horizontu ( po narušení izolátoru –
silně zvětralých až rozložených slínovců charakteru jílů) dochází k výstupu hladiny
podzemní vody a k jejímu následnému smíchání s kvarterní zvodní.

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou patrné z následujícího obrázku:

Náplň plochy nepředpokládá další nároky na zdroje vody mino odsouhlasené
parametry. Tato skutečnost je potvrzena znaleckým posudkem č. 900/02/2008,
zpracovaným znalcem jmenovaným rozhodnutím předsedy krajského soudu ze dne
9.11.1990 č.j. SPR.1767/90 pro základní obor těžba, pro odvětví geologie se
specializací hydrogeologie.
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C.2.3. Půda
Záměr je situován na pozemcích náležejících ZPF:
celková výměra
lokality (ha)

prostorová regulace
funkční využití

29,00
bez omezení využití k uvedeným
účelům
plochy golfu
(GF)

4,18

tzv. přechodová zóna s podmíněně
přípustným využitím
plocha prvků SES s podmíněně
přípustným využitím

3,22

BPEJ
32310
36501
32110
35411
36501
35411
32112
36501
32112

Výměra zemědělské půdy
dílčí výměra
Třída ochrany
(ha)
IV.
1,89
V.
3,51
IV.
1,11
IV.
22,49
V.
2,93
IV.
0,06
IV.
1,19
V.
3,20
IV.
0,02

Z uvedené tabulky je patrné, že dle BPEJ záměr náleží k následujícím BPEJ:
32112, 32210, 32310, 35411 a 36501. Detailnější nároky na trvalý zábor ZPF jsou
specifikovány v příslušné další části předkládaného oznámení.
Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
3 – mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6 – 70 C, s průměrným ročním úhrnem
srážek 650 – 750 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých vegetačních období (515) a s vysokou vláhovou jistotou (10)
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
21 – Hnědé a drnové půdy (regosoly) na píscích a pískovcích, velmi lehké a silně

výsušné
23 – Hnědé a drnové půdy na píscích, uložených na slínech a jílech – lehká ornice
s velmi těžkou spodinou, vodní režim kolísavý – os výsušného až po převlhčení
podle výšek srážek
54 – Oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na různých jílech včetně slinitých a jílech

limnického terciéru, těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou propustností a
špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle zamokřené
65 – Glejové půdy zrašelinělé, rašelinné půdy a gleje rašeliništní, obvykle na

rašelině, velmi lehké až těžké, bohaté humusem, po odvodnění vodní režim
podmíněně příznivý – převážně TTP
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svažitost
0
1
2
4
5
6

expozice
Bez sklonu
Bez sklonu
Jih (JZ – JV)
Jih (JZ – JV)
Sever (SZ-SV)
Jih (JZ – JV)

0

0–3
0
3-7
0
3-7
0
0
7 - 12
0
0
7 - 12
0
0
7 - 12

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
hloubka *)

skeletovitost
0
1
4
8
*)

žádná
žádná až slabá
středně skeletová
středně až silně skeletovitá

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká

vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou
skeletovitostí
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Půdní mapa a půdně interpretační mapa zájmového území je patrná z následujících
podkladů:

47

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

48

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

Detail mapy ZPF je uveden na následujícím obrázku:
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mapa ZPF
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické poměry v lokalitě
Řešené území náleží do subprovincie České tabule, oblasti Východočeská tabule,
na rozhraní celků Východolabská tabule a tabule Orlická. Z Východolabské tabule
se jedná o podcelek Pardubická kotlina, okrsek Královéhradecká kotlina. Jedná se
o erozní kotlinu v povodí Labe na slínovcích a spongilitech spodního a středního
turonu a svrchního turonu až koniaku s pleistocenními říčními štěrky a písky,
eolitickými písky a sprašemi.
Geomorfologický ráz je dán rozsáhlými středně a mladopleistocénními terasovými
plošinami a širokou nivou. Jedná se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a
nejnižších teras. Zájmové území má plochý terénní reliéf, původní výškové rozdíly
křídového povrchu jsou vyrovnány nadložními kvarterními uloženinami. Na
modelaci terénu se rovněž podepsala skutečnost , že území se nachází v prostoru
soutoku Labe a Orlice, který se v období pleistocénu a holocénu přesouval dle
intenzity a síly jednotlivých toků.
Nejvýznamnějším přírodním vlivem byla erozně-akumulační činnost Orlice
v holocénu, kdy jsou vytvářena nová koryta řeky a současně jsou zanášena
opuštěná ramena a mělké deprese holocenními náplavy. Tato činnost řeky, která se
projevovala až do novověku zanechala relikty říčních ramen v mrtvé nebo fosilní
formě.
Geologická stavba zájmové oblasti
Z regionálně geologického hlediska se celá širší zájmová oblast nachází v labské
oblasti české křídové tabule, charakterizované písčito - jílovým vývojem
svrchnokřídové sedimentace. Předkvartérní podloží je budováno horninami labské
křídové facie – střednoturonské až coniacké slínovce povrchu navětralé až zvětralé.
Kvartérní pokryv tvoří eluviálně-deluviální uloženiny charakteru jílu až písčitého jílu
o mocnosti desítek centimetrů až 1m, i více. Jsou překryty fluviální sedimenty –
hlinitými písky, často s příměsí štěrků.
Výřez z geologické mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:
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Seismicita
Podle ČSN 73 0036 seismické zatížení staveb se řešené území nachází mimo
vymezené seismické oblasti ČR.
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C.2.5. Fauna a flora
Obecná charakteristika

Úvodem této části Oznámení je možno konstatovat, že k terénním úpravám které
přímo mohly ovlivnit a zřejmě i ovlivnily stav části ekosystémů v řešeném území
před zásahem, již došlo v jižní a centrální části, kde bylo vytvořeno cvičné golfové
hřiště. V území jsou dále původní i vysázené porosty dřevin. Nelze tedy již zpětně
hodnotit stav ekosystémů na části nivy v jižním prostoru a na části orných půd
v centrálním prostoru hřiště, ale jen popsat aktuální stav bioty a ekosystémů.
Slatinná psárková louka v ohbí toku Biřička u lesa, fragmenty pravobřežních luk
v podhrází rybníka Roudnička a celky orné půdy v západní a severní části se
nacházejí v původním stavu před realizací cvičného hřiště.
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky zájmového území
včetně stávajícího areálu cvičného hřiště s důrazem na jeho přírodní poměry ve
vazbě na okolní prostory.
Biologický průzkum byl proveden vícekrát během roku 2007 s doplněním na jaře
2008 (duben – květen) na základě upřesnění rozsahu zájmového území v rámci
řešení Změny č. 157 ÚP města Hradec Králové.
Biogeografické začlenění

Území patří do podprovincie hercynské, podle Culka (1995 ed.) zájmové území
patří do Cidlinsko-Chrudimského bioregionu (1.9), do jeho Cidlinské části 1.9a.
Lokalita leží v Českém termofytiku, ve fytogeografickém okrese Východní Polabí,
podokresu Hradecké Polabí.
Potenciálně přirozenou vegetací podle Neuhäuslové (Neuhäuslová et al. 1998)
jsou střemchové jilmové doubravy (Querco-Ulmetum) a černýšové dubohabřiny
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), zájmové území leží na rozhraní těchto
jednotek.
Fauna

Komentář výsledků provedeného zoologického průzkumu (viz Příloha
předkládaného oznámení) obsahuje i pravděpodobnost možných výskytů některých
druhů v ploše navrhovaného areálu golfu a jejím okolí, vzhledem k výstupům
provedeného biologického průzkumu pro vlastní golfový areál. Jinak byly
v zájmovém území zjištěny následující zvláště chráněné druhy:
Kriticky ohrožené druhy:
Na řešeném území nebyly žádné druhy živočichů této kategorie dokladovány.
Silně ohrožené druhy:
Skokan zelený synklepton (Rana kl. esculenta)
Zatím ojedinělý výskyt v nadržení na toku u lesa, reprodukční prostory nepotvrzeny.

Ohrožené druhy:
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Sporadicky zjišťována v lesním porostu, dokládána i v městských parcích a zahradách obytné části
Hradce Králové, včetně Roudničky a Třebše.

Pochop rákosní (Circus aeruginosus)
Občasné přelety jedinců druhu i nad zájmovým územím, hnízdění pravděpodobně v komplexu
rybníků Roudnička, Datlík..
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Rorýs obecný (Apus apus)
Do prostoru nad zájmovým územím záměru nivy zaletuje lovit. Zájmové území postrádá prostory
vchodné k reprodukci druhu, nedochází k rušení žádného objektu, vhodného pro hnízdění.

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Jde o běžný druh Polabí (např. třebešská ramena aj.), zjištěn akusticky z okolí rybníka Roudnička,
nelze vyloučit zálety i do zájmového území.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Analogie poznámek pro rorýse.

Užovka obojková (Natrix natrix)
1 ex. zjištěn ve strouze u lesa, spíše náhodný výskyt. Těžiště populace lze dokládat pro rybník
Roudnička a okolí.

Zlatohlávek Oxythyrea funesta
Registrovány sporadičtější výskyty na květech, zejména bezu černého nebo vysázených jeřábů,
počátkem května i na složnokvětých. Imaga jsou velice mobilní i na větší vzdálenosti, vesměs
potravní výskyty. Prostory vhodné k reprodukci (trouchnivějící stromy apod.) se v zájmovém území
nenacházejí.

Čmelák Bombus agrorum, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní
(Bombus terrestris)
Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější
preference výskytu, vesměs potravní výskyty. V zájmovém území záměru chybí vhodnější lokality
charakteru přechodových ekotonů pro zakládání hnízd, pro č. zemního je charakteristické zakládání
hnízd v opuštěných norách hlodavců nebo hmyzožravců. Přesto je vhodné skrývky pro přípravu
území časovat mimo reprodukční období.

Mravenci rodu Formica
Zjištěny sporadické výskyty v lesním porostu mimo vlastní zájmové území záměru.

Zoologicky je možno dokladovat pro vlastní zájmové území výstavby golfového
hřiště spíše ochuzené spektrum živočišných druhů, přičemž provedený průzkum
potvrdil i pro zájmové území nereprezentativní výskyty některých zvláště
chráněných druhů živočichů s vazbou na tok (skokan zelený, užovka obojková),
v tomto kontextu je vhodné do toku nezasahovat s výjimkou revitalizačních úprav
mimo reprodukční období, vodní plochy v areálu mohou území pro tyto druhy
zatraktivnit. V daném kontextu je vhodné posílit ekologicko-stabilizační funkci toku
a nivy systémem propojených stanovišť mokřadních luk kolem toku. Jinak jde
většinově u zjištěných zvláště chráněných druhů o výskyty potravní (čmeláci,
zlatohlávek Oxythyrea funesta) nebo jen o přelety některých druhů ptáků (pochop,
vlaštovka, rorýs). Ostatní zjištěné zvláště chráněné druhy byly dokladovány mimo
zájmové území. Podrobnější druhová charakteristika živočichů, dokladovaných
v řešeném území, je uvedena v zoologickém průzkumu v rámci biologické přílohy
předkládaného oznámení.
Flora

Větší část plochy se nachází na místě současných i bývalých polních kultur, část
plochy je ve sníženině podél upraveného toku Biřičky tekoucí od rybníka Roudnička
do Labe. V této sníženině jsou fragmenty slatinných luk a podél strouhy příbřežní
vegetace s dominantním rákosem a chrasticí. Na jaře 2008 došlo k pročištění toku a
redukci flory v průtočném profilu. Lokálně je levobřežní i pravobřežní část sníženiny
u Roudničky dotčena terénními úpravami pro přípravu prvků golfového hřiště. JV a
střední část zájmového území je již upravena jako cvičné golfové hřiště, se
zatravněním původně orné půdy. Na části území je tak uměle vytvořená mozaika
sekaných trávníků v různím stupni intenzity a volných písčin.
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Komplexní botanický průzkum byl proveden RNDr. Vladimírem Faltysem, který je
doložen v rámci biologické přílohy (která je samostatnou přílohou předkládaného
oznámení), v následujícím textu jsou uvedeny pouze ochranářsky nejvýznamnější
údaje:
Zvláště chráněné druhy rostlin
V řešeném území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostliny ve smyslu
Přílohy č. II vyhl. č. 295/1992 Sb., v platném znění.
Druhy Červeného seznamu (Procházka F. , 2001 ed.)
Druh silně ohrožený
Populus nigra L. agg. - topol černý (+) [C2]
Starší stromy a nálety v lese kolem strouhy. Výskyt vzhledem k blízkosti labské nivy může být
považován za přirozený. Lokalita leží mimo záměrem dotčené území.

Druhy ohrožené
Scrophularia umbrosa Dum. - krtičník křídlatý [C3]
Druh provázející vodní toky v teplejších oblastech. Kolem Hradce Králové se nachází větší množství
lokalit. Několik ex. poblíž strouhy pod hrází rybníka Roudnička.

Thalictrum lucidum L. - žluťucha lesklá [C3]
Význačný druh slatinných luk, kolem Hradce Králové dosud na více lokalitách, např. v okolí rybníků
východně Roudničky. Ohrožení je způsobeno úbytkem přirozených biotopů. Několik ex. zjištěno
podél strouhy a ve fragmentu louky pod hrází rybníka Roudnička.

Druhy vyžadující pozornost
Berula erecta (Huds.)Coville - potočník vzpřímený [C4a]
Druh provázející i upravené vodní toky. V území je na vhodných lokalitách dosti častý. Několik ex.
poblíž strouhy pod hrází rybníka Roudnička.

Galium boreale L. - svízel severní [C4a]
Druh slatinných luk, druhotně v příkopech a kulturních trávnících. Zjištěn ve slatinné louce u ohbí
toku a v prostoru mimo ruderály pod hrází rybníka.

Knautia drymeia Heuffel subsp.drymeia - chrastavec křovištní pravý [C4a]
Druh hájů a lesních okrajů. Roste mimo dotčenou lokalitu.

Libanotis pyrenaica (L.)Bourgeau - žebřice pyrenejská + [C4a]
Druh v Polabí velmi hojný např. podél komunikací, zde nalezen při ruderalizovaném
okraji lesa v JZ části území.
Myosotis sparsiflora Pohl - pomněnka řídkokvětá [C4a]
Druh lužních lesů a okrajů vodních toků. Místy i v příkopech podél komunikací. Zjištěn sporadicky
podél toku.

Papaver argemone L. - mák polní [C4a]
Vzácnější polní plevel, místy zavlékán na okraje komunikací a ruderální stanoviště.

