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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Tomáš Folberger

A.II. IČO
67489109

A.III. Sídlo
Buzulucká 936
500 03 Hradec Králové

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

Tomáš Folberger - investor
Buzulucká 936
500 03 Hradec Králové
tel. 775 946 633
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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: „Golfové hřiště Na Vrších“ – rozšíření hřiště“
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), 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.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je rozšíření stávajícího cvičného 6-ti jamkového golfového
hřiště. Navržené rozšíření bude zahrnovat 6 nových jamek na p.č. 372/11, 548/1,
549/1, 545, 548/2, 611/3, 528/3 v kat.ú. Jeníkovice u Hradce Králové a na p.č. 1600
a 1604 v k.ú. Librantice. Celková plocha rozšíření na těchto parcelách činí 78 639
m2. Po případném navrhovaném rozšíření bude činit celková plocha golfového
hřiště 123 639 m2.
Součástí předkládaného záměru nejsou žádné související stavby, protože ty byly
realizovány v rámci stavby „Golfové hřiště Na Vrších“, na které byl dne 2.1.2007
vydán závěr zjišťovacího řízení pod zn. 25367/ZP/2006-Pa v tom smyslu, že záměr
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění (viz příloha předkládaného oznámení).

B.I.3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Královéhradecký
Jeníkovice, Librantice
Jeníkovice, Librantice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o rozšíření stávajícího cvičného golfového 6-ti jamkového hřiště.
Navržené rozšíření bude zahrnovat 6 jamek ( 1 x par 3, 4 x par 4, 1 x par 5 ).
Rozšíření golfové hřiště je navrženo jako veřejné s mírně členěným terénem a
pískovými překážkami (bunkery). Terénní úpravy podstatně nemění stávající tvar
terénu a jeho odtokové poměry. Budovaný sportovní areál spadá do kategorie
nízkorozpočtových golfových hřišť kde je nutné ho posuzovat i z hlediska finančních
prostředků vynaložených při jeho realizaci, neboť s náklady souvisí remodelace
původního terénu. Nízkorozpočtová hřiště využívají do maximální možné míry
původní terén a morfologii zájmového území vodních ploch apod.
Golfové hřiště je určeno pro členy klubu a jejich hosty. Denní návštěvnost je
v závislosti na klimatických podmínkách v rozmezí 5 - 25 osob. S rozšířením hřiště
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se nepočítá s navýšením počtu návštěvníků. Podstatou záměru je poskytnout
hráčům větší komfort aktivního odpočinku a sportovního vyžití. Z tohoto
předpokladu návštěvnosti vychází i vyhovující kapacita stávajícího parkoviště pro
osobní automobily. Počet trvalých zaměstnanců jsou 2, v období sezóny + 1
brigádník (tj. v sezóně celkový počet 3).
Původně bylo území využíváno 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. 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
Důvody pro umístění a rozšíření golfového hřiště v dané lokalitě jsou
zejména vhodné přírodní podmínky pro výstavbu hřiště - příznivá geomorfologie
terénu a regionální atraktivita území - 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
Hradec Králové a Pardubice a dále existence již vybudovaného technického zázemí
hřiště. Navržené rozmístění drah na ploše hřiště představuje optimální řešení
z hlediska hry v daných podmínkách dostupných ploch.
Smyslem navrhovaného záměru je podstatné zkapacitnění nabídky sportovněrekreačních 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 Rozšíření nabídky sportovně – rekreačního programu v regionu
ü Rozvoj ekonomicky ziskových variant turistického ruchu
ü Zlepšení nabídky „manažerských aktivit“ v okolí Hradce Králové a tím i zvýšení
atraktivity lokality pro zahraniční investory
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Areál golfového hřiště je umístěn ve dvou katastrálních územích obcí Jeníkovice a
Librantice, ve vzdálenosti cca 300 m jihovýchodně od obce Librantice. Areál se
rozkládá na zemědělské půdě (zejména v kategorii orná půda). Areál golfového
hřiště sousedí na jihu a jihovýchodě s dvěmi hospodářskými usedlostmi, jinak je
obklopen zemědělskou půdou.
Nově upravované pozemky mají rozlohu 78 639 m2, terén je mírně svažitý, stávající
přístupová komunikace vede vnitřkem golfového areálu.
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Posuzovaný záměr bude realizován následujícími stavebními objekty:
Ø
Ø
Ø

SO 01 – Terénní úpravy
SO 02 – Zeleň
SO 03 – Zavlažovací systém

Přehled jednotlivých stavebních objektů je patrný z následujícího popisu:
SO 01 – Terénní úpravy
Navrhované golfové hřiště je tzv. anglického typu, kdy je maximálně využita
přirozená konfigurace terénu a zemní práce jsou omezeny na minimum. Stavební
práce spočívají zejména v terénních úpravách, které budou prováděny při výstavbě
jamkovišť, odpališť a pískových překážek. Na plochách určených ke zbudování
těchto prvků bude sejmuta kulturní vrstva zeminy (ornice a podorničí), následně
bude vymodelován terén do požadovaného tvaru, položeny příslušné vrstvy
materiálu, rozprostřena ornice a provedeno osetí. Pouze povrch bunkerů bude
pískový. Při výstavbě bude využit veškerý výkopový materiál včetně ornice. Vše
bude využito při výstavbě jednotlivých částí hřišť a úpravách okolních ploch.
Na ploše u rybníka parc.č.1600 a 1604 (jamky č.1, 2 a 3) nedojde k terénním
úpravám.
Výstavba "Rozšíření golfového hřiště " předpokládá provedení drobných terénních
úprav. Terénní úpravy budou zaměřeny především na vyrovnání a vyspádování
drobných nerovností v terénu a zajištění stabilizace ploch v místech určených pro
hrací plochy golfového hřiště.
Většina území byla, případně je, využívána jako zemědělská půda. Záměr
nevyžaduje kácení dřevin. Pod vlastními objekty – jamkami bude provedena
skrývka ornice, která bude použita pro zpětné ohumusování v bezprostředním okolí,
případně bude využita pro rekultivaci v prostoru areálu.
Pro modelaci terénu jamkovišť a odpališť bude použit bentonitový vratný písek
společnosti TSS v Třebechovicích pod Orebem. Certifikát umožňující takovéto
využití tohoto materiálu je doložen v příloze předkládaného oznámení.

SO 02 – Zeleň
K ozelenění areálu budou použity pouze rostliny v ČR geograficky původní, typické
pro danou lokalitu. Konkrétní druhová skladba bude upřesněna v dalším stupni PD.
U rybníka na parcelách 1600 a 1604 bude stávající zeleň zachována a nedojde již k
jiné výsadbě.
Druhovost použitých dřevin bude založena v návrhu odsouhlaseném příslušným
orgánem státní správy.
Situace návrhu výsadby je patrná z mapového podkladu na následující stránce:
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SO 03 – Zavlažovací systém a vybudování dvou studní
Potrubí závlahového systému bude uloženo v mělké rýze v jednotlivých drahách.
Jamkoviště budou zavlažována výsuvnými postřikovači umístěnými kolem každého
jamkoviště. Postřikovače budou zavlažovat patovací povrch jamkoviště. S umělým
zavlažováním u rybníka ( parc. č. 1600 a 1604 ) provozovatel v současné době
nepočítá. Za nepříznivých klimatických podmínek, kdy úhrn dešťových srážek bude
nízký, je možné zavlažovat vodou z hadicového rozvodu. Jednalo by se o
zavlažování plochy jamkovišť a odpališť.
Realizace vrtů (vystrojení studní)

Hydrogeologické posouzení záměru a návrh výstavby jímacích objektů – dvou
vrtaných studní na pozemcích p.č. 1620 k.ú. Librantice a p.p.č. 545 k.ú.
Jeníkovice, které budou po aktivaci využívány k jímání podzemní vody pro
závlahu ozeleněných ploch golfového hřiště zpracovala firma Global – Geo s.r.o.
Celá studie je samostatnou přílohou předkládaného oznámení.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace – 2010
Dokončení realizace – 2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Královéhradecký kraj, Obec Jeníkovice, Obec Librantice

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, tedy včetně
získání souhlasu s odnětím ze ZPF.
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Širší územní vztahy jsou patrné z následujícího obrázku:

V následujících podkladech je doložena:
Situace záměru 1 – Stávající stav
Situace záměru 2 – Navrhované rozšíření
Situace záměru 3 - Celkový stav po rozšíření hřiště
Fotodokumentace stávajícího stavu
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Situace záměru 1 – Stávající stav
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Situace záměru 2 – Navrhované rozšíření
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Situace záměru 3 - Celkový stav po rozšíření hřiště
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Fotodokumentace stávajícího stavu:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Rozšíření bude probíhat na pozemcích p.č. 1600, 1604 v k.ú. Librantice a p.č.
372/11, 528/3, 545, 548/1, 548/2, 549/1, 611/3 v k.ú. Jeníkovice. Stávající golfové
hřiště je situováno na pozemcích p.č. 1610, 1845, 1611, 1618 v k.ú. Librantice a
p.č. 539/1, 540 a 531 v k.ú. Jeníkovice.
Zábor PUPFL
S posuzovaným záměrem není spojen žádný nárok na trvalý respektive dočasný
zábor PUPFL. Dle podkladů projektanta stavba není v kontaktu s ochranným
pásmem lesa.
Zábor ZPF
Záměr se nachází v katastrálních územích Librantice a Jeníkovice na mírně
svažitém terénu. Navrhované rozšíření areálu se nachází na níže uvedených
pozemcích na rozloze 78 639 m2. Celkový trvalý zábor ZPF činí 5 018,23 m2.
k.ú.
Librantice
Librantice

parcelní číslo BPEJ
1600
32 001
1604
32001
32011

typ pozemku
orná půda
orná půda
orná půda

2

výměra m dle BPEJ
7 942
28 881
410

2

výměra m
7 942

2

zábor ZPF m

29 291
Jeníkovice

545

32001
32011

parc.zjedn.evidence - ZPF
parc.zjedn.evidence - ZPF

1 969
4 005

Jeníkovice
Jeníkovice

548/1
548/2

32001
32001

parc.zjedn.evidence - ZPF
parc.zjedn.evidence - ZPF

6 845
10 206

Jeníkovice
Jeníkovice
Jeníkovice
Jeníkovice

611/3
549/1
528/3
372/11

32001
32011
32011
32001
32011

orná půda
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda

187
749
1 045
9 528
6 872

5 974
6 845
10 206

187
749
1 045

16400

celkem

78 639

Navrhované golfové hřiště je tzv. anglického (skotského) typu, kdy je v maximální
míře využívána přirozená konfigurace terénu a zemní práce jsou omezeny na
nejnutnější míru. Při výstavbě nevznikne žádný přebytečný výkopový materiál nebo
ornice, vše bude využito při výstavbě hřiště.
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

Omezení výstavby, která by vyplývala z ochranných pásem nejsou v dotčeném
území známa.
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602.17
42.21
456.45
1206.95
107.89

1650.82
22.94
192.84
735.96
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B.II.2. Voda
Etapa výstavby
V zásadě nebudou vznikat nároky na pitnou vodu, protože potřebné úpravy terénu
budou realizovány stávajícími zaměstnanci golfového hřiště.
Etapa provozu
Ve vztahu k zaměstnancům a návštěvníkům areálu nedochází ke změně oproti
stávajícímu stavu. Pitná voda pro zaměstnance a hosty je kupována balená.
Nepředpokládá se ani nárůst počtu zaměstnanců, ani počtu návštěvníků golfového
areálu. Nové nároky na vodu tak nevznikají.
Pro potřeby závlah byl vypracován Hydrogeologický projekt firmou Global – Geo
s.r.o., který je přílohou předkládaného oznámení.
Předmětem tohoto materiálu je posouzení návrhu výstavby jímacích objektů – dvou
vrtaných studní na pozemcích p.č.1620 v k.ú. Librantice (H1) a p.č. 545 v k.ú.
Jeníkovice u Hradce Králové (H2). Dle dosud provedených rešeršních prací je
vydatnost jednotlivých studní 0,3 až 0,5 l/s. Tato vydatnost by měla spolehlivě
zajistit předpokládané celkové nároky 340 m3/rok pro celé golfové hřiště po jeho
rozšíření.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu se v podstatě nepředpokládají s výjimkou bentonitového
vratného písku společnosti TSS v Třebechovicích pod Orebem pro modelaci terénu
jakmovišť a odpališť žádné další surovinové zdroje.
Certifikát umožňující takovéto využití tohoto materiálu je doložen v příloze
předkládaného oznámení.
Provoz
Suroviny

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru nejsou předpokládány žádné nároky
na suroviny s výjimkou hnojiv používaných na plochách jamkovišť a na plochách
odpališť. Hnojiva budou aplikována na plochy jamkovišť a na cca 25 drobných
plochách odpališť 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. Běžně se
uvažuje měrná aplikace 225 kg na 1 ha . Udávané ztráty v normálních srážkových
poměrech i v přívalových deštích dosahují maximálně 2%. 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 bude systém Poly Plus, který zajišťuje pomalé
uvolňování živin a současně zajišťuje i maximální ochranu prostředí.
Na ploše hřiště bude pro hnojení použita metoda mulčování (zeleného hnojení) tak,
že po seči bude nadrobno upravený materiál ponechán k přirozenému rozpadu a
obohacení kořenové vrstvy zejména dusíkatou složkou. Kromě lepší výživy
18
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bylinného patra bude takto docházet i k navyšování humózní vrstvy a pedologické
stabilizaci udržovaných ploch.
Během provozu golfového hřiště je zapotřebí pohonných hmot pro provoz sekaček
a traktoru. Množství spotřebované nafty je odhadováno na cca 1000 l/rok. Množství
spotřebovaného benzínu bude činit cca 800 l/rok. Skladování pohonných hmot je
smluvně zajištěno v hospodářské usedlosti p. Zdeňka Horáka. PHM jsou
skladovány v sudech, které jsou umístěny v nerezové záchytné vaně v samostatné
uzamykatelné místnosti. Benzín je skladován v max. množství 60 l a nafta v max.
množství 200 l.
Elektrická energie

Záměr rozšíření golfového hřiště nenárokuje žádné požadavky na elektrickou
energii ani v etapě výstavby ani v provozu.
Zásobování teplem

Se záměrem nejsou spojeny žádné nároky na vytápění.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní napojení

Etapa výstavby nebude představovat výraznější nároky na vyvolanou staveništní
dopravu, která bude v zásadě omezena pouze na dovoz vratného písku pro
modelaci odpališť a jamkovišť.
Záměr je situován severovýchodně od města Hradce Králové, na katastrálním
území obce Librantice a Jeníkovice, ve vzdálenosti cca 10 km od Hradce Králové a
7 km od Třebechovic p. Orebem. Pozemky jsou přístupné ze stávající komunikace
Librantice – Libníkovice. Vozidla zajištující dopravní obslužnost záměru a vozidla
hostů a zaměstnanců hřiště budou jako příjezdové a odjezdové trasy využívat
veřejné pozemní komunikace a účelovou příjezdovou cestu přičemž není
předpokládáno, že by došlo k navýšení počtu pohybů osobních automobilů
v souvislosti s předkládaným záměrem. Golfové hřiště je určeno pro členy klubu a
jejich hosty. Denní návštěvnost je v závislosti na klimatických podmínkách
v rozmezí 5 - 25 osob. S rozšířením hřiště se nepočítá s navýšením počtu
návštěvníků. Podstatou záměru je poskytnout hráčům větší komfort aktivního
odpočinku a sportovního vyžití. Z tohoto předpokladu návštěvnosti vychází i
vyhovující kapacita stávajícího parkoviště pro osobní automobily. Počet trvalých
zaměstnanců jsou 2, v období sezóny + 1 brigádník (tj. v sezóně celkový počet 3).
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Etapa výstavby je v rámci uvažovaného záměru zanedbatelná a nemůže ovlivnit
faktory pohody v etapě výstavby z hlediska sekundární prašnosti.
Provoz
Bodové zdroje znečištění
V areálu se nebudou nacházet žádné bodové zdroje znečištění.
Liniové zdroje znečištění
Se záměrem v porovnání se stávajícím stavem nedojde k žádnému navýšení počtu
návštěvníků, proto tedy se záměrem nejsou spojené žádné nové liniové zdroje
emisí.
Plošné zdroje znečištění

S rozšířením golfového hřiště tak s odkazem na předcházející konstatování
nevzniknou ani žádné nové plošné zdroje znečištění.
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. Protože předkládané rozšíření golfového hřiště bude zajišťováno
stávajícími trvalými zaměstnanci, lze v podstatě konstatovat, že nové splaškové
vody v etapě výstavby nevznikají.
Etapa provozu
V etapě provozu vzhledem k charakteru záměru související s rozšířením plochy
golfového hřiště nesouvisí žádná nová produkce splaškových odpadních vod.
Způsob likvidace splaškových vod zůstane shodný jako ve stávajícím stavu, který
byl podrobněji popsán v oznámení na záměr „Golfové hřiště Na Vrších“.
Jiné odpadní vody nevznikají.
B.III.3. Odpady
Charakter posuzovaného záměru v zásadě nepředstavuje výraznější produkci
odpadů jak z hlediska výstavby, tak i z hlediska provozu.
Výstavba
Při výstavbě golfového areálu vzniká minimální množství odpadů, které jsou typické
pro výstavbu obdobných areálů. Nevzniká žádná přebytečná zemina z terénních
úprav.
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Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
kód odpadu
020199
150110
150202
150101
150102
150103
150104
150105
150106
170101
170102
170107
170201
170202
170302
170405
170411
170504
200101
200140
200301

název odpadu
odpadní klest
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
čistící tkanina
obaly z papíru a lepenky
obaly z plastů
obaly ze dřeva
obaly z kovů
kompozitní obaly
směs obal. materiálů
úlomky betonu
stavební suť
směsný stavební a demoliční odpad
odpadní dřevo
odpadní sklo
asfalt bez dehtu
železný šrot
odpadní kabely
zemina a kameny
sběrový papír
kovové předměty
směsný komunál.odpad

kategorie
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

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.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému stávajícímu využití objektů
v rámci areálu golfového hřiště, tak jak bylo popsáno v oznámení na záměr
„Golfové hřiště Na Vrších“, kde závěr zjišťovacího řízení je doložen v příloze
předkládaného oznámení.
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B.III.4. Ostatní
Hluk, vibrace
Samotný provoz golfového hřiště je tichý, hluk vzniká pouze při údržbě trávníků
(sečení). Hlučnost používaných mechanismů však nepřekročí hlučnost místně
běžně používané zemědělské techniky. Vzhledem k charakteru záměru nelze
předpokládat, že by jak etapa výstavby tak jeho běžný provoz mohl významněji
ovlivnit akustickou situaci v zájmovém území.
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.
Rizika havárie s možností znečištění životního prostředí za provozu golfového hřiště
jsou nízká. Jediné významnější riziko představuje snad jen únik většího množství
hnojiv a jiných používaných chemických látek do prostředí. Mohlo by dojít k
náhodnému úniku z neuzavřených nebo nesprávně uzavřených a
shromažďovaných obalů, nádob se závadnými látkami či odpady, dále k únikům
nafty z nedokonale těsnících nádrží sekaček, automobilů apod. Je proto nutné
náležitě zabezpečit skladování těchto látek a pracovat s nimi s náležitou opatrností.
Látky závadné vodám (pohonné hmoty, hnojiva, aj.) budou shromažďovány pouze v
minimálním potřebném množství a z popisu prezentovaném v přecházející části
oznámení lze dovodit, že způsob jejich skladování odpovídá zásadním požadavkům
v oblasti ochrany povrchových a podzemních vod.
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C. ÚDAJE
ÚZEMÍ