U většiny golfových areálů jsou uměle vytvořená jezírka či prohlubně s vodou,
případně jsou využity stávající vodoteče. Všechny významnější mokřadní druhy na
lokalitách nalezené jsou schopny i v takových uměle vytvořených biotopech
úspěšně přežívat.
Na lokalitě a v jejím okolí bylo nalezeno 196 druhů rostlin včetně dřevin.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., v platném znění. Bylo nalezeno
celkem 9 druhů obsažených v Červeném seznamu cévnatých rostlin České
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republiky, z nichž 6 roste v dotčeném území. Vzhledem k povaze akce není výskyt
těchto druhů v území bezprostředně ohrožen.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky za
předpokladu, že budou zachována mokřadní stanoviště a slatinné louky podél
strouhy jižně až jihozápadně od stávajícího golfového areálu. Celkové řešení
golfového areálu musí umožnit mozaiku travních porostů podél toku s rozdílným
hydrickým režimem s možností plynulé návaznosti mokřadních luk (i nově
vytvořených nebo úpravami území podpořených), vhodné je rozšířit pás travních
porostů podél pravého břehu toku Biřičky i podél lesa v JZ části území (nad
střelnicí).
Prvky dřevin rostoucí mimo les

V rámci řešení areálu byly klíčové porosty z důvodu atraktivity areálu zachovány
(remízky pod hrází rybníka Roudnička nad pravým břehem toku, převaha vrb, dále
porost přímo pod hrází rybníka (topoly, duby, vrby). Doprovodný porost Biřičky je
tak jen nespojitý. Dále byly provedeny dosadby a skupinové výsadby stromů a keřů
na jaře 2008:
- jednak do nivy Biřičky v levobřežní části, s koniferami a nepůvodními listnáči
- jednak do prostoru nad cvičnou louku (směs listnatých dřevin stromů a keřů
včetně nivních druhů jako olše, dle lípy, jeřáby, příměs exotických kultivarů)
Podrobnější druhová charakteristika je uvedena v botanickém průzkumu Dr. Faltyse
v rámci samostatné biologické přílohy.
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do
funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a
stabilizačního působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak
předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů
i celých geobiocenóz
přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným
východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných
funkcí. Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 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, t. j. základních povinnostech při
obecné ochraně přírody se v odstavci 1. uvádí, že vymezení systému ekologické
stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení
na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné
využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a
ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými,ochrany zemědělského
půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. 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.
Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém území se opírá jednak o již existující
krajinné prvky s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové,
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projektované ve smyslu požadovaných prostorových parametrů.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru K 73
s probíhající osou vodní a nivní. V souladu s vyjádřením MŽP ČR bude golfové
hřiště vytvářeno na stávajícím povrchu bez hluboké skrývky a větších zásahů do
půdního horizontu a podloží, stejně jako do vodních toků a lesů. Řešeným územím
– jižní částí - prochází dále regionální biokoridor č. 1280, jde o nivní hydrofilní
biokoridor podél toku Biřičky. Biokoridor spojuje v délce cca 4km zhruba ve směru Z
- V nadregionální biokoridor Labe (tvořený osou vodní a luční) a NRBK lesního
charakteru K 73, který prochází lesními komplexy východně Roudničky (mezi RBC
Borek a NRBC Vysoké Chvojno). RK 1280 zahrnuje mírné údolí toku Biřičky se
soustavou rybníků Biřička, Cikán, Datlík a Roudnička a navazující luční a lesní
porosty, v návaznosti na dotčené území je vyhlášena přírodní památka Roudnička a
Datlík a evropsky významná lokalita CZ0523266 Slatinná louka u Roudničky, výskyt
vrkoče útlého (Vertigo angustior).
Předmětem řešení je úsek RK pod Roudničskou silnicí v délce cca 800m, dotčený
navrhovaným areálem golfu. V ÚPN HK je biokoridor vymezen v úseku pod
Roudničskou silnicí podél toku Biřičky (zejména na jeho levém břehu) v šíři cca 70100m a dále se odklání od toku Biřičky a prochází lesním porostem (již mimo
navrhovanou plochu Změny č. 157). V rámci řešení krajiny byla na toku Biřičky
navržena vodní plocha (6-3/11) jako pokračování soustavy propojených rybníků, na
navazujících pozemcích byla navržena rozvojová lokalita–plocha lesů
hospodářských ( 6-3/27). S ohledem na současný stav území podél upraveného
toku je nutno stav biokoridoru v řešeném úseku mezi hrází rybníka Roudnička a
lesním porostem podél toku Biřičky pokládat za omezeně funkční až nefunkční.
V souvislosti s návrhem umístění golfového areálu je příslušným orgánem ochrany
přírody požadováno upřesnění trasy biokoridoru č.1280 při respektování
prostorových parametrů ÚSES a tím zajištění jeho funkčnosti.
Lokální prvky ÚSES nejsou polohou záměru dotčeny.

Trasování vyšší úrovně ÚSES (dle Bínové a kol., ÚTP NR-R ÚSES, 1996)
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Na následujících obrázcích je doloženo vymezení RBK 1280 dle platného ÚPMHK
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Skutečnost, že náhradní vymezení RK 1280 mimo osu toku Biřička nepřichází
v úvahu, ovlivnila rozsah a lokalizaci zastavěných a zastavitelných ploch řešeného
území i v kontextu funkční „plochy golfu“ ve smyslu projednávané Změny č. 157
ÚPMHK (Šejvlová a kol., 2008, Bajer T. a kol., 2008), kdy bylo doporučeno
zachovat tok jako osu. Směrové vymezení biokoridoru 1280 je totiž dané morfologií
terénu (údolní niva Biřičky, jejíž koryto bylo v dotčeném území v minulosti směrově
upraveno), předmětem řešení je vymezení jeho šířky a stanovení podmínek, které
by zajistily jeho funkčnost. Přitom šířka regionálního biokoridoru pro luční typ
společenstva je dle metodiky ÚSES 50 m (pro mokřadní a lesní společenstva 40
m), maximální délka RK a jeho přípustné přerušení je u lučního spol. v 1.4.vegetačním stupni 500 m, přerušení možné max. 100 m stavební plochou, 150 m
ornou půdou a 200 m ostatními kulturami.
Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době se v nelesním úseku jedná
v podstatě o nefunkční biokoridor a hranice údolní nivy toku (odpovídající hranicím
STG) nejsou v terénu jasně čitelné, jsou pro vymezení šíře stanoveny minimální
parametry dle metodiky ÚSES – 50 m. Spoluautorka SEA vyhodnocení ing.
Baladová jako autorizovaný projektant ÚSES vzhledem k zachování kontinuity
hydrodrofilního biokoridoru doporučuje řešit jeho vedení v celé délce dotčeného
území podél toku Biřičky (změna vůči původně vymezené trase v ÚP města HK).
V úseku mimo les v délce cca 250 m lze vést biokoridor oboustranně toku se
začleněním remízků a stávající loučky na pravém břehu. Ve zbylém úseku je nutno
trasovat biokoridor při okraji lesního porostu se začleněním toku Biřičky včetně min.
5 – 15 m širokého pásu podél jeho pravého břehu.
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Řešení dle SEA pro Změnu č. 157 ÚPMHK navíc doporučuje podél navrženého
biokoridoru ještě vymezit přechodovou zónu, jak je patrné z následujícího výkresu:
Legenda k situaci:

hranice zastavitelných ploch:

hranice ploch dotčených změnou Úpm HK č.157

biokoridor regionální a nadregionální (částečně funkční)

přechodová zóna
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situace ÚSES
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Významné krajinné prvky

VKP „ze zákona“ je upravený vodní tok Biřičky, který je napřímen, technicky
upraven (v podhrází i s opevněním) a trasován v lichoběžníkovém profilu i podél
lesa západně (obchází dvěma oblouky). Vlivem nánosů dochází u lesa k místnímu
nadržení vody, v době sníženého stavu vody může docházet téměř k vysychání.
Lemováno nitrofilními a ruderálními porosty makrofyt v průtočném profilu,
v podhrází došlo na jaře 2008 k pročištění toku v délce cca 100 m včetně zásahu do
porostů, v části toku podél lesa je zachován sukcesně dochovaný stav.
Břehové porosty jsou nespojité pravobřežní (svazky vrb), levobřežně pak tvoří
doprovodná porost až k silnici na Vysokou n.L. lesní porost. Stav toku dle názoru
zpracovatelského týmu Oznámení vyžaduje revitalizaci.
Mělká niva toku je upravena a historicky byla většinově zorněna, pravobřežně se
dochovaly fragmenty psárkových až bezkolencových luk s hladinou vody ovlivněnou
úpravou toku. Uvedený stav znamenal v době zemědělského využití výrazně
sníženou ekologicko-stabilizační funkci toku, zatravnění kolem toku tuto funkci
posílilo. Zároveň však v rámci úprav pro cvičné golfové hřiště došlo k terénním
úpravám, které na druhé straně vnesly do nivy nepůvodní prostory vyvýšených
jamkovišť a odpališť a prostory zamlčovaných nepůvodních výsadeb, takže tímto
bylo posílení ekologicko-stabilizační funkce nivy, dané zatravněním, částečně
sníženo. Cílem je pak zajistit propojený systém mozaiky mokřadních luk podél toku
ve smyslu výstupů SEA hodnocení na Změnu č. 157 ÚPMHK.
Lesní porost jižně není záměrem dotčen.
Charakter VKP budou mít rovněž všechny vytvořené tůně v rámci řešeného areálu.
Lokality NATURA 2000

Ve smyslu nařízení vlády ČR č. 132/2005 Sb. je v kontaktu se zájmovým územím
vymezena EVL CZ 0523266 Slatinná louka u Roudničky, vymezená nad zhlavím
rybníka Roudnička uvnitř přírodní památky Roudnička a Datlík. Jejím předmětem
ochrany je plž vrkoč útlý (Vertigo angustior). Jde o EVL o rozloze 7,6345 ha v k.ú.
Roudnička, na části v západním prostoru PP Roudnička a Datlík.
Poloha EVL je patrná z následujícího obrázku (zdroj AOPK ČR, duben 2005):
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Nejbližší ptačí oblastí je:
•

CZ 0531012 Bohdanečský rybník o rozloze 306,58 ha s hlavním předmětem
ochrany chřástal kropenatý (Porzana porzana). Podle www.nature.cz vodní a
mokřadní charakter ptačí oblasti určují především rybníky Bohdanečský a
Matka, dalšími vodními plochami je soustava Zábranských rybníků a na
východní hranici tok Opatovického kanálu. Mezi těmito místy pak převládají
plochy mokřadů od porostů rákosin, přes ostřicové mokré a vlhké louky, až po
louky kosené s pozměněnou druhovou skladbou. Území je významným
hnízdištěm, shromaždištěm, tahovou zastávkou a zimovištěm, a to i pro druhy
ptáků zařazených do přílohy I. Směrnice o ptácích. Dosud byl zaznamenán
výskyt 168 druhů. Vzdálenost cca 8 km JZ

Krajinný ráz

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná proměnlivá struktura
krajinných prvků s tím, že většina širšího zájmového území pak vykazuje výrazně
otevřený, nepříliš členitý charakter krajiny, v okolí převažují jednak větší lesní
porosty a rybníky, jinak jde o urbanizované území příměstské krajiny. Vlastní
řešené
území je především zemědělskými pozemky, do kterých na části
zájmového území již vstoupila drobnější mozaika ploch vlastního golfového areálu
cvičného hřiště, s převahou kosených bylinotravních porostů.
Řešené území je soustředěno do pohledově částečně exponované enklávy mezi
silnicí na Vysokou nad Labem a silnicí na Roudničku, z jihu je uzavřeno lesním
porostem nad levým břehem Biřičky.
Na určení krajinného rázu se v prostoru řešené lokality posuzovaného záměru
s určitým zjednodušením podílejí zejména následující hlavní složky:
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Krajinná složka
Orná půda
Trvalé travní porosty

Projev
negativní
Pozitivní

Doprovodné kulisy a linie dřevin

Pozitivní

Lesy
Vodní toky
Vodní plochy

Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní

Zástavba nejbližších sídelních
útvarů
Výškové objekty (bodové a
prostorové dominanty)
Vedení VN, VVN
Komunikace

Neutrální
s negativními i
pozitivními prvky
Negativní
Negativní
Negativní

Význam, poznámky
Velký až určující
Střední až velký (mozaika v areálu, větší
plochy v centrální části
Střední (porosty na hrázi rybníka
Roudnička, remízy v podhrází)
Velký (lemují řešené území od J - JZ)
Malý (jen upravený tok Biřičky)
Nulový (zatím absentují), rybník Roudnička
skryt za porosty na hrázi a neprojevuje se–
překryv kulisami lesa a doprovodu
Opatovického kanálu
Nízký až střední (příměstská výstavba
Roudničky a doprovodu Roudničské ulice)
Neprojevují se
Střední (nadzemní vedení 223 kV přes
území)
Nízký (silnice II/333)

Vlastní okolí areálu a řešené území je tak tvořeno převážně pozitivními složkami a
vykazuje urbanizací jen mírně narušený krajinný ráz s tím, že vstup golfového
areálu zjemnil měřítko krajinných struktur a zachoval určující prvky přírodní
charakteristiky (např. porosty dřevin v podhrází).
C.2.7. Ostatní charakteristiky
Charakter krajiny

Řešené území se nachází v jižní části okraje města Hradec Králové. Je vymezeno
trojúhelníkovým prostorem mezi ulicemi V Mlejnku na SZ a Roudničská na SV,
hrází rybníka Roudnička na východě, na jihu pak severním okrajem zástavby v ulici
K rybníku v Roudničce (východní část jižního ohraničení) a lesním porostem podél
upraveného toku Biřičky (západní část jižného ohraničení) až k prostoru bývalé
střelnice na JZ.
Charakter městské čtvrti

Obec leží 236 m. n. m. v údolí mezi Kopcem sv. Jana a lesnatým návrším, které je
odděluje od Vysoké n. L. Založili ji pravděpodobně v 11. století opatovičtí
Benediktýni jako mnoho jiných obcí v okolí. Od roku 1421, kdy byl opatovický
klášter vypálen a opuštěn, patřila Roudnička s kratšími přestávkami městu Hradec
Králové. Název obce je zdrobnělinou jména Roudnice, které vzniklo příponou –ice z
přídavného jména roudná (rudná). Ve středověku se majitelé vsi pokoušeli v okolí
kutat. Katastrem obce protéká potok Biřička, který napájí rybníky Cikán, Datlík a
Roudničku a vlévá se do Labe. Rybník Roudnička založila v roce 1469 hradecká
obec. V roce 1980 rozhodnutím ONV Hradec Králové byla obec připojena k městu.
Zvláště chráněná území a území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně, zájmové území ale zasahuje do OP přírodní
památky Roudnička a Datlík, které je ohraničeno východně silnicí po hrázi
rybníka Roudnička. Je tedy nejbližším zvláště chráněným územím přírody ve
smyslu zákona.
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Výměra ZCHÚ je dle Faltysové a kol. (2001) 35,39 ha, zahrnuje rybníky Roudnička
Datlík s mezilehlými a přilehlými mokřadními loukami a lesy po cestu pod hrází
rybníka Cikán. Vyhlášeno v roce 1988. Předmětem ochrany jsou rybníky a slatinné
louky, vodní a mokřadní společenstva, rašelinné louky, tedy ekosystémy s řadou
chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů, s funkcí biocentra v okolní
zemědělské a urbanizované krajině.
Zájmové území se nachází západně od hráze rybníka Roudnička, jeho součástí
jsou zejména porosty v podhrází a část upravené nivy v OP tohoto ZCHÚ.Vymezení
tohoto území vyplývá z následujícího obrázku (zdroj Faltysová a kol., 2001)

Území přírodních parků nejsou záměrem dotčena.
69

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

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. V širším posuzovaném území se pak
nacházejí další ložiska surovin, převážně štěrkopísků.
Architektonické a jiné historické památky

Přímo v místě uvažované výstavby se nenachází žádné nemovité kulturní památky
ani území chráněného podle zákona o státní památkové péči.Výskyt
archeologických nalezišť není předpokládán.
Jiné charakteristiky životního prostředí

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

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha předkládaného oznámení).