O

STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Golfové hřiště slouží pro rekreačně-oddechové aktivity. Areál je situován v klidné
oblasti, v Libranticích, na jihovýchodním okraji obce.
Obec se nachází v průměrné výšce cca 260 m n.m., převýšení okolního terénu je
místně řádově v metrech.
Zástavbu obce tvoří rodinné domy, popř. hospodářská stavení. V okolí obce se
nacházejí především agrárně obhospodařované pozemky (orná půda). Obcí
protéká Librantický potok, který vytváří v obci několik malých nádrží.
V okolí hřiště se nachází smíšený les, monokulturně obhospodařované pole a vodní
plocha Rohlíčky. Vybudováním biocentra Rohlíčky (a Frešle) došlo k vytvoření
základu pro budoucí biocentra, k možnosti akumulace vod v povodí a k zajištění
dostatečného retenčního prostoru pro protipovodňovou ochranu obce.
V rámci zachování tohoto systému je třeba dodržovat nezbytnou péči o biocentra a
biokoridory, zamezit změně trofosti, zanášení cizorodých látek splachy, změny
hydrických poměrů stanovišť odvodněním či naopak zamokřením, změny druhové
skladby porostů zanášením agresivních druhů dřevin, mechanické poškození okrajů
mechanizací (dooráváním, lámáním větví, atd.), nadměrnou rekreací, přemnožením
zvěře, chovem hospodářských zvířat. Je třeba posilovat stabilitu krajiny – porosty,
které neodpovídají složením a strukturou přirozené dřevinné skladby, postupně
obnovit a směřovat k přírodě blízkému stavu. Plochy vymezených biocenter a
biokoridorů jsou nezastavitelné s výjimkou inženýrských sítí. Nelze na nich měnit
stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem
narušovat jejich ekostabilizační funkce.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
V řešeném území se jako přírodní zdroj nachází především kosené travní porosty,
využívané s různou mírou intenzity.
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
Základní charakteristika
Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do teplé klimatické oblasti MT11.
Pro oblast MT11 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché; přechodné období
je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a
velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Počet letních dnů:

40 - 50

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C:

140 - 160

Počet mrazových dnů:

110 - 130

Počet ledových dnů:

30 - 40

Průměrná teplota v lednu:

-2 až -3°C

Průměrná teplota v červenci:

17 - 18°C

Průměrná teplota v dubnu:

7 - 8°C

Průměrná teplota v říjnu:

7 - 8°C

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období:

350 – 400 mm

Srážkový úhrn v zimním období:

200 – 250 mm

Počet dnů se sněhovou přikrývkou:

50 - 60

Počet dnů zamračených:

120 - 150

Počet dnů jasných:

40 - 50

Průměrná dlouhodobá (1931-1960) roční teplota vzduchu činí méně než +8 0C,
průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 600 mm (1931-60 ).
Roční srážkový úhrn v roce 2005 na stanici ČHMU - Hradec Králové (observatoř).
činil 542,30 mm.
Oblast Librantic je díky morfologii terénu provětrávána poměrně dobře. Nachází se
v rovinaté krajině. Dle jednotlivých procentuálních zastoupení směrů větrů jsou
patrná maxima v letním období ze severozápadního a západního směru, v zimním
období ze západního, severozápadního a jihovýchodního směru.
Znečištění ovzduší
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. Vzhledem ke skutečnosti, že s uvedeným záměrem
nesouvisí žádné zdroje znečišťování ovzduší, není nezbytné se problematikou
imisního pozadí podrobněji zabývat v rámci předkládaného oznámení.
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C.2.2. Voda
Povrchové vody
Z hlediska hydrologického spadá území se zájmovou lokalitou do povodí Labe,
dílčího povodí Orlice. Odvodňováno je jejím levostranným přítokem – Dědinou a
s ní souvisejícími drobnými vodotečemi (č. hydrologického pořadí 1-02-03-008).
Kvalita vody ve vodoteči je velmi kolísavá a závisí na množství srážek a způsobu
obhospodařování okolních pozemků. V obci nejsou žádné větší zdroje
znečišťování. Výhledově je v obci uvažováno s vybudováním splaškové kanalizace
s možným přečerpáváním na ČOV v Hradci Králové.
Na východě katastrálního území Librantic byly založeny dvě vodní plochy –
Rohlíčky a Frešle s travnatými břehovými porosty. Tyto jsou součástí územního
systému ekologické stability. V obci se nachází malé vodní plochy na Librantickém
potoce. Ten pramení 1 km od Librantic ve výšce 276 m n.m. a ústí jako Piletický
potok zleva do Labe v Hradci Králové v 228 m n.m.. Plocha povodí 45,8 km2, délka
toku 18,4 km. průměrný průtok u ústí 0,13 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok,
mimopstruhová voda.
Podzemní vody
Širší území se nachází v mezozoiku se slíny, jíly, břidlicemi, slinitými vápenci
s propustností jen v drcených pásmech. Z jihu katastrálního území zasahuje
oblast kvartérních sedimentů Orlice, převážně písky a štěrky říčních teras toku
s dobrou propustností. Zvodnění lze charakterizovat st. 4., tj. puklinové až
průlomové s vydatností řádově do 5 l/s, výjimečně do 10 l/s.
Z hlediska hydrogeologického náleží území
hydrogeologického rajonu 436 – Labská křída.

s posuzovanou

lokalitou

do

Podzemní voda vytváří víceméně souvislý mělký horizont v kvartérních jílovitých
uloženinách. Tento mělký kolektor je dotován infiltrací srážek z okolních
terénních vyvýšenin. V blízkosti vodotečí je doplňován břehovou infiltrací. Oběh
podzemní vody je značně omezen nepatrnou propustností jílovitých zemin.
Přípovrchová zóna rozpojení křídového skalního podloží – slínovců představuje
kolektor puklinového charakteru s podzemní vodou pocházející z infiltrace srážek
do výchozů křídových hornin v širším okolí lokality. Hydraulická spojitost obou
mělkých zvodnění je vzhledem k přítomnosti dělící vrstvy prakticky
nepropustných jílů/slínů málo pravděpodobná. Mocnost mělkého křídového
kolektoru je v řádu první desítky metrů. Hlouběji uložené slínovce představují
regionální izolátor. Hladina podzemní vody vykazuje vzhledem k přítomnosti
izolátorů určité napětí. Proudění podzemní vody probíhá v generelu k jihu.
Nejbližšími zdroji vody jsou individuální jímací objekty (studny) v přilehlé
usedlosti p. Horáka na p.p.č. 539/1 v k.ú. Jeníkovice. Areál golfového hřiště se
nenachází v zátopovém území.
Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:
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Záměr se nenachází v žádné CHOPAV, jak je patrné z následujícího mapového
podkladu:
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Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického náleží území
hydrogeologického rajonu 436 – Labská křída.

s posuzovanou

lokalitou

do

V plochém povrchu rajónu dominuje teplické a březenské souvrství v nepropustné
jílovité labské facii. Tím je také dána zanedbatelná velikost infiltračních ploch a
nepatrná intenzita oběhu podzemní vody.
Průzkumnými vrty bude vzhledem k charakteru kvartérního souvrství jímána
výhradně zvodeň, která se vytváří v přípovrchové zóně rozvolněných křídových
hornin.
Hladina křídové zvodně je mírně napjatá a po naražení vystoupá výše k povrchu
terénu. Propustnost hornin je puklinová. Kvalita vody křídové zvodně může být
ovlivněna přírodně zvýšenými obsahy železa a manganu.
Lokalita je v širším okolí odvodňována převážně povrchovým a
podpovrchovým odtokem k místním erozním bázím.

mělkým

Z hlediska navržené konstrukce vrtů, předpokládaného odběru vody a z pohledu
aktuálních informací o geologii v místě vrtné sondáže, lze negativní ovlivnění
hlubších hydrogeologických struktur prakticky vyloučit.
Z hlediska lokální ochrany lze konstatovat, že se v bezprostředním okolí nových
jímacích objektů nevyskytují jiné zdroje (studny), které by mohly být uvažovaným
záměrem ovlivněny.
Podzemní voda vytváří víceméně souvislý mělký horizont v kvartérních jílovitých
uloženinách. Tento mělký kolektor je dotován infiltrací srážek z okolních terénních
vyvýšenin. V blízkosti vodotečí je doplňován břehovou infiltrací. Oběh podzemní
vody je značně omezen nepatrnou propustností jílovitých zemin.
Přípovrchová zóna rozpojení křídového skalního podloží – slínovců představuje
kolektor puklinového charakteru s podzemní vodou pocházející z infiltrace srážek
do výchozů křídových hornin v širším okolí lokality. Hydraulická spojitost obou
mělkých zvodnění je vzhledem k přítomnosti dělící vrstvy prakticky nepropustných
jílů/slínů málo pravděpodobná. Mocnost mělkého křídového kolektoru je v řádu
první desítky metrů.Hlouběji uložené slínovce představují regionální izolátor.
Hladina podzemní vody vykazuje vzhledem k přítomnosti izolátorů určité napětí.
Proudění podzemní vody probíhá v generelu k jihu.
Hydrogeologické posouzení záměru a návrh výstavby jímacích objektů – dvou
vrtaných studní na pozemcích p.č. 1620 k.ú. Librantice a p.p.č. 545 k.ú. Jeníkovice,
které budou po aktivaci využívány k jímání
podzemní vody pro závlahu
ozeleněných ploch golfového hřiště zpracovala firma Global – Geo s.r.o.
Místo k provedení studní vytyčil investor na základě telestezické prospekce . Na
základě výsledku telestezického průzkumu bylo navrženo na vytyčených místech
vyhloubit dva hydrogeologické vrty pracovně označený HV-1 a HV-2 do hloubky
max. 25m pod terén.
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou patrné z následující mapy:
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C.2.3. Půda
Záměr je realizován na zemědělské půdě, která je zařazena do BPEJ 32001 a
32011. Kódy BPEJ specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky.
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
20 – rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a usazeninách karpatského
flyše, těžké až velmi těžké, málo vodopropustné
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

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické poměry v lokalitě
Zájmové území z orografického hlediska náleží území k provincii Česká vysočina,
soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Východolabská
tabule, podcelku Třebechovická tabule, okrsku Černilovská tabule.
Černilovská tabule je plochou pahorkatinou v povodí Orlice, na slínovcích, jílovcích
a spongilitech spodního a středního turonu a svrchního turonu až koniaku,
s pleistocénními říčními štěrky a písky, eolickými písky a sprašemi, slabě
rozčleněný erozně denudační terén se strukturně denudačními plošinami a
plochými hřbety v oblasti libřické antiklinály (s jílovickým zlomem), se zbytky
staropleistoceních říčních teras Dědiny na svědeckých vrších a pokryvy a závějemi
spraší a navátých písků.
Nejvyšším bodem je Vysoký Újezd (321 m), významnějšími body pak Čičinská (281
m), Hřiby (294 m), Lohová (311 m), Spáleník (285 m), Tranecký kopec (274 m),
Turek (309 m).
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Geologická stavba zájmové oblasti
Krajina má mírně zvlněný ráz s převýšením řádově desítky metrů a rozkládá se
v nadmořské výšce 270 – 280 m n. m.
Z hlediska regionálně geologického náleží zájmové území České křídové pánvi,
k litofaciální oblasti labské.Předkvartérní podloží je budováno horninami svrchnokřídového stáří tzv. březenským souvrstvím . Litologicky se jedná především o
vápnité jílovce, šedé až šedohnědé, silně rozpukané, ve svrchních partiích zvětralé
až rozložené na plastické jíly. Mocnost uvedeného souvrství činí téměř 200m,
celková mocnost sedimentů křídového útvaru pak dosahuje cca 400 m.
Kvartérní pokryv tvoří na lokalitě eluvia či eluviodeluvia podložních hornin jílovitého
charakteru o mocnosti do 2m.
Výřez z geologické mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:
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Seismicita
Podle ČSN 73 0036, čl. 29, se za seismické oblasti považují taková území, v nichž
se makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s
intenzitou nejméně 6 o M.C.S.
Posuzované území se nachází mimo vymezené seismické oblasti ČR.
Radonové riziko
Radon Rn-222 vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238. Koncentrace uranu v
jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usazených,
sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než v
horninách přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé
geologické historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve
vyvřelých, magmatických horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v
době svého vzniku byly obohaceny uranem a obsahují některé nehomogenně
rozptýlené horninotvorné minerály (např. zirkon) s vyšším obsahem uranu.
Sedimentární horniny, které vznikají usazením starších metamorfovaných a
magmatických hornin, jsou však tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících, a
proto nelze vyloučit, že při jejich vzniku došlo k lokálnímu nahromadění minerálů s
vyšším obsahem uranu. S tím souvisejí také hodnoty objemové aktivity radonu v
těchto typech hornin. Objemovou aktivitu radonu pro dané místo však nelze
přepočítat z hodnot koncentrace uranu, protože migrace radonu z místa jeho vzniku
k povrchu je závislá na řadě klimatických a pedologických faktorů. Radon se dále
přeměňuje na dceřiné produkty (izotopy polonia a vizmutu), které jsou kovové
povahy. Vážou se na aerosoly v ovzduší, při vdechnutí ulpívají na plicní výstelce a
zvyšují tak vnitřní ozáření lidského organismu.
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C.2.5. Fauna a flora
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou
oblast do fytogeografické oblasti Termofytika (Thermophyticum), obvodu České
termofytikum (Thermobohemicum), fytogeografického okresu Východní Polabí,
podokresu Hradecké Polabí (15b), viz Mapa regionálně fytogeografického členění
ČSR (Skalický1988).

MAPA FYTOGEOGRAFICKÉHO ČLENĚNÍ ČSR (SKALICKÝ 1988).

Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží
zájmové území k asociaci 7. Melampyro nemorosi-Carpinetum (černýšová
dubohabřina), viz Mapa potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová et al.
1998).
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MAPA POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÉ VEGETACE ČR (NEUHÄSLOVÁ et al. 1998).

Zájmové území, se nachází jižně silnice III/3081 Librantice-Libníkovice, mezi
příjezdovou cestou k budovám na golfovém hřišti a rybníkem Rohlíčky v obci
Librantice, katastrální území Librantice, okres Hradec Králové, kraj
Královéhradecký. Průměrná nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 269–265 m n.
m. (“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní vegetační stupeň
dubovobukový). Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že zájmové území
tvoří travinobylinný porost u průtočného rybníka, u kterého byly vysázeny dřevinné
prvky. Z jižní a na části ze severní strany trávníky ohraničují bloky orné půdy s
konvenčním způsobem hospodaření a z východu zpevněná příjezdová cesta.
Flora