70

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

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

Vzhledem k charakteru záměru a jeho stávajícímu stavebnímu řešení lze
konstatovat, že rozsah zemních prací je nevýznamný a etapa výstavby tak nebude
představovat ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území při respektování
doporučení uvedených v další části předkládaného oznámení týkající se vlivů na
ovzduší v etapě výstavby.
Výstavba – hluková zátěž

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další
projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici
POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a
nasazení stavební techniky. Je proto nezbytné se touto problematikou zabývat až
po vypracování POV stavby v rámci další projektové přípravy.
V této souvislosti je formulováno pro další projektovou přípravu následující
doporučení:
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro
etapu výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební
techniky) dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby ve vztahu k nejbližším
objektům obytné zástavby

Provoz – znečištění ovzduší

Záměr vnáší do území nové bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší. Jak
je patrné z kapitoly týkající se vlivů na ovzduší, záměr lze označit za malý a málo
významný a nemůže významněji ovlivnit imisní situaci v zájmovém území.
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Provoz – hluková zátěž

Úvod
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 8.07 profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Řešené varianty a výpočtové body
Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Ø
Ø
Ø
Ø

VARIANTA 1: Stávající stav
VARIANTA 2a: Příspěvek záměru na neveřejných plochách po realizaci záměru
VARIANTA 2b: Příspěvek záměru výsledný
VARIANTA 3: Výsledný stav

Vzhledem k charakteru záměru je výpočet proveden pouze pro denní dobu.
Výpočtové body

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v 1
jedné výpočtové oblasti pro celkem 4 výpočtové body a vychází ze vstupních
podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým
programem HLUK+, verze 8.07, jakož i z vlastních šetření zpracovatelů oznámení.
Výpočtová oblast a výpočtové body jsou patrné z následující situace:
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VB 4
VB 3
VB 2
VB 1

Fotodokumentaci výpočtových bodů:

VB 1

VB 2

VB 3

VB 4
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Vstupní údaje pro výpočet
VARIANTA 1 – stávající stav
Bodové zdroje hluku

V rámci této varianty nejsou uvažovány žádné bodové zdroje hluku
Liniové zdroje hluku

V úseku komunikace Roudničská bezprostředně související s posuzovaným
záměrem nejsou k dispozici údaje ze sčítání dopravy. Proto bylo pro denní dobu
v rámci vypracování oznámení provedeno orientační sčítání dopravy v době 06.0022,00 hod. Výsledky sčítání generují následující celkovou stávající dopravu v denní
době na zvoleném komunikačním systému:
ü úsek 1: 120 OA, 0 TNA+BUS
ü úsek 2: 1 211 OA, 74 TNA+BUS
ü úsek 3: 1 091 OA, 74 TNA+BUS
Situace řešených úseků je patrná z následujícího obrázku:

úsek 1

úsek 2

úsek3

Plošné zdroje hluku

Plošným zdrojem je stávající parkoviště v rámci stávajícího rozsahu existující
lokality, které je reprezentováno 120 pohyby OA v denní době. Situace stávajícího
parkoviště je patrná z následujícího obrázku:

74

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

Stávající parkoviště

VARIANTA 2a – příspěvek záměru na neveřejných plochách

Tato varianta prokazuje plnění základního hygienického limitu z provozu
stacionárního zdroje hluku a z dopravy na neveřejné komunikaci a parkovišti.
Bodové zdroje hluku

Jediným bodovým zdrojem hluku je komín kotelny,který lze specifikovat z hlediska
hlukové zátěže následujícím parametrem: LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje.
Liniové zdroje hluku

S ohledem na snahu o zachování přírodního charakteru území jsou minimalizovány
zpevněné komunikace. Příjezdová komunikace je uvažována pro příjezd
k parkovišti a dále pokračuje přístupovým pojízdným chodníkem k objektu
Golfového klubu. Sjezd do území je situován v místě stávajícího sjezdu z veřejné
místní komunikace do Roudničky. Příjezdová komunikace v šířce 6,0m a minimální
délce pouze napojuje parkovací plochu, která je situována v souběhu s místní
komunikací.
Pro obsluhu objektu areálu je uvažováno s vybudováním:
Klub s restaurací a hotel
62 parkovacích míst
Golfové hřiště
58 parkovacích míst
Celkem
120 parkovacích míst
Z hlediska vyvolané dopravy je uvažováno s běžným dnem v rámci golfového
provozu v době 08,00 hod až 21,00 hod. s průměrnou délkou pobytu návštěvníka 4
hodiny a s průměrným 60% využitím parkoviště (maximální využitelnost parkoviště
je uvažována pouze v době plánovaných mezinárodních turnajů, kdy se však
naopak prodlužuje doba setrvání návštěvníka až 8 hodin), což představuje v denní
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době generovanou dopravu 432 pohybů osobních automobilů. Dále je uvažováno
se průměrným denním pohybem 6 TNA (zásobování areálu, odstraňování odpadů).
Plošné zdroje hluku

Plošným zdrojem hluku je navrhované
realizováno 432 pohybů OA

parkoviště

na kterém je v denní době

Situace navrhovaného parkoviště jakož i kotelny a neveřejné komunikace k příjezdu
na parkoviště je patrná z následujícího obrázku:
Komín kotelny

Navrhované parkoviště
Příjezdová komunikace

Situaci prostoru výstavby objektu technického zázemí hřiště a parkoviště je patrná
z následujících obrázků:

Plocha výstavby parkoviště

Plocha výstavby parkoviště
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Plocha výstavby parkoviště

Plocha výstavby technického zázemí

VARIANTA 2b: Příspěvek záměru výsledný
Bodové zdroje hluku

Jediným bodovým zdrojem hluku je komín kotelny,který lze specifikovat z hlediska
hlukové zátěže následujícím parametrem: LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje.
Plošné zdroje hluku

Plošným zdrojem hluku je navrhované
realizováno 432 pohybů OA

parkoviště

na kterém je v denní době

Liniové zdroje hluku

Z hlediska vyvolané dopravy je uvažováno s běžným dnem v rámci golfového
provozu v době 08,00 hod až 21,00 hod. s průměrnou délkou pobytu návštěvníka 4
hodiny a s průměrným 60% využitím parkoviště (maximální využitelnost parkoviště
je uvažována pouze v době plánovaných mezinárodních turnajů, kdy se však
naopak prodlužuje doba setrvání návštěvníka až 8 hodin)), což představuje v denní
době generovanou dopravu 432 pohybů osobních automobilů. Dále je uvažováno
se průměrným denním pohybem 6 TNA (zásobování areálu, odstraňování odpadů).
Posuzovaný záměr bude na zvolených úsecích generovat dle výše uvedených
předpokladů následující vyvolanou dopravu (v denní době), přičemž na úsecích č.2
a č.3 je zohledněn již jen nová příspěvek záměru, protože 120 stávajících
vyvolaných pohybů již je zohledněno ve stávající dopravě:
ü úsek 1: 432 OA, 6 TNA
ü úsek 2: 250 OA, 6 TNA
ü úsek 3: 62 OA, 0 TNA
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VARIANTA 3: Výsledný stav
Bodové zdroje hluku

Jediným bodovým zdrojem hluku je komín kotelny,který lze specifikovat z hlediska
hlukové zátěže následujícím parametrem: LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje.
Liniové zdroje hluku

Ve výhledovém stavu po realizaci záměru lze očekávat při zohlednění výsledné
dopravy na komunikačním systému následující intenzitu dopravy:
ü úsek 1: 432 OA, 6 TNA+BUS
ü úsek 2: 1 461 OA, 80 TNA+BUS
ü úsek 3: 1 153 OA, 74 TNA+BUS
Plošné zdroje hluku

Plošným zdrojem hluku je navrhované
realizováno 432 pohybů OA

parkoviště

na kterém je v denní době

Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 8.07 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.Předpokládaná nejistota vlastního
predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
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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. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech

(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 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 dle výše uvedené přílohy – platí tak základní hygienický limit pro denní
respektive noční dobu pro variantu 2a, pro ostatní varianty ve vztahu k nejbližším
objektům obytné zástavby lze uplatnit korekci pod bodem 2) přílohy č.3k NV
č.148/2006
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Výsledky výpočtů
Varianta 1 – den

HLUK+ verze 8.10 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\HK_GOLF\HLUK+\V1.ZAD Vytištěno: 19.6.2008 18:28
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 748.1; 334.2 | 47.6 |
| 47.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 724.6; 359.7 | 52.5 |
| 52.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 724.6; 359.7 | 52.5 |
| 52.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 711.8; 387.5 | 55.2 |
| 55.2 |
|
|
| 3 |
6.0 | 711.8; 387.5 | 55.2 |
| 55.2 |
|
|
| 4 |
3.0 | 706.5; 404.3 | 54.0 |
| 54.0 |
|
|
| 4 |
6.0 | 706.5; 404.3 | 54.0 |
| 54.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2a – den

HLUK+ verze 8.10 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\HK_GOLF\HLUK+\V2A.ZAD Vytištěno: 20.6.2008 10:57
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 748.1; 334.2 | 40.8 |
| 40.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 724.6; 359.7 | 45.0 |
| 45.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 724.6; 359.7 | 45.0 |
| 45.0 |
|
|
| 3 |
3.0 | 711.8; 387.5 | 45.0 |
| 45.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 711.8; 387.5 | 45.0 |
| 45.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 706.5; 404.3 | 44.5 |
| 44.5 |
|
|
| 4 |
6.0 | 706.5; 404.3 | 44.5 |
| 44.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2b – den

HLUK+ verze 8.10 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\HK_GOLF\HLUK+\V2B.ZAD Vytištěno: 20.6.2008 10:50
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 748.1; 334.2 | 42.3 |
| 42.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 724.6; 359.7 | 47.0 |
| 47.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 724.6; 359.7 | 47.0 |
| 47.0 |
|
|
| 3 |
3.0 | 711.8; 387.5 | 48.3 |
| 48.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 711.8; 387.5 | 48.3 |
| 48.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 706.5; 404.3 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
| 4 |
6.0 | 706.5; 404.3 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 3 - den

HLUK+ verze 8.10 profi8
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\HK_GOLF\HLUK+\V3.ZAD Vytištěno: 20.6.2008 10:41
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 748.1; 334.2 | 48.7 |
| 48.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 724.6; 359.7 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 724.6; 359.7 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 711.8; 387.5 | 56.0 |
| 56.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 711.8; 387.5 | 56.0 |
| 56.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 706.5; 404.3 | 54.9 |
| 54.9 |
|
|
| 4 |
6.0 | 706.5; 404.3 | 54.9 |
| 54.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Závěr
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Ø VARIANTA 1: Stávající stav
Ø VARIANTA 2a: Příspěvek záměru na neveřejných plochách po realizaci záměru
Tato varianta prokazuje plnění základního hygienického limitu z provozu stacionárního
zdroje hluku a z dopravy na neveřejné komunikaci a parkovišti.

Ø VARIANTA 2b: Příspěvek záměru výsledný
Ø VARIANTA 3: Výsledný stav
Vzhledem k charakteru záměru je výpočet proveden pouze pro denní dobu.
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v 1
jedné výpočtové oblasti pro celkem 4 výpočtové body a vychází ze vstupních
podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým
programem HLUK+, verze 8.07, jakož i z vlastních šetření zpracovatelů oznámení.
Výsledky výpočtů jsou patrné z následující tabulky:
Tab.: Výsledky výpočtu – den – LAeq (dB)
D – doprava = zásobování + parkoviště, P – průmysl, C – celkem
v. bod