Zájmové území, se nachází jižně silnice III/3081 Librantice-Libníkovice, mezi
příjezdovou cestou k budovám na golfovém hřišti a rybníkem Rohlíčky v obci
Librantice, katastrální území Librantice, okres Hradec Králové, kraj
Královehradecký. Průměrná nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 269–265 m n.
m. (“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní vegetační stupeň
dubovobukový). Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že zájmové území
tvoří travinobylinný porost u průtočného rybníka, u kterého byly vysázeny dřevinné
prvky. Z jižní a na části ze severní strany trávníky ohraničují bloky orné půdy s
konvenčním způsobem hospodaření a z východu zpevněná příjezdová cesta.
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Upravené trávníky obhospodařované několikanásobnou sečí během roku jsou
druhově velmi chudé a strukturně velmi uniformní. V průměru jsou hodně
produktivní, ale jejich stabilita je velmi nízká. Tvoří je pouze vyseté výběžkaté druhy
trav jako Lolium perenne, Festuca rubra agg., Agrostis capillaris, A. stolonifera, Poa
pratensis. Kompaktní trávník se pomístně mění v rozvolněné nízké mezofilní
porosty, kde vedle konstantně zastoupeného Lolium perenne a Festuca rubra agg.
zaznamenáme druhy jako Achillea millefolium, Cerastium holosteoides subsp.
triviale Convonvulus arvensis, Dactylis glomerata, Galium spp., Alopecurus
pratensis, Glechoma hederacea, Potentila reptans, P. anserina, Veronica
chamaedrys, Taraxacum sect. Ruderalia, Holcus lanatus, Leontodon spp., Lathyrus
pratensis. V závislosti na přístupnosti živin můžeme sledovat, jak se ve vegetaci
plynule mění dominanty, nápadné jsou plošky s bujnějším nárůstem trav, kde
rostliny dobře rostou díky zvýšené dostupnosti živin a vlhkosti. Naopak na ploškách
trpící nedostatkem vláhy ztrácejí trávy konkurenční schopnost a jejich pozici
zaujímá Trifolium repens. V místech intenzivního narušení můžeme sledovat vyšší
koncentraci jednoletých druhů, např. Tripleurospermum inodorum, Poa annua
subsp. annua, Veronica arvensis, a také vytrvalé Cirsium arvense, Arctium spp.,
Polygonum aviculare agg. Tam, kde jsou trávníky v kontaktu s agrocenózou
zaznamenáme zejména termofyty a druhy náročnější na živiny jako Capsella bursapastoris, Erodium cicutarium, Thlaspi arvense, Tripleurospermum inodorum, Viola
arvensis, Medicago lupulina, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Dactylis
glomerata, Equisetum arvense, Ranunculus repens, Plantago major subsp. major,
P. media agg., Poa annua subsp. annua. Ponechané (nekosené) plochy, kde půda
pravidelně vysychá, tvoří středně vysoké porosty, které mají ochuzené druhové
spektrum bez výrazné přítomnosti diagnostických druhů a s pokryvností bylinného
patra dosahující až 100%. Ráz porostu vzhledem k celkové intenzifikaci a
eutrofizaci určují druhy úživnějších stanovišť např. Galium verum s. str., G. mollugo
agg., Festuca pratensis, F. rubra agg., Dactylis glomerata, Phleum pratense, Poa
pratensis, Trisetum flavescens, Achillea millefolium, Cerastium holosteoides subsp.
triviale, Geranium pratense, Heracleum sphondylium s. lat., pampelišky ze skupiny
Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., T. repens, Rumex acetosa,
Cichorium intybus subsp. intybus, Cirsium vulgare, Silene latifolia subsp. alba. V
relativně vlhčích nepokosených fragmentech zaznamenáme střídající se dominanty
Phragmites australis, Galium album subsp. album, Phalaris arundinacea, Festuca
arundinacea s. lat., Carex vulpina, Carex acuta doplněné o druhy jako Urtica dioica,
Alopecurus pratensis, Potentilla reptans, Anthriscus sylvestris, Cirsium arvense,
Taraxacum sect. Ruderalia, Solidago gigantea. Porosty jsou silně zapojené,
s pokryvností zpravidla do 100%.
V těsné blízkosti golfového hřiště se nachází nevelký průtočný rybník Rohlíčky,
který byl vybudován na Librantickém potoce z Programu revitalizace říčních
systémů. Břehy rybníka začínají zarůstat druhem Phragmites australis. Pod vrstvou
rákosu v těsném kontaktu s vodní hladinou pomístně zaznamenáme rozvolněné
prosty Carex acuta, Cx. vesicaria. Početně velký podíl zde mají také Phalaris
arundinacea, Alopecurus pratensis, Deschampsia cespitosa, Lythrum salicaria,
Galium aparine, Epiloium hirsutum, Anthriscus sylvestris, Melilotus officinalis,
Filipendula ulmaria, Symphytum officinale, Scrophularia nodosa, Lysimachia
vulgaris a Ranunculus repens. V břehu je výsadbami uměle vytvořen ekotonový
porost Salix alba, Sx. cinerea, Sx. caprea, na který navazují především u severního
břehu skupiny vzrostlých výpěstků stromů a keřů, z nichž některé neodpovídají
ekologickým a stanovištním nárokům. V bylinném patru hráze rybníka se vyskytují
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mezofilní a nitrofilní druhy trvalých travních porostů a druhy rumištních stanovišť.
Ráz pravidelně sečeného porostu určují střídající se dominanty jako Arrhenatherum
elatius subsp. elatius, Festuca pratensis, F. rubra agg., Poa palustris subsp.
palustris, Melilotus officinalis, Galium verum s. str. doplněné druhy Dactylis
glomerata, Cirsium arvense, Crepis biennis, Heracleum sphondylium s. lat.,
Leontodon spp., Potentilla reptans, Pastinaca sativa s. lat., Rumex acetosa,
Taraxacum sect. Ruderalia, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare agg., Urtica
dioica, Anthriscus sylvestris, Trifolium pratense s. lat., Vicia sepium, Veronica
chamaedrys.
Břehových bylinný porost směrově i spádově upraveného Librantického potoka tvoří
vzrůstem vyšší druhy bylin a trav (Phragmites australis, Aegopodium podagraria,
Anthriscus sylvestris, Lysimachia vulgaris, Solidago gigantea, Dactylis glomerata,
Juncus effusus, Chaerophyllum aromaticum, Phalaris arundinacea, Epilobium
angustifolium, E. hirsutum, Poa trivialis, Symphytum officinale, Heracleum
sphondylium subsp. sphondylium) a popínavé rostliny (Convonvulus arvensis,
Galium aparine). S vyšší pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Rumex
obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica dioica). Librantický potok vytváří v zájmovém
území úzkou nivu, ve které se vlivem sousedních polních kultur projevuje výrazná
eutrofizace. Dřevinný břehový porost chybí.
Podél zpevněných okrajů příjezdové komunikace zaznamenáme sporadickou
vegetaci především jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae
cristati (Polygonum aviculare agg., Poa annua subsp. annua) a vytrvalých druhů
svazu Cynosurion cristati (Achillea millefolium, Matricaria discoidea, Plantago major
subsp. major, Lolium perenne, Ranunculus repens, Taraxacum sect. Ruderalia), na
které navazuje od východu travinobylinná linie dosahující celkové pokryvnosti okolo
90–100%. Ráz porostu určují zejména trávy jako Arrhenatherum elatius subsp.
elatius, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, F. rubra agg.,
Poa pratensis a dvouděložné byliny Crepis biennis, Galium verum s. str., Melilotus
officinalis, Rumex acetosa, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat.,
Vicia sepium, Veronica chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují také okoličnaté
byliny (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum,
Heracleum sphondylium s. lat., Pastinaca sativa s. lat.). Vlivem sousední polní
kultury v druhovém složení zaznamenáme ruderální a synantropní druhy jako např.
Agrostis stolonifera, Avena fatua, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris,
Convonvulus arvensis, Cirsium arvense, Elytrigia repens, Glechoma hederacea,
Lapsana communis, Lolium perenne, Plantago major subsp. major,
Tripleurospermum inodorum, Trifolium repens, Urtica dioica aj.
Sousedící polní monokultury převážně s konvenčním hospodařením mají vlivem
komplexních intenzifikačních faktorů velmi redukovanou druhovou skladbu
segetálové vegetace, u které se výrazně projevuje vliv agrotechniky a celkově
způsob konvenčního obhospodařování. Sukcese společenstva je každoročně
blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými metodami kulturních rostlin,
hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení. Těžiště výskytu
plevelové vegetace je soustředěno především na polní okraje nebo úzké pojezdové
pruhy, které nejsou zasažených herbicidy. S velmi malou pokryvností zde
zaznamenáme charakteristické plevele z třídy Secalietea jako Brasica napus subsp.
napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album s. str., Lamium amplexicaule,
L. purpureum, Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense. Naopak se zde projevuje
vyšší zastoupení běžně rozšířených druhů plevelů s širokou ekologickou amplitudou
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přesahujících z jiných společenstev jako např. Anthemis arvensis, Avena fatua,
Conyza canadensis, Echinochloa crus-gali, Elytrigia repens, Equisetum arvense,
Galium aparine, Geranium pusillum, Medicago lupulina, Veronica hederifolia, Viola
arvensis.

Diverzifikovaná krajina. Udržované travní porosty, drobné keřové formace, vodní plochy.
Vše na původně orné půdě.

Areál je tvořen několika budovami se sezónním charakterem aktivity. Domy jsou dřevěné
bez doprovodných staveb.
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Fauna

Lokalita je v současné době ve stabilizovaném stavu. Biologická stabilita je vyšší,
než před několika lety. Důvodem je provedené zatravnění původně orné půdy.
Vysoký stupeň nestability vykazuje stále rybník, který je relativně nově vybudovaný
a dosud nebyla nalezena stabilní rybí obsádka. V současné době je rybí obsádka
tvořena převážně kaprem, který je zde ve vysoké denzitě, což vede k silnému
vyžíracímu tlaku na ostatní články biologických složek rybníce. Na zatravněných
plochách lze zjistit běžné druhy obratlovců jako jsou skřivan polní, konipas bílý,
rehek domácí. Vzácněji zaletuje čejka chocholatá na rybník kachna březňačka,
polák chocholačka, lyska černá. Ze savců je dominujícím prvkem hraboš polní,
hryzec vodní, krtek obecný. Vzácněji se vyskytuje liška obecná, prase divoké, srnec
obecný. Vzhledem k současnému stavu území se jedná o běžné druhy okolní
krajiny.
Lokalita není místem výskytu zvláště chráněných druhů ptáků a savců. Výskyt
zvláště chráněných druhů obratlovců je vázán na rybník, kde je byl prokázán výskyt
druhu skokan zelený klepton Rana esculenta resp. Rana esculenta synclepton
Z bezobratlých na lokalitě zjištěny zcela běžné druhy motýlů jako je modrásek
jehlicový a babočka bodláková.

Přítok rybníku je silně eutrofizován o čemž svědčí rostlinná společenstva mokřadní části
přítoku.
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Rybník je zatím v poměrně nestabilním stavu bez vodních rostlin. Voda je zakalena činností
silné rybí obsádky tvořené především kaprem.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Se záměrem není spojeno žádné kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.
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.
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Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém území se opírá jednak o již existující
krajinné prvky s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové,
projektované ve smyslu požadovaných prostorových parametrů.
Zajištění trvalé funkční způsobilosti a hospodářské výkonnosti krajiny předpokládá
určitou míru ekologické stability, tj. schopnosti živých složek ekosystémů vracet celý
ekosystém po vychýlení vnějšími faktory zpět k vnitřně rovnovážnému stavu.
Prvky ÚSES lokálního charakteru.