výška

1
2
2
3
3
4
4

(m)
3.0
3.0
6,0
3.0
6.0
3.0
6.0

Varianta 1
D
47,6
52,5
52,5
55,2
55,2
54,0
54,0

P
0
0
0
0
0
0
0

Varianta 2a
C
47,6
52,5
52,5
55,2
55,2
54,0
54,0

D
40,8
45,0
45,0
45,0
45,0
44,5
44,5

P
0
0
0
0
0
0
0

Varianta 2b

C
40,8
45,0
45,0
45,0
45,0
44,5
44,5

D
42,3
47,0
47,0
48,3
48,3
47,4
47,4

P
0
0
0
0
0
0
0

C
42,3
47,0
47,0
48,3
48,3
47,4
47,4

Varianta 3
D
48,7
53,6
53,6
56,0
56,0
54,9
54,9

P
0
0
0
0
0
0
0

C
48,7
53,6
53,6
56,0
56,0
54,9
54,9

Z uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že ve stávajícím stavu se hladina
akustického tlaku pohybuje u nejbližších objektů obytné zástavby pod, respektive
na úrovni hygienického limitu pro denní dobu (s ohledem na chybu výpočtového
modelu). Posuzovaný záměr představuje u nejbližších objektů obytné zástavby
navýšení hladin akustického tlaku v rozpětí 0,0 až 1,1 dB, což je změna akustické
situace měřením neprokazatelná. Pro další projektovou přípravu záměru jsou
formulována následující doporučení pro ověření reálné akustické situace měřením:
• podmínkou vydání stavebního povolení na posuzovaný záměr bude doložení zjištěné
reálné akustické situace měřením, zpracované autorizovanou laboratoří; součástí měření
bude taktéž dopravně-inženýrský průzkum; výběr měřícího místa bude konzultován
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
• po zahájení provozu sportovně relaxačního areálu bude provedeno kontrolní měření
akustické studie pro porovnání změny mezi počáteční akustickou situací a výslednou
akustickou situací; v případě prokazatelné změny akustické situace bude podél parkoviště
realizováno odpovídající protihlukové opatření ve formě clony s pohltivým materiálem ve
směru ke komunikaci
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Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá v zásadě žádný vliv na sociální a ekonomické aspekty
regionu. Lze uvažovat o zlepšení atraktivity lokality pro manažery zahraničních
firem rozhodujících o umístění strategických investičních záměrů, dostupnost
golfového hřiště je obecně agenturami zabývajícími se vytvářením podmínek pro
investování v regionech označována ze jeden z významných parametrů z hlediska
rozhodovacího procesu firem uvažujících o investicích v jednotlivých regionech.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění
obyvatelstva ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Předkládaný záměr generuje bodový, plošný a liniové zdroje znečištění ovzduší.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší z hlediska celkových
konečných příspěvků záměru bylo vyhodnoceno s využitím rozptylové studie.
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 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.
Řešené varianty, výpočtová síť a výpočtové body
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě, vyhodnocující
příspěvky nově uvažovaného středního zdroje znečišťování ovzduší.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro NO2 jako charakteristické emise ze
spalování zemního plynu a z dopravy a pro benzen jako charakteristické emise
z dopravy.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje
celkem 1681 výpočtových bodů ( 2001 – 2003) a dále pro vybrané body mimo
výpočtovou síť (2001 – 2004), které jsou totožné s výpočtovými body akustické
studie.
Výškové členění, výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou patrné
z následujících situací.
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Vstupní hodnoty pro výpočet
Bodové zdroje znečištění
Pro navrhovanou stavbu je uvažováno s plynovou kotelnou III. kategorie dle ČSN
070703 s celkovým instalovaným výkonem 275 kW a s celkovou roční spotřebou
zemního plynu 9 800 m3.
Výstup spalin z kotle je proveden trubkou DN 110. Výška komína je udávána 15,00
m, průměr výduchu 0,3m, fond provozní doby potom 3 600 hodin ročně.
Hmotnostní toky znečišťujících látek ve spalinách z kotelny jsou vyčísleny
v následující tabulce na základě uvedené spotřeby zemního plynu a emisních
faktorů dle přílohy č.5 bývalého nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
6

Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

Emisní faktor (kg/10 ZP)
20
9,6
1920
320
64

Hmotnostní tok (kg/rok)
0,196
0,094
18,816
3,136
0,627

Ve výpočtu rozptylové studie jsou zohledněny bilancované emise NOx.
Liniové zdroje
Z hlediska vyvolané dopravy je uvažováno s běžným dnem v rámci golfového
provozu v době 08,00 hod až 21,00 hod. s průměrnou délkou pobytu návštěvníka 4
hodiny a s průměrným 60% využitím parkoviště (maximální využitelnost parkoviště
je uvažována pouze v době plánovaných mezinárodních turnajů, kdy se však
naopak prodlužuje doba setrvání návštěvníka až 8 hodin), což představuje v denní
době generovanou dopravu 432 pohybů osobních automobilů. Dále je uvažováno s
průměrným denním pohybem 6 TNA (zásobování areálu, odstraňování odpadů).
Posuzovaný záměr bude na zvolených úsecích generovat dle výše uvedených
předpokladů následující vyvolanou dopravu (v denní době):
ü úsek 1: 432 OA, 6 TNA
ü úsek 2: 346 OA, 6 TNA
ü úsek 3: 86 OA, 0 TNA
Situace úseků je shodná jako v akustické studii.
Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí
použité jako vstup do rozptylové studie:
úsek
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3

-1

g/m.s
3.222E-06
2.016E-05
1.722E-05

NOx
-1
-1
kg/km.den
t/km. rok
0.0676578 0.0169145
0.4233823 0.1058456
0.3616473 0.0904118

benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km. rok
4.189E-08
0.0008796 0.0002199
1.782E-07
0.0037423 0.0009356
1.41E-07
0.0029615 0.0007404

Plošné zdroje

Plošným zdrojem je projektované parkoviště, které je reprezentováno 432 pohyby
OA v denní době a 6 pohyby TNA v denní době.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při
uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí při použití emisních faktorů:
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Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů – příspěvek záměru
Parkoviště

NOx
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
0.0006712 0.0338289 0.0084572

-1

g.s
8.726E-06

benzen
-1
kg.den
0.0004398

-1

t. rok
0.00011

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. je nezbytné
respektovat dále uvedené imisní limity. Všechny uvedené přípustné úrovně
znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky
- objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech
přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid uhelnatý
PM10
PM10

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin
maximální
denní
1)
průměr
24 hodin
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
350 µg.m
-3
125 µg.m
-3
osmihodinový 10 mg.m
-3

50 µg.m
-3
40 µg.m

Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
24
3
35
-

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou
hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden
z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední
výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
(dle § 4 odst. 2 nař. vl. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů dosaženo nejpozději do
31. 12. 2009)
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
200µg.m
-3
40µg.m
-3
5 µg.m

Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
18
-

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m
-3
4 µg.m

2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m
-3
3 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m
-3
2 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m
-3
1 µg.m

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
1)
Oxidy dusíku

Doba průměrování
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
20 µg.m
-3
30 µg.m

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého
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Použitá větrná růžice
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 2006:

Hradec Králové
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE

97

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

Metodika výpočtu

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:
Ø výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ
zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
Ø výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
Ø stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování
výsledků výpočtů
Ø 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
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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
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
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
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 PrahaLibuš.
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

99

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

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
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
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
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 dvěma 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,
100
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který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost
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.
třída stability

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 1 km
I
II
III
IV
V

0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NOx 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.
Údaje o referenčních bodech
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto
údaje:
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů
užitečné).
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti.
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu.
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho
výšku l nad terénem (výšku budovy).

Údaje o topografii terénu
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a
referenčním bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru.
V praxi se výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti
referenčních bodů. Z údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich
místě se vyhodnocuje tvar a charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost
výpočtu profilu terénu mezi zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné
hustotě referenčních bodů v síti. Hustotu sítě referenčních bodů je proto nutné volit
takovou, aby postihla všechny podstatné terénní útvary v daném území.
Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez
jakýchkoliv významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji
popsat terén mezi zdrojem a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi
několik dalších referenčních bodů. I v tomto případě je výhodné znát nadmořské
výšky nikoliv jen na spojnici mezi zdrojem z referenčním bodem, ale v síti bodů
rozložených kolem této spojnice.
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Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů). U podrobných výpočtů v
malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek komínů (výduchů) je
nutné kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž jejich rozmístění a
půdorysné rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.
Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10
jako průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již
nelze využít postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin
se obvykle výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní
koncentrace je ale možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových
koncentrací, známe-li souvislost mezi nimi.
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými
hodnotami koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na
měřicích stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují
souvislost mezi naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou
uvedené v µg/m3 ):
3 00

SO2
2 50

2 00

1 50

1 00

50

0
0

100

200

300

400

500

600

70 0

80 0

90 0

10 0 0

M a x im á ln í h o d in o v á
700

PM10
600

500

Maximální denní

M
a
x
i
m
á
l
n
í
d
e
n
n
í

400

300

200

100

0
0

200

400

600

800

Maximální hodinová

102

1000

1200

1400

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/01 Sb. v platném znění

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL HRADEC KRÁLOVÉ

Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům
dat zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou.
Označíme-li Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou
denní koncentraci, pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8

pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

Cd = 0,808 . Ch
Cd = 220,35 . ln Ch - 1008

pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

Pro PM10:

Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem:
a) Výpočet maximálních denních koncentrací
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná
hodinová koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených
v předchozí části (toto má význam pouze pro výpočet doby překročení).
Přepočtením výsledné hodinové hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů
připadajících pro daný azimut větru v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu
stability a rychlost větru výslednou "denní" koncentraci Cdφj , se kterou dále
zacházíme stejně jako v případě hodinových hodnot. To znamená, že se z těchto
hodnot vybere jednak maximální koncentrace Cdj pro každou přípustnou kombinaci
třídy stability a třídy rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a jednak nejvyšší
koncentrace Cdmax bez ohledu na třídu stability a rychlost větru. Tyto hodnoty
budou mít význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by
podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den.
b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová
koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí
části, jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se
testuje, zda vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila
zvolenou hodnotu cR. Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u
hodinových hodnot, pouze s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná
doba překročení stanovených koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále
vycházet v hodinách za rok. Je tedy nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo
možné výsledek srovnat s limitem pro počet výskytů denní koncentrace vyšší než
imisní limit. Pokud vyjde doba překročení nižší než 24 hodin za rok, bude se
předpokládat, že k výskytu nadlimitní hodnoty dojde v průměru jednou za více let,
nepřímo úměrně vypočtenému počtu hodin.
Vyhodnocení pozadí
Imisní pozadí zájmového území je doloženo v kapitole C.2.1. Ovzduší.
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Výsledky výpočtu
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

jednotky

NO2

Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok

µg.m

benzen
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (1000 x 1000 m, krok 25 metrů)
minimum
0,001048

maximum
0,036924

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,018263

maximum
0,025107

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,018263
0,024097
0,025107
0,022180
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - aritmetický průměr 1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (1000 x 1000 m, krok 25 metrů)
minimum
0,070170

maximum
9,720346

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,436817

maximum
0,490272

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,436817
0,450389
0,490272
0,460484
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu - aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681 (1000 x 1000 m, krok 25 metrů)
minimum
0,000064

maximum
0,002835

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2004
minimum
0,001434

maximum
0,001981

bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,001434
0,001893
0,001981
0,001742
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Závěr
V rámci předkládaného záměru jsou posouzeny příspěvky nových zdrojů
znečišťování ovzduší souvisejících se záměrem „Sportovně relaxační areál Hradec
Králové“.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě, vyhodnocující
příspěvky nově uvažovaného středního zdroje znečišťování ovzduší.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro NO2 jako charakteristické emise ze
spalování zemního plynu a z dopravy a pro benzen jako charakteristické emise
z dopravy.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje
celkem 1681 výpočtových bodů ( 2001 – 2003) a dále pro vybrané body mimo
výpočtovou síť (2001 – 2004), které jsou totožné s výpočtovými body akustické
studie.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2006 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 (µg.m-3) :
Body výpočtové sítě

škodlivina
NO2
aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
NO2
aritmetický průměr 1 hod (µg.m -3)
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimální
hodnota

0,001048
0,070170
0,000064

maximální
hodnota

0,036924
9,720346
0,002835

Body mimo síť
minimální
hodnota

0,018263
0,436817
0,001434

maximální
hodnota

0,025107
0,490272
0,001981

Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži
Příspěvky k imisní zátěži NO2

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.
Z hlediska nejbližších stanic AIM lze vyslovit závěr, že v zájmovém území není
překračován roční aritmetický průměr ani hodinový aritmetický průměr této
škodliviny.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru se příspěvky záměru ve výpočtové síti
pohybují do 0,04 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,03 µg.m-3. Příspěvky
k hodinovému aritmetickému průměru NO2 se pohybují ve výpočtové síti do 9,72
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,49 µg.m-3.
Vypočtené příspěvky k imisní zátěži NO2 lze označit za malé a málo významné.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Stanice AIM nesignalizuje překročení imisního limitu.
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Příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru benzenu se pohybují ve výpočtové síti
do 0,003 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,002 µg.m-3. Uvedené příspěvky
lze označit za malé a málo významné.
Celkově lze predikovat závěr, že z hlediska velikosti vlivu na ovzduší lze záměr
označit za malý, z hlediska významnosti vlivu za málo významný.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Výstavba
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů,
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám. Pro etapu výstavby
související s posuzovaným záměrem jsou formulována následující doporučení:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné
postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto 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

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat způsob čištění vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

Provoz
Odvedení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch bude oddílnou kanalizací
do vodoteče Biřička. V souladu s vyhláškou č 501/2006 Sb. § 20 bude řešen vsak a
retence srážkových vod v odpovídající výši, přebytečné vody budou svedeny
bezpečnostním přepadem do vodoteče.
Odtok srážkových vod ze střech, parkoviště a zp. ploch při i = 143 l/sec/ha:
Qdest = 0,495 x 143 x 0,9 = 63,7 l/sec
99 m3

Potřebný objem pro retenci a vsak:

Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
• součástí další projektové přípravy bude doložení souhlasu správce toku s bilancovaným
kvantitativním jakož i kvalitativním objemem srážkové vody ze zpevněných a zastavěných
ploch
• výtokový objekt dešťové kanalizace bude navržen a realizován nad hladinou Q355
• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou
opatřeny odlučovačem ropných látek garantujícím na výstupu zbytkové znečištění do 0,2
mg NEL/l; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod
• bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovače ropných látek
• provozní řád odlučovače ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na
pravidelnou kontrolu a údržbu

Prostor golfového hřiště
Potenciálním

nebezpečím

pro

kvalitu
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nejintenzivněji udržovaných ploch jamkovišť a odpališť v případě, že by byla v rámci
provozu náplně plochy řešena výhradně prostřednictvím herbicidů , případně
přehnojování intenzivních trávníků z hlediska výživy. Z tohoto důvodu je podmínkou
realizace náplně plochy zásada, že herbicidní prostředky budou používány jen jako
bezreziduální selektivně a jen v případech nezvládnutí běžné údržby, především
v prostorech biokoridoru a podél toku. Dále musí být zpracován plán výživy tak,
aby nemohlo docházet k vyplavování živin do podzemních vod.
Golfové hřiště využívá nejnovějších technologií v oblasti založení a výsadby hřiště.
Byly zvoleny pouze speciálně vyšlechtěné travní kultury, předpokládá se důkladné
založení vlastních drah. Díky těmto postupům je možné omezit použití chemických
přípravků prakticky pouze na plochu greenů. Tato plocha ovšem tvoří jen zlomek
celkové plochy hřiště. V rámci provozu je možné očekávat vlivy z působení hnojiv a
z působení herbicidních přípravků.
Zpracovatelem oznámení je navrženo používat pomalu rozpustná hnojiva z důvodu
pomalého uvolňování živin a možnosti plynulého využívání rostlinami. Lze
předpokládat vyšší ekvivalenty po vlastním založení porostů na podloží a
s postupem vyrovnávání trofického režimu lze očekávat postupné snižování dávek.
Tyto látky jsou aplikovány prakticky pouze na greeny a občas i na dráhy, s ohledem
na výše popsané zásady nehrozí významnější průnik hnojiv do podzemních vod
v podpovrchovém oběhu. S výjimkou dráhy č. 5 (která přechází tok Roudničky a je
navrhována v blízkosti nové vodní plochy), dráhy č. 6 (kde jamkoviště se nachází
v blízkosti toku) a dráhy č. 7 (kde je odpaliště i jamkoviště v blízkosti pravého břehu
toku) nehrozí zprostředkovaný kontakt greenů a drah s povrchovými vodami, kde
lze při nesprávné či nadměrné aplikaci hnojiv očekávat případné splachy do
povrchových vod. Do provozního řádu je tak nutno zapracovat zásadu hnojení
pouze na základě důkladného monitoringu živinové bilance a zpřísnění aplikačních
postupů ve vyživovaných prostorech v kontaktu s vodními plochami.
Systém ochrany travních porostů na greenech je založen na každodenní údržbě,
která by za normální situace měla zajistit tlumení nežádoucího rozvoje nežádoucích
druhů rostlin na těchto plochách bez použití herbicidních látek. Z tohoto důvodu
zpracovatelský tým oznámení doporučuje, aby byly používány pouze selektivní
nízkoreziduální herbicidy jen pro případy, že běžná údržba greenů a drah nezachytí
nástup invazních rostlin nebo ruderálních plevelů.
Na základě výše uvedeného rozboru jsou navrhována následující doporučení:
•

do provozního řádu zakotvit systém monitoringu živinové bilance v prostorech,
vyžadující živinovou dotaci pouze pomalu rozpustnými hnojivy s cílem optimalizovat
výživový režim; v kontaktních prostorech vyživovaných ploch s vodními plochami zajistit
selektivní a přísně dělené dávkování hnojiv s cílem minimalizovat přímé ovlivnění kvality
povrchových vod

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit maximální oddálení jamkoviště drah č. 5
až 7 od břehové hrany toku Biřičky a polohu jamkoviště dráhy č. 5 od břehů navrhované
vodní plochy

•

v provozním řádu zajistit a reálně dodržovat zásadu, že budou používány pouze selektivní
nízkoreziduální pesticidy pro případy, že běžná údržba greenů a drah nezachytí nástup
případných invazních rostlin nebo ruderálních plevelů; tyto látky nebudou skladovány do
zásoby a budou aplikovány jen jednorázově na základě jednorázové objednávky při
akutním ohrožení kvality travních porostů klíčových objektů formou ručního postřiku
cíleně na plochu nebo rostlinný objekt
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•

dále zajistit, že skladová část provozního objektu bude vybavena vodonepropustnou
podlahou

Jak je patrné z bilancí vznikajících odpadních vod, záměr znamená jen nepatrný
nárůst z hlediska objemu vznikajících srážkových vod souvisejících se stavebními
objekty technického zázemí golfového areálu. S ohledem na předpoklad vzniku i
některých bezodtokých depresí lze předpokládat i vytváření dočasně zavodnělých
plošek v areálu, na druhé straně je navržen systém odvodnění některých drah. Není
nutno řešit samostatnou retenci z důvodu prevence nežádoucího ovlivnění
hydrologických (odtokových) poměrů území, je ale vhodné čisté dešťové vody
zachycovat v nádrži a využívat ji tak i ke snížení nároků na zdroje vody pro závlahy.
Ve vztahu k hydrologickým poměrům v zájmovém území a okolí není tak nezbytné
formulovat specifická doporučení s výjimkou zásady:
•

v dalším stupni projektové dokumentace konkretizovat nároky na spotřebu závlahové
vody s tím, že je nezbytné všemi způsoby zajistit snížení nároků na zdroje vody
především akumulací čistých dešťových vod

Stávající nároky na vodu pro závlahy jsou zajišťovány stávajícími 2 studnami,
jejichž specifikace je uvedena v předcházející části předkládaného oznámení.
Oznamovatel předpokládá vystrojení dalších 2 studen v situaci, která je uvedena
v následujícím obrázku.
Z hlediska nároků na vodu pro závlahy byly hydrogeologickým posudkem (který je
uveden v popisné části oznámení) prokázány dostatečné objemy vod pro možné
odběry, které jsou bilancovány denní spotřebou 150 m3, což vyžaduje trvalo dotaci
zásob 1,73 l.s-1. V rámci další projektové přípravy je doporučeno pro získání
dostatečného objemu vody respektovat následující doporučení:
•

i přes dostatečnou vydatnost podzemního zdroje vody omezit odběry vody z dosud
využívaných studní a z důvodů rozptýlení odběru zapojit do systému závlah další studny
ve větší vzdálenosti od nejbližších individuálních zdrojů vody v Roudničce

Návrh na umístění těchto zdrojů vody vyplývá z hydgogeologického posouzení,
které je uvedeno v popisné části předkládaného oznámení a jehož součástí je i
návrh umístění nových studen:
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D.1.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Se záměrem není spojen žádný dočasný nebo trvalý nárok na PUPFL. Záměr
vyžaduje trvalý zábor ZPF. Celkové nároky na ZPF jsou uvedeny v následující
tabulce a odpovídají rozsahu plochy probíhající změny územního plánu:
prostorová regulace
funkční využití

celková výměra
lokality (ha)
29,00

32310
36501
32110
35411
36501
35411
32112
36501
32112

bez omezení využití k uvedeným
účelům
plochy golfu
(GF)

tzv. přechodová zóna s podmíněně
přípustným využitím
plocha prvků SES s podmíněně
přípustným využitím

BPEJ

4,18

3,22

Výměra zemědělské půdy
dílčí výměra
Třída ochrany
(ha)
IV.
1,89
V.
3,51
IV.
1,11
IV.
22,49
V.
2,93
IV.
0,06
IV.
1,19
V.
3,20
IV.
0,02

Trvalé zábory v souvislosti s hodnoceným záměrem budou realizovány na
následujících parcelách a v následujících nárocích na ZPF:
Trvalé zábory jsou spojené s realizací stavebních objektů:
SO 02 - Objekt golfového klubu s restaurací a hotelem
Zastavěná plocha objektem
Zpevněné plochy (rampy terasy)
Komunikace a parkoviště
Chodníky
CELKEM:

1126,4 m2
232,2 m2
3247,5 m2
514,7 m2
5120,8 m2

SO 03 – Objekt cvičného odpaliště
Zastavěná plocha objektem
CELKEM

250,0 m2
250,0 m2

SO 04 – Objekt technického zázemí hřiště
Zastavěná plocha objektem
250,0 m2
Komunikace
283,1 m2
CELKEM
533,1 m2
Celkové trvalé zábory související s výše uvedenými stavebními objekty jsou patrné
z následující tabulky:
p.č.
201/9
201/14
201/38
238/1
238/2
239/2
239/3

2

katastrální území
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Třebeš
Trvalý zábor celkem

požadovaný zábor z parcely v m
276,2
700,2
256,9
83,9
81,5
2026,9
2478,3
5.903,9

Celkové další trvalé zábory související s výše uvedenými stavebními objekty tedy
činí 5.903,9 m2, v následujícím rozsahu záborů dle tříd ochrany :
třídě ochrany IV: 5 820,0 m2
třídě ochrany V: 83,9 m2
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Trvalé zábory související se SO – 10 (golfové hřiště a terénní úpravy) jsou
sumarizovány v následující tabulce:
jamka č.1
jamka č.2
jamka č.3
jamka č.4
jamka č.5
jamka č.6
jamka č.7
jamka č.8
jamka č.9
celkem

odpaliště m2
174,5
104,3
285,4
284,2
357,1
307,8
378,9
242,5
289,6
2 424,3

odpaliště parcelní číslo
201/14 k.ú. Třebeš
242 k.ú. Třebeš
201/15 k.ú. Třebeš
201/1 k.ú. Třebeš
224 k.ú. Roudnička
207/1 k.ú. Roudnička
220/5 k.ú. Roudnička
212/1 k.ú. Roudnička
201/1 k.ú. Roudnička
celkem

green m2
530,4
487,3
585,4
605,2
385,7
571,8
565,1
535,6
685,9
4 952,4

green parcelní číslo
201/14 k.ú. Třebeš
242 k.ú. Třebeš
201/1 k.ú. Třebeš
236 k.ú. Třebeš
206/16 k.ú. Roudnička
206/1 k.ú. Roudnička
212/1 k.ú. Roudnička
175/5 k.ú. Třebeš
220/2 k.ú. Roudnička

Celkový trvalý zábor ZPF tak u SO-10 činí 7 376,7 m2, v následujícím rozsahu
záborů dle tříd ochrany :
třídě ochrany IV: 4 932,5 m2
třídě ochrany V: 2 444,2 m2
Celkové nároky na trvalý zábor tak představují:
třída ochrany IV: 10.752,5 m2
třída ochrany V: 2.528,1 m2
Celkem:

13.280,6 m2

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
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
2
zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m ,
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
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2.

3.
4.
5.

ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
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.
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.
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.
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.

V případě předkládaného záměru se jedná u pozemků o zemědělské půdy ve IV.
třídě ochrany a V. třídě ochrany, tedy se jedná o půdy s podprůměrnou a velmi
nízkou produkční schopností. Z uvedeného pohledu lze tedy vliv na půdy označit
jako malý a nevýznamný.
Z hlediska rozsahu a využívání půdy je dále nezbytné, aby při samotném vytváření
golfového hřiště bylo realizováno na stávajícím povrchu, bez hluboké skrývky a
větších zásahů do půdního horizontu a podloží. Proto je pro další projektovou
přípravu záměru formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru respektovat požadavek v tom smyslu, že golfové
hřiště bude vytvářeno na stávajícím povrchu, bez hluboké skrývky a větších zásahů do
půdního horizontu a podloží

Znečištění půdy

V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení
tohoto rizika zjevně bylo eliminováno organizací výstavby a plněním opatření
zhotovitelem stavby tak, aby nedošlo ke kontaminaci půd.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit
závěr, že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd
označit z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo
významný. Částečně tato problematika souvisí s rozborem vlivů na vodu v příslušné
části předkládaného oznámení.
Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:
• provozní řád golfového hřiště bude jednoznačně vylučovat používání pesticidních látek
v celém prostoru golfového hřiště a jeho technického zázemí; travní porosty budou
ošetřovány pouze sečením a hnojením speciálním hnojivem na sportovní trávníky a
golfová hřiště Greens 20 – 5 – 9 – 3 nebo obdobným stejných vlastností, vyznačující se
především pomalým uvolňováním živin kolem 12 týdnů
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Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy. Naopak lze konstatovat, že kvalitní trvalý travní porost riziko
eroze může snižovat.
Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska 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.
Výstavba

Objem vznikajících odpadů bude vzhledem k již v úvodu oznámení popsaném
charakteru stavby minimální. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. 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 rámci další projektové přípravy 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 nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

•

smluvně zajistit likvidaci a 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. Vlivy v důsledku
očekávané produkce odpadů v etapě provozu lze z hlediska velikosti označit za
malé, z hlediska významnosti za málo významné.

D.1.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje přímo žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací
prostor.
D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Úvodem této části Oznámení je možno konstatovat, že k terénním úpravám, které
přímo mohly ovlivnit a zřejmě i ovlivnily stav ekosystémů na části řešeného území
před tímto zásahem, již došlo. Na již dotčené části zájmového území se cvičné
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hřiště nachází v provozuschopném stavu, se zapojenou mozaikou kosených
bylinotravních porostů od ploch vícekrát denně udržovaných přes méně intenzivně
kosené porosty až po některé zbytkové plochy s charakterem původního
bylinotravního pokryvu (kontext obou remízků a fragmentů luk nad pravým břehem
toku). V území jsou dále původní i vysázené porosty dřevin, stávající upravený tok
(v úseku v podhrází rybníka Roudnička pročištěný, ale s postupnou regenerací částí
porostů makrofyt). Nelze tedy již hodnotit vliv provedených úprav části zájmového
území areálu (přípravy území, fázi výstavby), ale jen vyhodnotit vlivy provozu části
areálu a stanovit podmínky pro eliminaci, prevenci a minimalizaci možných vlivů na
dochovaný stav bioty. Většina zájmového území v západní a severní části je zatím
v původním stavu intenzivních agrocenóz, rovněž zůstaly zachovány travní porosty
charakteru psárkových luk nad pravým břehem toku v JZ prostoru naproti východní
části lesa, které požadavky na realizaci záměru musí zůstat zachovány.
Z této vstupní analýzy vychází hodnocení na biotu a ekosystémy.
Vlivy na floru

Jak dokládají výsledky botanického průzkumu, záměr neznamená ohrožení
reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně
významných druhů rostlin, naopak v rámci navrhované mozaiky plochy může dojít
k vytvoření vhodných podmínek především pro rozvoj vodní a mokřadní vegetace
jak z přirozených zdrojů, tak i ze zdrojů introdukovaných; případné že oživení tůní je
nutno provést kvalifikovaným způsobem, respektujícím charakter vegetace slatin,
mokřadů a rybníků Královéhradecka. Tyto aspekty se uplatní především pro některé
druhy červeného seznamu, dokladované pro okolí toku v podhrází rybníka
Roudnička.
Realizace záměru neznamená změnu ve smyslu zpevnění, trvalé zástavby apod.
žádný zásah do vegetace blízké přírodním poměrům, navrhované umístění
sdruženého objektu a parkoviště je uplatněno na stávajících plochách orné půdy
nebo i na plochách sekundárně zatravěných . Dílčí změny topografie, výhledově
řešené modelací drah náplně plochy nezasahují do zbytků stanovištně
hodnotnějších fytocenóz, nacházejících se především u ohbí toku nad pravým
břehem u lesa, tato plocha je navrhována již SEA hodnocením (Bajer T. a kol.,
2008) k vyloučení ze zastavitelných ploch (výstavba jamkovišť, odpališť, drah a
objektů) jako součásti RK 1280. Předpokládaná realizace záměru se neodrazí na
dotčení druhové bohatosti flory Polabí, zájmové území nezasahuje prostory výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin.
Zásadním opatřením k ochraně flory zbytků slatinných luk je tedy ponechání louky
nad pravým břehem mezi oběma ohbími toku (poz.p.č. 220/10 v k.ú. Roudnička) a
řešení tzv. nehratelných ploch při křížení dráhy č. 6 přes upravený tok Roudničky
v podhrází rybníka Roudnička.
Jediným rizikem provozu je případné nezvládnutí technologie údržby jamkovišť a
odpališť, pokud by bylo spojeno s únikem herbicidních látek mimo prostory těchto
specifických porostů jako uměle udržovaných intenzivních málodruhových ploch. Je
nutno dále důsledně udržovat biotopovou rozmanitost ploch s vodní a mokřadní
vegetací a bránit případným nežádoucím sukcesním jevům, zejména pak i případné
eutrofizaci nově vzniklých či záměrem podpořených ploch tůní a mokřadů při
zajišťování výživy málodruhových porostů na jamkovištích či odpalištích. Na
základě rozboru lze proto doporučit:
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•

v dalším stupni projektové dokumentace přizpůsobit řešení dráhy č. 7 posunem
dopadové plochy 1. paru mimo louku na poz.p.č. 220/10 v k.ú. Roudnička u ohbí toku
z důvodu ochrany zbytku slatinné louky, případně JV část dopadové plochy dráhy č. 7
udržovat jen extenzivním kosením v souladu s managementem slatinných luk,
v návaznosti na kosení této louky v rámci údržby areálu