Lokální systém ekologické stability Třebechovice pod Orebem, zahrnující obec
Librantice, zpracoval v roce 1993 Agroprojekt Pardubice. Navržená kostra
ekologické stability je závazná a představuje minimálně nutnou hustotu stabilních
prvků v krajině.
Biocentra:
BC 9 - Rohlíčky - pramenní oblast Librantického potoka
BC 16 - Na kopečkách - hon orné mezi Dehetníkem a Libranticemi
BC 17 - Frešle - na přítoku Librantického potoka
Biokoridory:
BK 15 - Dolejší kopec - Dolejší svodnice podél rybníka Tanaborek (podél hranice
k.ú.Librantic)
BK 16 - Na kopečkách - západně Librantic
BK 17 – Librantice
BK 18 - Na žabníku - napříč územím Frešle
BK 19 - Librantická Malá strana, jehož součástí je i vodní plocha Malá strana na
severu obce
U biocentra lokálního významu je nutné zachovat plochu 3 ha (lesní, luční
společenstva a mokřady) a u biokoridoru lokálního významu je nutné zachovat pás
široký 15-20m.
Zájmová lokalita se nachází v okrajové části obce Librantice. Územní systém
ekologické stability je v zájmové lokalitě veden agrocenózami s vodními prvky.
Vodní prvky (nejsou dominující složkou prvků ÚSES) jsou vodní tok a rybník jež je
součástí biocentra. Rybník byl vybudován v nedávné minulosti a proto při jeho
budování byl vybudován travnatý lemový pás, jehož úkolem je zamezit smývání
ornice agrocenóz do rybníka. Tím je rybník ochráněn před zazemňováním smyvy
z okolí. Samotné vedení biokoridorů je v současné době z části po polních kulturách
a částečně travnatými porosty. Části vedené polními kulturami lze charakterizovat
jako částečně funkční. Jejich funkčnost závisí na aktuální plodině na polích. Je
však přerušena kontinuita ekosystémů. Tato kontinuita je v současné době
udržována v lokalitách s trvalými travními porosty.
V rámci zachování tohoto systému je třeba dodržovat nezbytnou péči o BC, zamezit
změně trofosti, zanášení cizorodých látek, změny hydrických poměrů stanovišť
odvodněním, či naopak zamokřením, změny druhové skladby porostů zanášením
agresivních druhů dřevin, mechanické poškození okrajů mechanizací (dooráváním,
lámáním větví atd.), nadměrnou rekreací, přemnožením zvěře, chovem
hospodářských zvířat.
Jihozápadně od záměru se rozprostírá Cidlinský bioregion. Další prvky ÚSES vyšší
úrovně regionální a nadregionální nejsou v blízkosti záměru vedeny.
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Situace ÚSES vyšší úrovně jsou uvedeny na následujícím obrázku:

Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, dále ty části krajiny, které zaregistruje
podle § 6 příslušný orgán ochrany přírody.
Přímo v zájmovém území se nenacházejí VKP.
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Lokality NATURA 2000

Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
jako celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném
areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní
tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími
oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu nebo
jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Ptačí oblasti a evropsky významné lokality (NATURA 2000) se přímo v místě
záměru ani v bližším okolí nevyskytují. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění je uvedeno v příloze předkládaného
oznámení.
Krajinný ráz

Obec se rozvíjela podél cesty a Librantického potoka. Hlavní obživou bylo
zemědělství. Zástavbu obce tvoří rodinné domy, popř. hospodářská stavení.
K cestě byly orientovány domy a směrem do polí byla hospodářská stavení
v návaznosti na polnosti. V rámci pozemkových úprav byla vybudována záhumenní
cesta a provedeny úpravy polních cest. Obec nemá přesně definovaný střed. Má
příměstský ráz vhodný pro bydlení a rekreaci v návaznosti na město Třebechovice
p. Orebem a Hradec Králové.
V okolí obce se nachází především zemědělsky obhospodařované pozemky (orná
půda). Zeleň je v území tvoří sporadicky malé plochy lesíků uměle založených a
alejovité ovocné stromy (popř. topoly) podél komunikací a cest. Na jižním okraji
katastrálního území se nachází lesní plochy. Na východě katastrálního území
Librantic byly založeny dvě vodní plochy („Rohlíčky“ a „Frešle“) s travnatými
břehovými porosty, které jsou součástí územního systému ekologické stability. Obcí
protéká Librantický potok, který vytváří v obci několik malých nádrží.
Negativními prvky v krajině jsou stožáry vedení elektrického napětí, komunikace,
areál zemědělského družstva, aj.
Golfové hřiště je situováno na jihovýchodním okraji obce, na hospodářsky
obdělávané půdě osázené vždy monokulturně vysazenými plodinami. V okolí hřiště
se nachází smíšený les, monokulturně obhospodařované pole a rybník.
Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky a
kulturní dominanty se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.
Z předchozího popisu dotčeného krajinného prostoru je zřejmé, že v zájmovém
území jsou přítomny cennější části krajiny, ale jsou soustředěny především
v plochách prvků systému ekologické stability, lesních porostů, jinde se vyskytují jen
poměrně sporadicky.
C.2.7. Ostatní charakteristiky
Charakter obce

Golfové hřiště slouží pro rekreačně-oddechové aktivity. Areál je situován v klidné
oblasti, v Libranticích, na jihovýchodním okraji obce.
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Obec se nachází v průměrné výšce cca 260 m n.m., převýšení okolního terénu je
místně řádově v metrech.
Zástavbu obce tvoří rodinné domy, popř. hospodářská stavení. V okolí obce se
nachází především zemědělsky obhospodařované pozemky (orná půda). Obcí
protéká Librantický potok, který vytváří v obci několik malých nádrží.
Místní jméno vzniklo jako ves lidí Librantových. Toto osobní jméno je německého
původu. První část je překládána jako lid - národ, druhá jako meč. Podle
archeologických nálezů bylo území obce osídleno už v době předhistorické. Z
nástrojů mladší doby kamenné byl nalezen mlat a úlomek kamenného dláta. Při
melioracích přišli dělníci na střepy kultury lužické a objevili také žároviště se střepy
staroslovanských zásobnic na obilí z konce 11. nebo z počátku 12. století.
Severní hranici katastru tvořila bývalá obchodní stezka Hradecko-Bystřická. Ve
Slatině se dělila směrem přes Černilov do Kladska, druhá směřovala k Opočnu a
přes Deštné do Bystřice v Kladsku. Při této cestě na území Librantic byla nalezena
bronzová sekyrka a u Černilova svitek zlatého drátu.
Lze soudit, že obec vznikla v lánové kolonizaci ve druhé polovině 13. století. Obec
při svém založení měla 20 statků. Dvacátý byl svobodný statek zakladatele obce lokátora a byla u něho hospoda. První písemná zpráva o Libranticích je z roku
1492, kdy Johanka z Březovic prodává tvrz Třebechovice, ke které tehdy Librantice
patřily. Potom náležely k panství opočenskému a později Smiřickým až do zrušení
poddanství.
V letech 1547 až 1569 zakládá Vilém Trčka z Lípy na selských pozemcích rybníky.
V Libranticích dva, z toho jeden na sever dostal jméno tehdejšího majitele
zabraných pozemků Frešla. Na jižní straně katastru vznikl velký rybník "Čičánek".
Během času oba rybníky zanikly nebo byly zrušeny. V devadesátých letech
minulého století byla v těchto lokalitách vybudována nová biocentra s vodní plochou
se jmény Čičánek a Frešle).
Zvláště chráněná území a území přírodních parků

Zájmové území posuzovaného golfového hřiště nezasahuje do žádného zvláště
chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů ani do jeho ochranného pásma.
Území přírodních parků se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.
K nejbližším patří přírodní rezervace Trotina a přírodní památka Roudnička a Datlík.
-

-

PR Trotina je tvořena starým ramenem Labe na soutoku Labe a Trotiny. Cenné jsou
přilehlé lužní porosty. Jedná se o cennou lokalitu v intenzivně využívaném území
Polabí.
PP Roudnička a Datlík. Rybníky se slatinnými loukami v okolí těchto rybníků. Jedná se
především o botanicky cenné lokality s významem refugia citlivějších organizmů
v zemědělsky intenzivně využívané krajině Polabí.