•

provádět každoroční sezónní vyhodnocování stavu flory zejména v nově řešených
vodních plochách, samotném toku a mokřadech s tím, že bude zajištěna údržba těchto
ploch s cílem zachovat maximální stanovištní, druhovou a strukturní rozmanitost těchto
biotopů

•

v rámci provozního řádu areálu vyloučit vznik situací, které by mohly vést k úniku vodám
nebezpečných látek při údržbě odpališť a jamkovišť do vod vodních ploch nebo toku,
analogicky zajistit prevenci případné eutrofizace tůní a kanálu při zajišťování výživy
intenzivně obhospodařovaných porostů golfového areálu

•

v rámci dráhy č. 5 řešit podél toku tzv. nehratelnou zónu s cílem zachovat a podpořit
vegetaci makrofyt v toku a jeho bezprostředním okolí

Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Navrhovaný golfový areál již nepředstavuje nároky na zásahy do mimolesních
porostů dřevin s výjimkou údržby porostů, naopak některé prvky dřevin do území
vnesl. Předpokladem je zajištění údržby a výchovy stávajících i vysázených porostů
a odstranění nevhodné výsadby do nivy nad levým břehem toku. Přesto je
doporučeno:
• zajistit důslednou ochranu stávajících původních porostů v podhrází rybníka Roudnička
včetně jejich údržby

Vlivy na faunu

Generelně lze konstatovat, že realizace záměru nepředstavuje riziko pro dotčení
reprezentativních populací zvláště chráněných druhů živočichů, poněvadž je
navržena na plochách s ochuzenými biocenózami. Terénní úpravy jsou minimální
nebo již částečně proběhly, uplatnění prvků malých vodních ploch a částečná
revitalizace toku budou představovat spíše pozitivní vlivy na faunu v kontextu
posílení ekologicko-stabilizační funkce nivy jako VKP a osy RBK. Zásadou pro
realizaci přípravy území je, že případné skrývky musí proběhnout v závěru
vegetačního období, případně v období vegetačního klidu (na plochách mimo
cvičné hřiště).
Záměr provozu stávajícího cvičného golfového areálu již negeneruje žádné další
významnější požadavky na skrývky či jiné terénní úpravy provozované části areálu,
naopak lze konstatovat, že vznikem mozaiky drobnějšího měřítka může dojít
k obohacení krajinné struktury a rozmanitosti stanovišť. Kromě navržených menších
vodních ploch v návaznosti na tok je nutno uplatnit i využití mělkých depresí v JZ
části území jako mělkých mokřadních a vodních ploch bez dalšího terénního
zásahu, je dále účelné (ale mimo slatinnou louku) v koridoru nad pravým břehem
toku vyhloubit mírné deprese, které se zaplní při srážkách vodou jako periodické
vody. Je však nutná pravidelná a k dochovaným i nově navozeným parametrům
bioty šetrná údržba mozaiky ploch s tím, že okolí nově navrhovaných vodních ploch
bude nutno ponechat přirozenému vývoji s tím, že je nutno pouze zabraňovat
nežádoucí sukcesi některých druhů rostlin (prevence případné eutrofizace vzniklých
tůní, vodních ploch a toku).
Určitým rizikem může být především únik vodám nebezpečných látek (biocidy,
roztoky živin) do výhledových tůní, ve kterých lze očekávat pravděpodobnou
reprodukci. Z tohoto důvodu bude nezbytné detailně vypracovat odpovídající
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systém ošetřování jamkovišť a odpališť, nacházejících se v bezprostřední blízkosti
řešených vodních ploch, zejména pro první polovinu vegetačního období (v době
reprodukce). Důvodem je prevence případného ohrožování vývojových stadií např.
únikem (splachy) látek do vod těchto tůní, případně volit biologicky rozložitelné látky
pro výživu či ošetřování některých ploch.
Pohyb golfistů po areálu nebude znamenat výrazněji zvýšené riziko rušení
živočichů oproti stávající situaci, poněvadž dojde k určité adaptaci na mírně
zvýšený pohyb lidí po ploše, lze však na druhé straně doporučit, aby více
navštěvované rozsáhlejší sportovní akce byly organizovány ve druhé polovině
vegetačního období s cílem minimalizovat rušení v reprodukčním období živočichů.
Tyto aspekty platí zejména pro dráhy č. 5 až 7, trasované v bezprostředním
kontaktu s biokoridorem, zejména pohyb po dráze č. 5 s ohledem na bezprostřední
kontakt s navrhovanou vodní plochou může znamenat vliv na snížení hustoty
populací vodních a mokřadních živočichů, proto je vhodné řešit i posun jamkoviště
dále od této vodní plochy.
Další vlivy na faunu lze předikovat do následujících aspektů:
ü případné provedení skrývek v reprodukčním období pro přípravu území pro
objekty parkoviště a golfového klubu představuje patrné a mírně nepříznivé
vlivy na faunu, zejména vzhledem k hnízdění některých pěvců na zemi (skřivan,
strnad apod.) může skrývkami dojít k zásahu do reprodukčních ploch a
k dočasnému snížení hustoty populací;
ü budou dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického hmyzu
skrývkami, poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, je možno
odhadovat jako vlivy nepříznivé, s ohledem na rozsah areálu patrné, na druhé
straně v území vznikne řada biotopů vhodných k osídlení těmito skupinami
ü kompletním odstraněním fytocenóz a náhradou za zastavěné a zpevněné
plochy v rámci terénních úprav dojde k likvidaci části potravní niky pro
semenožravé ptáky v zájmovém území, tento mírně nepříznivý a patrný vliv
není možno prakticky žádným způsobem kompenzovat; analogie platí pro druhy
fytofágního hmyzu;
Na základě výše prezentovaného rozboru zpracovatelé oznámení pokládají za
vhodné uplatnit následující doporučení:
•

provádět každoroční sezónní vyhodnocování stavu fauny zejména v tůních, mokřadech a
vodním toku s tím, že bude zajištěna údržba těchto ploch s cílem zachovat maximální
stanovištní, druhovou a strukturní rozmanitost těchto biotopů jako podmínky života
vodních a mokřadních živočichů

•

v provozním řádu a v rámci prezentace areálu zabezpečit, aby více navštěvované
rozsáhlejší sportovní akce byly organizovány ve druhé polovině vegetačního období
s cílem minimalizovat rušení v reprodukčním období živočichů.

•

veškeré
přesazování dřevin
v mimoreprodukčním období

•

veškeré skrývkové práce orientovat do druhé poloviny vegetačního období a do
mimovegetačního období

•

v rámci řešení malých vodních ploch zajistit tvarování, které umožní vznik mělkých
litorálů,

a

údržbové
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•

vodní plochy řešit bez rybí obsádky, pokud bude rybí obsádka navržena, je nutno
realizovat
od hlavní vodní plochy oddělené plošky z důvodu prevence likvidace
vývojových stadií obojživelníků rybami

•

v prostorech mimo dochované fragmenty nivních luk řešit mírné terénní deprese
s možností vzniku periodických vod (okolí dráhy č. 5 nad levým břehem toku u lesa, dále
podél pravého břehu toku v JZ části)

Vlivy na lesní porosty

Zájmové území záměru nezasahuje do lesních porostů a realizace záměru
nenárokuje ani vyvolanými investicemi zásah do porostů. Bez vlivu.
Vlivy na další významné krajinné prvky

S ohledem na dochovaný stav VKP toku a nivy není předpokládáno umístěním
záměru další negativní ovlivnění těchto VKP. Realizace zatravnění kolem toku a
výhledová revitalizace může naopak ekologicko-stabilizační funkce těchto VKP
posílit s tím, že podél toku je navržena zóna nezastavitelného území v rámci
nového vymezení biokoridoru a přechodové zóny, která kromě ploch drah golfu a
nezbytných objektů hydrologického řešení drah prakticky vylučuje další prvky
doplňkového využití. V těchto zónách je dle výstupů SEA hodnocení (Bajer a kol.,
2008) navrženo zpřísnění regulativů pro plochy golfu z hlediska přípustného využití
hlavního a doplňkového využití a potvrzeno nepřípustné využití dle návrhu ÚP
města HK a potvrzené regulativy pro Změnu č. 157 ÚPMHK.
Ostatní vlivy splývají zejména s vlivy na vody z hlediska výživy a údržby golfového
areálu, které jsou pak částečně konkretizovány ve vlivech na floru a faunu. Pro
funkci nivy jako VKP je nezbytné zajistit zachování obou fragmentů slatinných luk a
dostatečné oddálení některých hracích prvků (jamkoviště, odpaliště) od břehové
hrany toku, oproti situaci, která byla podkladem pro SEA hodnocení, došlo již
k oddálení zejména odpališť dráhy č. 7 dále od toku, je vhodné doporučit i posun
jamkoviště dráhy č. 6 více k jihu. Posílení funkce nivy jako VKP je dáno i
požadavkem na vznik mozaiky bylinotravních biotopů o různém stupni vlhkosti jako
podpory vzniku nivních ekosystémů mimo hrací prvky.
Nežádoucím zásahem do nivy však je živelně provedená výsadba nepůvodního
porostu dřevin v prostoru severně od dráhy č. 6 a západně od paru dráhy č. 5 nad
levým břehem toku, poněvadž jde o
vstup nepůvodních druhů dřevin na
vyvýšeném podkladě do prostoru nivních stanovišť (bez ohledu na jejich skutečný
stav před úpravou). Z tohoto důvodu je navrženo uvedený prvek dřevin v prostoru
nivy zrušit včetně podkladového materiálu (namulčovaná vyvýšenina) a v tomto
prostoru řešit mělkou depresi z důvodu možné akumulace srážkových vod
(periodické vody) a uvedené dřeviny využít k sadovým úpravám na vyvýšené části
areálu v severním či centrálním prostoru na dnešní orné půdě. Přesazení dřevin a
likvidaci prvku živelných sadových úprav je nutno řešit nejdříve ke konci
vegetačního období.
V kontextu zlepšení ekologicko-stabilizačních parametrů VKP nivy upraveného toku
Biřičky v podhrází rybníka Roudnička zpracovatelský tým oznámení navrhuje
následující doporučení:
•

organizaci terénních úprav řešit tak, aby vždy zůstala zachována mozaika biotopů se
spojitými enklávami terénních depresí pro vznik nivních (hydrofilních) společenstev,
přednostně podél toku a v souběhu s ním.
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•

zajistit úplnou likvidaci živelně založeného sadovnického prvku nad levým břehem toku
mezi drahami č. 5 a 6 jednak přesazením uvedených porostů do vyvýšené části areálu na
orné půdě mimo nivu, jednak odstraněním mulčované navážky; v prostoru rušeného
sadovnického prvku řešit mimo kontakt s tokem mělkou terénní depresi za účelem
posílení mozaiky mokřadních stanovišť

Vlivy na ÚSES

Skutečnost, že náhradní vymezení RK 1280 mimo osu toku Biřička nepřichází
v úvahu, ovlivnila rozsah a lokalizaci zastavěných a zastavitelných ploch na území
funkční „plochy golfu“. Směrové vymezení biokoridoru 1280 je totiž dané morfologií
terénu (údolní niva Biřičky, jejíž koryto bylo v dotčeném území v minulosti směrově
upraveno), předmětem řešení je vymezení jeho šířky a stanovení podmínek, které
by zajistily jeho funkčnost. Přitom šířka regionálního biokoridoru pro luční typ
společenstva je dle metodiky ÚSES 50 m (pro mokřadní a lesní společenstva 40
m), maximální délka RK a jeho přípustné přerušení je u lučního spol. v 1.4.vegetačním stupni 500 m, přerušení možné max. 100 m stavební plochou, 150 m
ornou půdou a 200 m ostatními kulturami.
Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době se v nelesním úseku jedná
v podstatě o nefunkční biokoridor a hranice údolní nivy toku (odpovídající hranicím
STG) nejsou v terénu jasně čitelné, jsou pro vymezení šíře stanoveny minimální
parametry dle metodiky ÚSES – 50 m. Spoluautorka SEA vyhodnocení ing.
Baladová jako autorizovaný projektant ÚSES vzhledem k zachování kontinuity
hydrodrofilního biokoridoru doporučila řešit jeho vedení v celé délce dotčeného
území podél toku Biřičky (změna vůči původně vymezené trase v ÚP města HK).
V úseku mimo les v délce cca 250 m lze vést biokoridor oboustranně toku se
začleněním remízků a stávající loučky na pravém břehu. Ve zbylém úseku je nutno
trasovat biokoridor při okraji lesního porostu se začleněním toku Biřičky včetně min.
5 – 15 m širokého pásu podél jeho pravého břehu. Realizace záměru nemůže
stávající nevhodné poměry v biokoridoru zhoršit, tedy dále snížit, omezit či dokonce
vyloučit plnění ekologicko-stabilizační funkce skladebného prvku ÚSES, je však
nutno při detailním řešení náplně plochy v rámci nově vymezeného biokoridoru
zajistit kontinuitu biotopů nivních luk v různém stupni potenciálního přeplavování či
zamokření, nejlépe formou propojené mozaiky biotopů.
Funkčnost biokoridoru je dle názoru zpracovatelského týmu oznámení závislá na
pestrosti biotopů, umožňujících stanovištní podmínky pro rostlinné a živočišné
druhy. V daném hydrofilním biokoridoru se jedná o obnovu původních ekosystémů
v širokém rozpětí hydrických řad - vodních, mokřadních a vlhkomilných. Zároveň je
nutné eliminovat negativní vlivy, které by funkčnost biokoridoru omezily, tedy
realizaci jakýchkoli pevných staveb (objektů) podél toku, umístění jamkovišť a
odpališť řešit co nejdále od břehové hrany toku a dále zajistit kontinuitu hydrofilních
luk podél toku v celém úseku, který jižní částí zájmového území prochází. Tedy
navrhnout při konečném řešení (zakládání) travních porostů systém propojených
enkláv a dílčích koridorů mokřadních luk, čemuž je nutno podřídit i druhovou
skladbu v rámci osevních postupů. Je potřeba zachovat všechny stávající terénní
deprese podél toku, případně navrhnout lokálně i další, za účelem zajištění
odpovídající mozaiky mokřadních biotopů v závislosti na dynamice srážkové aktivity
a kolísání hladiny podzemní vody podél toku. Realizace mělkých vodních nádrží
může pozitivně této dynamice přispět.
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Za nežádoucí je nutno pokládat živelnou realizaci sadovnického prvku mezi
drahami č. 5 a 6 nad levým břehem toku, jak je popsáno včetně návrhu řešení výše
v rámci hodnocení vlivů na VKP.
Na základě výše uvedeného rozboru zpracovatelský tým SEA hodnocení pokládá
za potřebné uplatnit následující zásady pro přípravu a realizaci posuzovaného
záměru:
•

vymezení biokoridoru pokládat za území nezastavitelné pevnými stavbami

•

v rámci funkčního členění areálu golfu uplatnit zpřísněné regulativy ve smyslu výstupů
SEA hodnocení Změny č. 157 Územního plánu města Hradec Králové pro plochu s funkcí
biokoridoru,

•

pro další zajištění funkce biokoridoru v rámci funkčního řešení území uplatnit plochu
přechodové zóny včetně modifikovaných regulativů ve smyslu výstupů SEA hodnocení
Změny č. 157 Územního plánu města Hradec Králové pro přechodovou plochu.