Území přírodních parků nejsou záměrem dotčena.
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Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

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

Podle archeologických nálezů bylo území obce osídleno už v době předhistorické.
Z nástrojů mladší doby kamenné byl nalezen mlat a úlomek kamenného dláta. Dále
se zde našli střepy kultury lužické a žároviště se střepy staroslovanských zásobnic
obilí z konce 11. nebo počátku 12. století. Severní hranici katastru tvořila bývalá
stezka Hradecko – Bystřická.
Patrně v druhé polovině 13. století byla při cestě ze Slatiny do Třebechovic
založena osada Hildebrandsdorf, ze které pak vzniklo české pojmenování
Librantice. První písemná zmínka o Libranticích je z roku 1942, kdy Johanka
z Březovic prodává tvrz Třebechovice, ke které tehdy Librantice patřily. Potom
náležely střídavě k panství opočenskému a smiřickému. Roku 1779 se stávají
Librantice samostatnou obcí.
V seznamu památkově chráněných objektů je uvedena škola z roku 1913. Objekty
v památkovém zájmu jsou: pomník padlým z roku 1924 (autor A. Müler), dům č.p.
25, roubený sroubek u č.p. 29, vjezdová brána u č.p. 39.
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).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence
a vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Výstavba – znečištění ovzduší

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.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

Výstavba – hluková zátěž

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby z hlediska hlukové
zátěže lze označit za malé a málo významné, protože navrhovaná úprava
zájmového území z hlediska zemních prací je malá a málo významná.
Provoz – znečištění ovzduší

Záměr rozšíření golfového areálu nevnáší do území v porovnání se stávající stavem
žádné nové bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší. Vliv tedy nenastává.
Provoz – hluková zátěž

Samotný provoz golfového hřiště je tichý, hluk vzniká pouze při údržbě trávníků
(sečení). Hlučnost používaných mechanizmů však nepřekročí hlučnost místně
běžně používané zemědělské techniky.
Sociální a ekonomické důsledky
Hlavním pozitivním přínosem realizace záměru je rozšíření možnosti aktivního
odpočinku pro obyvatele 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. Nejbližší obytný objekt v obci
Librantice je vzdálen cca 400 m severovýchodním směrem. Provoz golfového hřiště
nebude působit negativně na zdravotní stav obyvatel obytné zástavby
v Libranticích.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.

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
Se záměrem nebude spojena žádná nová produkce odpadních vod. Vlivy na jakost
vod v etapě výstavby tedy nenastávají.
Dešťové vody se budou na golfovém hřišti vsakovat do terénu. Z hlediska retenční
kapacity krajiny dojde ke zlepšení ve srovnání se současným stavem (orná půda).
Ovlivnění vodotečí splachy z golfového hřiště budou minimální, ve srovnání se
současným stavem dojde spíše ke zlepšení.
Plochy zeleně budou ošetřovány a zavlažovány, hnojiva budou použita pouze v
minimálním potřebném množství (specifikace použitého hnojiva je doložena
v příloze předkládaného oznámení..Skladování hnojiv je smluvně zajištěno
v hospodářské usedlosti p. Zdeňka Horáka tak, jako v současném stavu.. Hnojiva
jsou skladována v originálních baleních (pytle), které jsou umístěny v nerezové
záchytné vaně v samostatné uzamykatelné místnosti. Maximální skladované
množství hnojiv je 200 kg.
Pohonné hmoty pro provoz techniky k údržbě ploch hřiště budou do mechanismů
doplňovány taj jako dosud pouze na zpevněných plochách. Skladování pohonných
hmot je zajištěno tak jako dosud v hospodářské usedlosti p. Zdeňka Horáka. PHM
jsou skladovány v sudech, které jsou umístěny v nerezové záchytné vaně
v samostatné uzamykatelné místnosti. Benzín je skladován v max. množství 60 l a
nafta v max. množství 200 l. Celkové množství spotřebovaných pohonných hmot je
odhadováno na cca 500 l nafty /rok a cca 400 l benzínu /rok.
Používaná zařízení a nádoby ke shromažďování látek závadných vodám a
nebezpečných odpadů budou pravidelně kontrolována a udržována v rozsahu dle
požadavků dodavatele.
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Při aplikaci hnojiv a přípravků pro ošetřování trávníku je nezbytné postupovat dle
schváleného provozního řádu hřiště.
Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových
vozidel během výstavby záměru budou v prostoru technického zázemí k dispozici
prostředky pro zdolání úniku.
Prostor golfového hřiště
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.
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.
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 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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Ve vztahu k zajištění odpovídajícího objemu vody pro potřebnou závlahu golfového
hřiště oznamovatel předpokládá vystrojení dvou studen v situaci, která je uvedena
v Hydrogeologickém projektu, který je součástí předkládaného oznámení.
Z hlediska nároků na vodu pro závlahy jsou hydrogeologickým projektem (který je
doložen v příloze oznámení) předpokládány vydatnosti jednotlivých studní mezi 0,3
– 0,5 l/s. Pro další přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
•

navrženo je vybudování průzkumných vrtů o hloubce do max. 25,0 m vystrojených
zárubnicí PVC-U DN 160 mm a provedení hydrodynamických zkoušek dle ČSN 73 6614;
zahájení a ukončení vrtných prací bude oznámeno příslušnému obecnímu úřadu

•

vrtné a vystrojovací práce bude provádět odborná studnařská firma

•

hydrogeologický průzkum bude ukončen vypracováním závěrečné zprávy, jejíž součástí
bude stanovení podmínek odběru vody eventuelně ochranná opatření; zpráva bude
podkladem pro vodoprávní úřad pro povolení nakládání s vodami dle vodního zákona

D.1.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Se záměrem není spojen žádný dočasný nebo trvalý nárok na PUPFL. Dle
projektových podkladů stavba není realizována v ochranném pásu lesa.
Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Celkové nároky na ZPF jsou uvedeny
v následující tabulce a odpovídají rozsahu plochy probíhající změny územního
plánu:
k.ú.
Librantice
Librantice

parcelní číslo BPEJ
1600
32 001
1604
32001
32011

typ pozemku
orná půda
orná půda
orná půda

2

výměra m dle BPEJ
7 942
28 881
410

2

výměra m
7 942

2

zábor ZPF m

29 291
Jeníkovice

545

32001
32011

parc.zjedn.evidence - ZPF
parc.zjedn.evidence - ZPF

1 969
4 005

Jeníkovice
Jeníkovice

548/1
548/2

32001
32001

parc.zjedn.evidence - ZPF
parc.zjedn.evidence - ZPF

6 845
10 206

Jeníkovice
Jeníkovice
Jeníkovice
Jeníkovice

611/3
549/1
528/3
372/11

32001
32011
32011
32001
32011

orná půda
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda

187
749
1 045
9 528
6 872

5 974
6 845
10 206

187
749
1 045

16400

celkem

602.17
42.21
456.45
1206.95
107.89

78 639

1650.82
22.94
192.84
735.96
5018.23

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.
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2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6
zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na
plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající
zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno
s pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany
zemědělského půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze,
nazvané třídy ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout
ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování
také jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.

V případě předkládaného záměru se jedná u pozemků o zemědělské půdy ve IV.
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

Situace záboru ZPF v zájmovém území v rámci rozšíření hřiště
z následujícího podkladu:
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Znečištění půdy

V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení
tohoto rizika bude 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

Na ploše hřiště bude pro hnojení použita metoda mulčování (zeleného hnojení) tak,
že po seči bude nadrobno upravený materiál ponechán k přirozenému rozpadu a
obohacení kořenové vrstvy zejména dusíkatou složkou. Kromě lepší výživy
bylinného patra bude takto docházet i k navyšování humózní vrstvy a pedologické
stabilizaci udržovaných ploch.
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
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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 shodné
jako ve stávajícím stavu tak, jak bylo popsáno v oznámení na záměr „Golfové hřiště
Na Vrších“, kde závěr zjišťovacího řízení je doložen v příloze 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
Posuzovaný areál golfového hřiště nezasahuje do žádného chráněného
ložiskového území, prognózního zdroje surovin, poddolovaného území, sesuvů a
svahových deformací. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze
z hlediska rozsahu hodnotit jako nulové, jeho významnost rovněž jako nulovou.

D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Z hlediska biologického (posouzení fauny, flóry a ekosystémů) byla lokalita
navštívena odborníkem na faunu, flóru a ekosystémy. Byl proveden základní
faunistický a floristický průzkum. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v popisu
současného stavu lokality. Vzhledem ke stavu a charakteru lokality, byla věnována
pozornost možným cenným druhům fauny, flóry. Vhledem k umístění záměru nelze
předpokládat z biologického pohledu žádnou významnou změnu ve vztahu
k prvkům fauny, flóry a ekosystémů blízkého okolí. Také nelze předpokládat vliv na
lokality soustavy Natura 2000 a zvláště chráněná území v blízkosti záměru.
Vlivy na floru

Pro udržení současného stavu kvalitního zatravnění, které bude mít pozitivní vliv na
udržení objemu splachovaných zemin do rybníka je nutné dosáhnout vysoké kvality
travních porostů (zahuštění porostu, podpora kvalitních a produkčních druhů trav,
uhrazení zvýšeného odběru živin, omezení nadměrného podílu nežádoucích
druhů), je nutno porosty adekvátně hnojit.
Účelnější je také aplikace menších dávek opakovaně k jednotlivým nárůstům, než
jednorázová aplikace vysoké dávky za celou vegetační sezónu. Při nižších dávkách
lze vývoj porostu lépe usměrňovat. Zejména se snižuje nebezpečí zaplevelení,
dochází k lepšímu využití živin.
Intenzivní využívání trvalých travních porostů, tj. několikanásobné seče za rok lze
realizovat na kvalitnějších (vláhově i půdně) stanovištích. Zejména důležité je
příznivé rozložení vláhy pro porosty jílkového charakteru.
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Draslík (K) a fosfor (P).
Při stanovení úrovně výživy P a K je nutno přihlížet k jejich přijatelné zásobě
v půdě. V přirozených podmínkách je obvykle nízký obsah přijatelného fosforu
v půdě a vyšší zásoba draslíku. Je-li obsah P a K v půdě na dobré úrovni je možno
použít tzv. bilanční hnojení, při kterém dodáváme do půdy pouze tolik živin, kolik je
odebráno. V případě vysokého obsahu K v půdě můžeme vynechat jeho hnojení po
dobu 3 – 4 let. Vysoký obsah K v půdotvorných substrátech je rychle uvolňován ve
vlhkém podzimním a jarním období. Fosfor je živinou s vysokou retencí v půdě s
omezeným nebezpečím ztrát vyplavením. Hnojením fosforem a draslíkem u
travních porostů dosáhneme rozšíření zejména bylin v porostu.
Vápnění.
Vápník sice slouží jako rostlinná živina, ale zejména upravuje chemické (přijatelnost
živin), fyzikální (vlhkostní a vzdušný režim půd, struktura) a biologické (mineralizace
a nitrifikace) poměry v lučních půdách.
Hořčík.
V půdách na převažujících kyselých horninách (krystalinika) je hořčík spolu
s fosforem limitující živinou. Většinou jsou tyto půdy dobře zásobeny draslíkem,
který navíc snižuje přijímání hořčíku rostlinami. Nejlevnější zdroj hořčíku je
dolomitický vápenec, kterým zároveň upravujeme pH půdy.
Na základě rozboru lze proto doporučit:
•

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

Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Ozelenění dřevinami bude řešeno s ohledem na původní – přirozená společenstva
a biogeografické podmínky. Záměr výsadby dřevin bude konzultován s příslušným
orgánem ochrany přírody.
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.
Vliv lze označit za malý a málo významný.
Vlivy na faunu

Záměr předpokládá fixovat současný stav podílu orné půdy ve stavu trvalého
zatravnění a ve stavu pravidelně rozorávané půdy. Výhled je potenciálně možný
zvýšení stavu trvale zatravněných porostů. Vzhledem k této skutečnosti a ke stavu
fauny, která má charakter stepních otevřených formací, nelze předpokládat
výraznou změnu druhové skladby obratlovců a bezobratlých. Pozitivní vliv na
zvýšení biodiverzity by měly změny zvyšující podíl mokřadních komponent v krajině.
K negativním změnám by přispělo především rozorání trvalých travních porostů.
Vzhledem k charakteru
užívání krajiny spojeného se současným stavem
dochovalosti krajiny nelze tento typ změny předpokládat ani v budoucnosti. Změny
ve využití by bylo možné hledat se zavedením jiného záměru do krajiny.

58

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

GOLFOVÉ HŘIŠTĚ NA VRŠÍCH – ROZŠÍŘENÍ HŘIŠTĚ

Na základě výše prezentovaného rozboru zpracovatelé oznámení pokládají za
vhodné uplatnit následující doporučení:
•

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

a

údržbové

práce

v porostech

dřevin

řešit

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 a biocentra, které je představováno
vybudovaným rybníkem není předpokládáno umístěním záměru další negativní
ovlivnění. Výhledová revitalizace spočívá v ozelenění autochtonními dřevinami což
může ekologicko-stabilizační funkce biocentra posílit.
Ostatní vlivy splývají zejména s vlivy na vody z hlediska výživy a údržby golfového
areálu, které jsou pak částečně konkretizovány v jiných částech předkládaného
oznámení.
Vliv lze označit za malý a málo významný.
Vlivy na ekosystémy

Lokalita je součástí původně silně antropogenně ovlivněného systému.
Předpokládaný záměr se na udržení změn podílu oraných pozemků a pozemků
trvale zatravněných. Výsledkem by mělo být udržení kvality vodní komponenty
tvořené nedávno postaveným rybníkem. Dále pak je nutné udržet travní porosty
v dobré kondici z důvodu zadržení smyvů z polních kultur. V těchto smyvech mohou
být rezidua chemických přípravků používaných v zemědělství. Doba rozpadu
reziduí může být různě dlouhá a může negativně ovlivňovat kvalitu travních porostů,
které by při špatné kondici mohly být ohrožené. Tím by mohlo dojít k ohrožení jak
rybníka tak samotných polních kultur např. erozí.
Z výše uvedeného vyplývá, že provozem stávajícího záměru nedojde k negativnímu
ovlivnění ekosystémů v krajině dotčené záměrem.
Změnou orné půdy na travní porosty golfového hřiště s vysázenými dřevinami dojde
ke zvýšení ekologické stability dotčených ploch.
Zvláště chráněná území, území přírodních parků se v místě záměru ani v bližším
okolí nevyskytují.
Vliv lze označit za malý a málo významný.
Vlivy na ÚSES

Realizace golfového hřiště v posuzované lokalitě lze považovat za vhodnou.
Podmínkou je usměrnění návštěvnosti areálu takovým způsobem, aby nebylo
negativně ovlivněno okolí hřiště (zejména lokální biocentrum Rohlíčky). Pro další
přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
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• pro další zajištění funkce lokálního biocentra Rohlíčky jak při rozšíření golfového hřiště,
tak i při jeho provozu usměrňovat činnost takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv
na toto biocentrum; v rámci rozšíření hřiště nebude realizována žádná modelace terénu
v bezprostřední blízkosti tohoto biocentra

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

Výstavba a provoz záměru nebude mít vliv na Evropsky významná území a Ptačí
oblasti - na lokality NATURA 2000 (viz příslušné stanovisko v příloze
předkládaného oznámení).

D.1.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Krajinný ráz je v § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti.
Je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Ochrana
krajinného rázu zajišťuje komplexní ochranu krajiny, především ochranu přírodních
a estetických hodnot, významných krajinných prvků (VKP) a zvláště chráněných
území (ZCHÚ), kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Hodnocení zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a do značné míry
subjektivní. Harmonické měřítko krajiny je dáno harmonickým souladem měřítka
prostorové skladby krajiny (celku) s měřítky staveb, zařízení a stop hospodářské
činnosti (prvků).
Zájmové území záměru nebude 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.
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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.
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 se záměrem
v zásadě nejsou spojeny žádné významnější negativní vlivy, které by vylučovaly
realizaci záměru v navrhovaném rozsahu.

D.3. Údaje o možných významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

vlivech

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.

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

•

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

•

navrženo je vybudování průzkumných vrtů o hloubce do max. 25,0 m vystrojených
zárubnicí PVC-U DN 160 mm a provedení hydrodynamických zkoušek dle ČSN 73 6614;
zahájení a ukončení vrtných prací bude oznámeno příslušnému obecnímu úřadu
vrtně a vystrojovací práce bude provádět odborná studnařská firma

•
•

hydrogeologický průzkum bude ukončen vypracováním závěrečné zprávy, jejíž součástí
bude stanovení podmínek odběru vody eventuelně ochranná opatření; zpráva bude
podkladem pro vodoprávní úřad pro povolení nakládání s vodami dle vodního zákona

•

vrtné a vystrojovací práce bude provádět odborná studnařská firma

•

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

•

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
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

veškeré přesazování dřevin
v mimoreprodukčním období

•

pro další zajištění funkce lokálního biocentra Rohlíčky jak při rozšíření golfového hřiště,
tak i při jeho provozu usměrňovat činnost takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv
na toto biocentrum; v rámci rozšíření hřiště nebude realizována žádná modelace terénu
v bezprostřední blízkosti tohoto biocentra

•

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

•

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

•

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 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

a

údržbové
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Seznam použité literatury a podkladů
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Golfové hřiště Na Vrších – rozšíření hřiště, dokumentace pro územní řízení, červenec
2009, Ing. P. Folberger
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,
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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.
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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 „Golfové hřiště Na Vrších – rozšíření
hřiště“. Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení),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:

Areál golfového hřiště je umístěn ve dvou katastrálních územích obcí Jeníkovice a
Librantice, ve vzdálenosti cca 300 m jihovýchodně od obce Librantice. Areál se
rozkládá na zemědělské půdě (zejména v kategorii orná půda). Areál golfového
hřiště sousedí na jihu a jihovýchodě s dvěmi hospodářskými usedlostmi, jinak je
obklopen zemědělskou půdou.
Nově upravované pozemky mají rozlohu 78 639 m2, terén je mírně svažitý, stávající
přístupová komunikace vede vnitřkem golfového areálu.
Posuzovaný záměr bude realizován následujícími stavebními objekty:
Ø
Ø
Ø

SO 01 – Terénní úpravy
SO 02 – Zeleň
SO 03 – Zavlažovací systém
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Přehled jednotlivých stavebních objektů je patrný z příslušné části předkládaného
oznámení.
Z hlediska vlivů na ovzduší a na hlukovou situaci je předkládaným oznámením
dokladováno, že záměr nepředstavuje změnu v imisní situaci zájmového území.
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.
Záměr neznamená významnější ovlivnění jakosti povrchových ani podzemních vod.
Golfové hřiště využívá nejnovějších technologií v oblasti založení a výsadby hřiště. Budou
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.
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, 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.
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.
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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H. PŘÍLOHA
1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace, vyjádření KÚ Královéhradeckého kraje podle § 45 i zák. č.114/92
Sb. v platném znění
2) Závěr zjišťovacího řízení záměru „Golfové hřiště Na Vrších“ zn. 25367/ZP/2006Pa ze dne 2.1.2006
3) Specifikace používaného hnojiva
4) Projekt výstavby jímacích objektů HV – 1 a HV - 2
5) Certifikát pro použití slévárenského písku
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