•

zachovat v plném rozsahu stávající vzrostlé dřeviny v prostoru biokoridoru či
přechodové zóny.

•

zachovat oba fragmenty nivních luk – jednak louku v ohbí toku Biřičky, jednak fragmenty
louky v okolí pravobřežních remízků v podhrází rybníka Roudnička

•

výhledově provést revitalizaci toku Biřičky minimálně v úseku mimo les, meandrující tok
s různě svahovanými nezpevněnými břehy a doplněním bylinné vegetace, redukce
rákosu, vhodně řešit mostek přes vodoteč (bezbariérově)

•

založit malé vodní plochy včetně litorálního pásma či mokřady jako biotopu vodních a
mokřadních společenstev, využít stávající deprese, zvodnělé v humidním období

•

zbylou plochu biokoridoru mimo les zatravnit s pomístným doplněním dřevin ve formě
solitér či remízků se zastoupením dřevin přirozeného charakteru odpovídající místním
stanovištním podmínkám (STG 2AB(3),4,5) v kombinaci stromového i keřového patra

•

vyloučit z biokoridoru jakékoli stavební plochy s výjimkou staveb pro zlepšení funkčnosti
biokoridoru (např. vodní plochy)

Vlivy na další ekosystémy

Záměrem 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. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a
jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních
fytocenóz včetně ploch biokoridoru nežádoucí sukcesí.
Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru je v kontaktu s evropsky významnou lokalitou CZ 0523266
Slatinná louka u Roudničky, i když její poloha je určena především loukami nad
zhlavím rybníka Roudnička. Zájmová plocha Změny nezasahuje do území EVL,
realizace náplně plochy Změny neznamená snížení hladiny podzemní vody a
ovlivnění hydrologických poměrů tohoto území (ty jsou dány nadržením hladiny
v rybníce Roudnička) a nemůže znamenat ani ovlivnění trofických poměrů v této
lokalitě s ohledem na nemožnost gravitace vod do území EVL (a i PP Roudnička a
Datlík). V daném kontextu tedy nelze očekávat vliv na předmět ochrany EVL a i na
integritu lokality jak v územním, tak ekosystémovém pojetí.
Funkčně na území EVL ale přímo navazuje řešený RK 1280 podél toku Biřičky.
Z uvedeného vyplývá, že veškeré aktivity v regionálním biokoridoru č. 1280 by měly
být podřízeny funkci především hydrofilních biotopů jako potenciálního biotopu
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vrkoče útlého Vertigo angustior, který je předmětem ochrany uvedené EVL, aby
tento biokoridor mohl zároveň současně vytvářet funkční území pro biotopové
zázemí navazující na území EVL a přírodní památku Roudnička a Datlík. Jde tedy
o uplatnění hydrofilních společenstev vázaných na morfologii terénu (vodoteč a
navazující aluvium). Dle názoru zpracovatelského týmu Oznámení podmínky a
zásady, popsané v části vlivů na floru a faunu, ÚSES a VKP plně postihují výše
prezentovaný požadavek.
D.1.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Zájmové území záměru bude znamenat patrnou změnu ve využití krajiny,
poněvadž převážně intenzivně zemědělský charakter využití bude nahrazen
využitím rekreačním, spojeným s posílením stanovištní rozmanitosti území a
zejména posílením trvalých travních porostů různého charakteru na úkor orné půdy.
Dílčí negativní změna je dána zastavěním části celků orné půdy sdruženým
objektem klubu a parkovištěm, představuje především změny v poměrech
negativních krajinných složek. Dojde tedy k pozitivní změně přírodní charakteristiky
krajinného rázu místa a k mírné negativní změně estetické charakteristiky.
Realizace sdruženého objektu může v případě nezvládnutí hmoty či měřítka
negativně poznamenat vztahy a harmonické měřítko v krajině, proto je nutno
důsledně respektovat doporučené regulativy přípustného doplňkového využití pro
zastavitelné území plochy ve smyslu SEA hodnocení Změny č. 157 ÚP Města
Hradec Králové, ve smyslu řešení jediného sdruženého polyfunkčního objektu o
maximálně dvou podlažích a plochy do 1200 m2 s tím, že je nutno uplatnit pro
realizaci zajištění architektonického souladu s okolní méněpodlažní příměstskou
zástavbou (převážně rodinné domy v zahradách).
Podle aktuálně předloženého řešení jde o objekt, který je architektonicky pestře
členěn, je tvořen z pěti menších hmot vzájemně propojených krčky. Navázání na
okolní zástavbu rodinných domů a tedy měřítko výstavby je dále podpořeno i tím, že
nadzemní hmota je částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní. Střechy jsou
pultové s mírným sklonem nepravidelného půdorysu, částečně řešené
s vegetačním pokryvem jako tzv. zelené střechy, z hlediska exteriéru je uvažováno
s větším podílem dřeva a přírodních materiálů. Uvedené řešení dle názoru
zpracovatelského týmu oznámení i vzhledem k poloze mimo vrcholovou část
vyvýšeného prostoru areálu (ale mimo dosah nivy) nepředstavuje významné
negativní ovlivnění krajinného rázu místa
a v případě vhodného doplnění
skupinovou výsadbou listnatých stromů je plně akceptovatelné. Představuje dílčí
pohledovou změnu, patrnou zejména z hráze rybníka Roudnička od JV a z klesající
části Roudničské ulice od severu. V daném kontextu je vhodné oddělit pásem
dřevin podél východní strany i navrhované parkoviště.
Vlastní realizace hřiště znamená především doplnění mozaiky ploch jamek úplného
golfového hřiště s odpališti, jamkovišti, dráhami, bunkery apod., která vizuálně
změní současný spojitý charakter většiny zájmového území záměru. V daném
kontextu jde opět spíše o pozitivní dopad, poněvadž dojde ke zjemnění krajinné
mozaiky plochy.
Na základě provedeného rozboru je možno doporučit realizaci následujících
opatření:
•

v dalším stupni projektové dokumentace potvrdit pestré architektonické členění
sdruženého objektu golfového klubu se zásadou pohledové fragmentace hmoty a ploch
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dílčími objekty jedno až dvoupodlažními, s maximálním využitím přírodních materiálů
v exteriérech a řešení ve střízlivém barevném provedení
•

zajistit důsledné začlenění objektů sdruženého golfového klubu a parkoviště do krajiny
vhodnými skupinovými výsadbami stromů či pásovými výsadbami dřevin

D.1.8. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a další parametry životního
prostředí
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87
Sb. o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické
osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Vlivy na funkční využití území ve stávajícím areálu nenastanou, nedochází k rušení
cestní sítě, je rozvinuto stávající dopravní napojení, zůstává zachován tok i
rozhodující porosty dřevin.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy.
Je nutno předcházet biologickým vlivům ruderalizace, proto je doporučeno:
•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami vstupní části areálu z důvodu prevence další ruderalizace území
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze
všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné,
že se jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené změnou územního plánu pro
obdobné záměry. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti
a významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů
hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější
vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na
přírodní složku ekosystémů.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska
velikosti vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až
středně významný.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.

D.3. Údaje o možných významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci,
kompenzaci nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popřípadě

V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

v rámci další projektové přípravy záměru respektovat požadavek v tom smyslu, že
golfové hřiště bude vytvářeno na stávajícím povrchu, bez hluboké skrývky a větších
zásahů do půdního horizontu a podloží

•

součástí další projektové přípravy bude doložení souhlasu správce toku s bilancovaným
kvantitativním jakož i kvalitativním
objemem srážkové vody ze zpevněných a
zastavěných ploch odváděných do vodního toku

•

výtokový objekt dešťové kanalizace bude navržen a realizován nad hladinou Q355

•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou
opatřeny odlučovačem ropných látek garantujícím na výstupu zbytkové znečištění do 0,2
mg NEL/l; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

•

v dalším stupni projektové dokumentace přizpůsobit řešení dráhy č. 7 posunem
dopadové plochy 1. paru mimo louku na poz.p.č. 220/10 v k.ú. Roudnička u ohbí toku
z důvodu ochrany zbytku slatinné louky, případně JV část dopadové plochy dráhy č. 7
udržovat jen extenzivním kosením v souladu s managementem slatinných luk,
v návaznosti na kosení této louky v rámci údržby areálu

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit maximální oddálení jamkoviště drah č. 5
až 7 od břehové hrany toku Biřičky a polohu jamkoviště dráhy č. 5 od břehů navrhované
vodní plochy

•

v rámci dráhy č. 5 řešit podél toku tzv. nehratelnou zónu s cílem zachovat a podpořit
vegetaci makrofyt v toku a jeho bezprostředním okolí

•

zajistit důslednou ochranu stávajících původních porostů v podhrází rybníka Roudnička
včetně jejich údržby

•

veškeré přesazování dřevin
v mimoreprodukčním období

•

veškeré skrývkové práce orientovat do druhé poloviny vegetačního období a do
mimovegetačního období

•

v rámci řešení malých vodních ploch zajistit tvarování, které umožní vznik mělkých
litorálů,

•

vodní plochy řešit bez rybí obsádky, pokud bude rybí obsádka navržena, je nutno
realizovat od hlavní vodní plochy oddělené plošky z důvodu prevence likvidace
vývojových stadií obojživelníků rybami

•

v prostorech mimo dochované fragmenty nivních luk řešit mírné terénní deprese
s možností vzniku periodických vod (okolí dráhy č. 5 nad levým břehem toku u lesa, dále
podél pravého břehu toku v JZ části)

•

organizaci terénních úprav řešit tak, aby vždy zůstala zachována mozaika biotopů se
spojitými enklávami terénních depresí pro vznik nivních (hydrofilních) společenstev,
přednostně podél toku a v souběhu s ním

•

zajistit úplnou likvidaci živelně založeného sadovnického prvku nad levým břehem toku
mezi drahami č. 5 a 6 jednak přesazením uvedených porostů do vyvýšené části areálu na
orné půdě mimo nivu, jednak odstraněním mulčované navážky; v prostoru rušeného
sadovnického prvku řešit mimo kontakt s tokem mělkou terénní depresi za účelem
posílení mozaiky mokřadních stanovišť

•

vymezení biokoridoru pokládat za území nezastavitelné pevnými stavbami

a

údržbové
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•

v rámci funkčního členění areálu golfu uplatnit zpřísněné regulativy ve smyslu výstupů
SEA hodnocení Změny č. 157 Územního plánu města Hradec Králové pro plochu s funkcí
biokoridoru

•

pro další zajištění funkce biokoridoru v rámci funkčního řešení území uplatnit plochu
přechodové zóny včetně modifikovaných regulativů ve smyslu výstupů SEA hodnocení
Změny č. 157 Územního plánu města Hradec Králové pro přechodovou plochu.

•

zachovat v plném rozsahu stávající vzrostlé dřeviny v prostoru biokoridoru či
přechodové zóny

•

zachovat oba fragmenty nivních luk – jednak louku v ohbí toku Biřičky, jednak fragmenty
louky v okolí pravobřežních remízků v podhrází rybníka Roudnička

•

výhledově provést revitalizaci toku Biřičky minimálně v úseku mimo les, meandrující tok
s různě svahovanými nezpevněnými břehy a doplněním bylinné vegetace, redukce
rákosu, vhodně řešit mostek přes vodoteč (bezbariérově)

•

založit malé vodní plochy včetně litorálního pásma či mokřady jako biotopu vodních a
mokřadních společenstev, využít stávající deprese, zvodnělé v humidním období

•

zbylou plochu biokoridoru mimo les zatravnit s pomístným doplněním dřevin ve formě
solitér či remízků se zastoupením dřevin přirozeného charakteru odpovídající místním
stanovištním podmínkám (STG 2AB(3),4,5) v kombinaci stromového i keřového patra

•

vyloučit z biokoridoru jakékoli stavební plochy s výjimkou staveb pro zlepšení funkčnosti
biokoridoru (např. vodní plochy)

•

v dalším stupni projektové dokumentace potvrdit pestré architektonické členění
sdruženého objektu golfového klubu se zásadou pohledové fragmentace hmoty a ploch
dílčími objekty jedno až dvoupodlažními, s maximálním využitím přírodních materiálů
v exteriérech a řešení ve střízlivém barevném provedení

•

zajistit důsledné začlenění objektů sdruženého golfového klubu a parkoviště do krajiny
vhodnými skupinovými výsadbami stromů či pásovými výsadbami dřevin

•

podmínkou vydání stavebního povolení na posuzovaný záměr bude doložení zjištěné
reálné akustické situace měřením, zpracované autorizovanou laboratoří; součástí měření
bude taktéž dopravně-inženýrský průzkum; výběr měřícího místa bude konzultován
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro
etapu výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu
nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně
hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby ve
vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby

•

v dalším stupni projektové dokumentace konkretizovat nároky na spotřebu závlahové
vody s tím, že je nezbytné všemi způsoby zajistit snížení nároků na zdroje vody
především akumulací čistých dešťových vod

•

i přes dostatečnou vydatnost podzemního zdroje vody omezit odběry vody z dosud
využívaných studní a z důvodů rozptýlení odběru zapojit do systému závlah další studny
ve větší vzdálenosti od nejbližších individuálních zdrojů vody v Roudničce

•

v rámci další projektové přípravy budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat způsob čištění vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

dále zajistit, že skladová část provozního objektu bude vybavena vodonepropustnou
podlahou

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou
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prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie
postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

bude nezbytné

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

•

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 nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami vstupní části areálu z důvodu prevence další ruderalizace území

•

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

•

bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovače ropných látek

•

provozní řád odlučovače ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na
pravidelnou kontrolu a údržbu

•

do provozního řádu zakotvit systém monitoringu živinové bilance v prostorech,
vyžadující živinovou dotaci pouze pomalu rozpustnými hnojivy s cílem optimalizovat
výživový režim; v kontaktních prostorech vyživovaných ploch s vodními plochami zajistit
selektivní a přísně dělené dávkování hnojiv s cílem minimalizovat přímé ovlivnění kvality
povrchových vod

•

v provozním řádu zajistit a reálně dodržovat zásadu, že budou používány pouze
selektivní nízkoreziduální pesticidy pro případy, že běžná údržba greenů a drah
nezachytí nástup případných invazních rostlin nebo ruderálních plevelů; tyto látky
nebudou skladovány do zásoby a budou aplikovány jen jednorázově na základě
jednorázové objednávky při akutním ohrožení kvality travních porostů klíčových objektů
formou ručního postřiku cíleně na plochu nebo rostlinný objekt

•

provádět každoroční sezónní vyhodnocování stavu flory zejména v nově řešených
vodních plochách, samotném toku a mokřadech s tím, že bude zajištěna údržba těchto
ploch s cílem zachovat maximální stanovištní, druhovou a strukturní rozmanitost těchto
biotopů

•

v rámci provozního řádu areálu vyloučit vznik situací, které by mohly vést k úniku vodám
nebezpečných látek při údržbě odpališť a jamkovišť do vod vodních ploch nebo toku,
analogicky zajistit prevenci případné eutrofizace tůní a kanálu při zajišťování výživy
intenzivně obhospodařovaných porostů golfového areálu

•

provádět každoroční sezónní vyhodnocování stavu fauny zejména v tůních, mokřadech
a vodním toku s tím, že bude zajištěna údržba těchto ploch s cílem zachovat maximální
stanovištní, druhovou a strukturní rozmanitost těchto biotopů jako podmínky života
vodních a mokřadních živočichů

•

v provozním řádu a v rámci prezentace areálu zabezpečit, aby více navštěvované
rozsáhlejší sportovní akce byly organizovány ve druhé polovině vegetačního období
s cílem minimalizovat rušení v reprodukčním období živočichů

•

provozní řád golfového hřiště bude jednoznačně vylučovat používání pesticidních látek
v celém prostoru golfového hřiště a jeho technického zázemí; travní porosty budou
ošetřovány pouze sečením a hnojením speciálním hnojivem na sportovní trávníky a
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golfová hřiště Greens 20 – 5 – 9 – 3 nebo obdobným stejných vlastností, vyznačující se
především pomalým uvolňováním živin kolem 12 týdnů
•

po zahájení provozu sportovně relaxačního areálu bude provedeno kontrolní měření
akustické studie pro porovnání změny mezi počáteční akustickou situací a výslednou
akustickou situací; v případě prokazatelné změny akustické situace bude podél
parkoviště realizováno odpovídající protihlukové opatření ve formě clony s pohltivým
materiálem ve směru ke komunikaci

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
Seznam použité literatury a podkladů
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Sportovně relaxační areál Hradec Králové, dokumentace pro územní řízení, Atelier
Architektury ŠUDA + HORSKÝ, červen 2008
Návrh Změny č. 157 Územního plánu města Hradec Králové. Odůvodnění ÚP. Ing.
arch. Jana Šejvlová a kol., REGIO s.r.o., Hradec Králové, březen 2008.
Změna územního plánu města Hradec Králové č. 157. Vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., ECO-ENVI-CONSULT
Jičín, březen 2008
Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2001): Královéhradecko. In:
Mackovčin P., Sedláček M (eds.): Chráněná území ČR, svazek V.. Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.]
(2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha
Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
Šťastný K., Bejček V., Hudec K (2006, eds.): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České
republice. Nakladatelství AVENTINUM s.r.o., Praha
Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické
stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357
str.
Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická hora: Dokumentace k územnímu
řízení, Ateliér M, Ing. S.Macas, 2004
Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia,
Praha
Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita
Karlova, Praha, 1996
Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. Academia, Praha.
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18)
19)
20)

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.]
(2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České
republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
- Academia, Praha.

D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování oznámení
S ohledem na posouzení stávajícího areálu nebyly zaznamenány žádné významné
neurčitosti. Za nezbytné je požadovat realizování doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení a jejichž respektováním lze potenciální 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 akceptovatelné.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Sportovně relaxační areál Hradec
Králové“. Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II.
(záměry vyžadující zjišťovací řízení),bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu a bod 10.8
Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a
cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů, kde státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto
případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Situace záměru je patrná z následujícího
obrázku:

Na základě podrobné analýzy perspektivy golfu v České republice vznikl projekt výstavby
golfového hřiště v lokalitě Třebeš – Roudnička v Hradci Králové. Smyslem navrhovaného
záměru je podstatné zkvalitnění nabídky sportovně-rekreačních možností ve spádové
oblasti hřiště, respektive v Královehradeckém kraji. Navrhovaný projekt může ve velké míře
poskytnout i další efekty směřující jednak k tvorbě nových pracovních příležitostí, zvýšení
prestiže regionu Hradecka, jednak i k výraznému zvýšení ekonomicky ziskového segmentu
cestovního ruchu – golfové turistiky. Hlavním cílem projektu je:
ü Nabídka sportovně – rekreačního programu v regionu
ü Rozvoj ekonomicky ziskových variant turistického ruchu
ü Zlepšení nabídky „manažerských aktivit“ v oblasti Pardubic a Hradce Králové a tím i
zvýšení atraktivity lokality pro zahraniční investory
Z hlediska lokální strategie města Hradec Králové je navrhovaný projekt v souladu se
záměrem krajského města, které se snaží stát se turisticky zajímavou lokalitou umístěnou
mezi dvě velké aglomerace Pardubice a Hradec Králové. Golfové hřiště vhodně doplňuje
současnou orientaci města na cykloturistiku a další rekreační aktivity .
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Realizací záměru budou vytvořeny podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro
různé formy cestovního ruchu, obzvláště ve specifických oblastech, s cílem zachování a
rozvoje jejich hodnot. Současně budou podporována propojení z hlediska cestovního ruchu
atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy
turistiky, čímž dojde k naplnění republikové priority územního plánování stanovené
v Politice územního rozvoje v bodě č.24 a zároveň vytvářet vedle podmínek pro vznik
územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně
přístupné zeleně, umožňující propustnost a prostupnost krajiny, její rekreační využití a
zachování reprodukční schopnosti.
Posuzovaný záměr bude realizován následujícími stavebními objekty:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SO 01 – Příprava území, hrubé terénní úpravy
SO 02 – Objekt golfového klubu s restaurací a hotelem
SO 03 – Objekt cvičného odpaliště
SO 04 – Objekt technického zázemí hřiště
SO 05 – Komunikace a parkoviště se 120 stáními
SO 06 – Vodovodní přípojka, splašková kanalizace, dešťová kanalizace
SO 07 – Plynovodní přípojka
SO 08 – Elektrorozvody NN
SO 09 – Vnitroareálové osvětlení
SO 10 – Golfové hřiště, čisté terénní úpravy
SO 11 – Zeleň
SO 12 – Vodní plochy a drenáže

Přehled jednotlivých stavebních objektů je patrný z příslušné části předkládaného
oznámení.
Z hlediska vlivů na ovzduší je předkládaným oznámením dokladováno, že záměr
nepředstavuje významnější změnu v imisní situaci zájmového území.
Z akustické situace vyplývá, že předkládaný záměr by při průměrném využívání areálu
neměl znamenat překračování hygienického limitu pro denní dobu.
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a podzemních
vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, nezabezpečeným
skladováním látek nebezpečných vodám. Pro etapu výstavby související s posuzovaným
záměrem jsou v oznámení formulována odpovídající doporučení.
Odvedení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch bude oddílnou kanalizací do
vodoteče Biřička. V souladu s vyhláškou č 501/2006 Sb. § 20 bude řešen vsak a retence
srážkových vod v odpovídající výši, přebytečné vody budou svedeny bezpečnostním
přepadem do vodoteče.
Potenciálním nebezpečím pro kvalitu vody v toku je výhledová údržba nejintenzivněji
udržovaných ploch jamkovišť a odpališť v případě, že by byla v rámci provozu náplně
plochy řešena výhradně prostřednictvím herbicidů , případně přehnojování intenzivních
trávníků z hlediska výživy. Z tohoto důvodu je podmínkou realizace náplně plochy zásada,
že herbicidní prostředky budou používány jen jako bezreziduální selektivně a jen
v případech nezvládnutí běžné údržby, především v prostorech biokoridoru a podél toku.
Dále musí být zpracován plán výživy tak, aby nemohlo docházet k vyplavování živin do
podzemních vod.
Golfové hřiště využívá nejnovějších technologií v oblasti založení a výsadby hřiště. Byly
zvoleny pouze speciálně vyšlechtěné travní kultury, předpokládá se důkladné založení
vlastních drah. Díky těmto postupům je možné omezit použití chemických přípravků
prakticky pouze na plochu greenů. Tato plocha ovšem tvoří jen zlomek celkové plochy
hřiště. V rámci provozu je možné očekávat vlivy z působení hnojiv a z působení
herbicidních přípravků.
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Zpracovatelem oznámení je navrženo používat pomalu rozpustná hnojiva z důvodu
pomalého uvolňování živin a možnosti plynulého využívání rostlinami. Lze předpokládat
vyšší ekvivalenty po vlastním založení porostů na podloží a s postupem vyrovnávání
trofického režimu lze očekávat postupné snižování dávek. Tyto látky jsou aplikovány
prakticky pouze na greeny a občas i na dráhy, s ohledem na výše popsané zásady nehrozí
významnější průnik hnojiv do podzemních vod v podpovrchovém oběhu. S výjimkou dráhy
č. 5 (která přechází tok Roudničky a je navrhována v blízkosti nové vodní plochy), dráhy č.
6 (kde jamkoviště se nachází v blízkosti toku) a dráhy č. 7 (kde je odpaliště i jamkoviště
v blízkosti pravého břehu toku) nehrozí zprostředkovaný kontakt greenů a drah
s povrchovými vodami, kde lze při nesprávné či nadměrné aplikaci hnojiv očekávat
případné splachy do povrchových vod. Do provozního řádu je tak nutno zapracovat zásadu
hnojení pouze na základě důkladného monitoringu živinové bilance a zpřísnění aplikačních
postupů ve vyživovaných prostorech v kontaktu s vodními plochami.
Systém ochrany travních porostů na greenech je založen na každodenní údržbě, která by
za normální situace měla zajistit tlumení nežádoucího rozvoje nežádoucích druhů rostlin na
těchto plochách bez použití herbicidních látek. Z tohoto důvodu zpracovatelský tým
oznámení doporučuje, aby byly používány pouze selektivní nízkoreziduální herbicidy jen
pro případy, že běžná údržba greenů a drah nezachytí nástup invazních rostlin nebo
ruderálních plevelů.
Na základě výše uvedeného rozboru jsou navrhována v příslušné části oznámení
odpovídající doporučení.
V případě předkládaného záměru se jedná u záborů pozemků o zemědělské půdy ve IV.
třídě ochrany a V. třídě ochrany , tedy se jedná o půdy s podprůměrnou a velmi nízkou
produkční schopností. Z uvedeného pohledu lze tedy vliv na půdy označit jako malý a
nevýznamný.
Realizace záměru nenarušuje přímo žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací
prostor.
Řešené území je již částečně využito jako provozovaný cvičný golfový areál, nelze tedy
zpětně rekonstruovat stav ekosystémů před realizací prvků provozovaného areálu, dle
historických podkladů v prostoru byly dříve nivní louky, později ve spojení s úpravou toku
většinově rozorané. K terénním úpravám, které přímo mohly ovlivnit a zřejmě i ovlivnily
stav ekosystémů na části řešeného území před tímto zásahem, již došlo. Na již dotčené
části zájmového území se cvičné hřiště nachází v provozuschopném stavu, se zapojenou
mozaikou kosených bylinotravních porostů od ploch vícekrát denně udržovaných přes
méně intenzivně kosené porosty až po některé zbytkové plochy s charakterem původního
bylinotravního pokryvu (kontext obou remízků a fragmentů luk nad pravým břehem toku).
V území jsou dále původní i vysázené porosty dřevin, stávající upravený tok (v úseku
v podhrází rybníka Roudnička pročištěný, ale s postupnou regenerací částí porostů
makrofyt). Nelze tedy již hodnotit vliv provedených úprav části zájmového území areálu
(přípravy území, fázi výstavby), ale jen vyhodnotit vlivy provozu části areálu a stanovit
podmínky pro eliminaci, prevenci a minimalizaci možných vlivů na dochovaný stav bioty.
Většina zájmového území v západní a severní části je zatím v původním stavu intenzivních
agrocenóz, rovněž zůstaly zachovány travní porosty charakteru psárkových luk nad pravým
břehem toku v JZ prostoru naproti východní části lesa, které požadavky na realizaci záměru
musí zůstat zachovány.
Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu lze předpokládat pouze nevýznamné a málo významné
vlivy, pokud bude zajištěna šetrná aplikace přípravků na údržbu jamkovišť a odpališť ve
vztahu k VKP toku a nivy a zajištěna vhodná údržba navrhovaných vodních ploch a tůní
z hlediska jejich různorodého stavu (hloubka vody, míra zápoje vodních a bahenních
rostlin, doprovody dřevin). Základní podmínkou pro nevýznamnost vlivů na zájmy, chráněné
zákonem o ochraně přírody a krajiny je posílení ekologicko-stabilizační funkce regionálního
biokoridoru ve smyslu výstupů SEA hodnocení Změny č. 157 ÚP města Hradec Králové,
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tedy zajištění kontinuity nivních ekosystémů v mozaice hydrických řad podél toku,
uplatněním přechodové zóny podél biokoridoru a zajištění určité nápravy v nivě toku pod
hrází rybníka Roudnička (zejména likvidace nevhodného živelně založeného sadovnického
prvku mezi drahami č. 5 a 6 v levobřežní části nivy. Podmínkou posílení ekologickostabilizační funkce je rovněž řešení tzv. nehratelné zóny při křížení toku dráhou č. 5.
Evropsky významná lokalita Slatinná louka u Roudničky a území přírodní památky Datlík a
Roudnička nemůže být záměrem negativně ovlivněno.
V kontextu krajiny může dojit při uplatnění navrhovaných zásad a doporučení k vytvoření
pestré mozaiky biotopů a stanovišť oproti jednotvárnějším plochám orné půdy a
ruderalizovaných luk, zatím nikoli na úkor hodnotnějších ekosystémů jako určující složky
přírodní charakteristiky krajinného rázu, je požadováno zachovat obě polohy zbytků nivních
luk nad pravým břehem toku.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. Z hlediska
provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní
památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé
archeologické nálezy.
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