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Úvod
Předkládané oznámení vyplývá z následujícího vyjádření orgánu posuzování vlivů
na životní prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje k oznámení o novém
projednání správního řízení o odstranění terénních úprav a nařízení ústního
jednání:
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Úvodem Oznámení je možno konstatovat, že k terénním úpravám které přímo
mohly ovlivnit a zřejmě i ovlivnily stav ekosystémů v řešeném území před zásahem,
již došlo. Golfové hřiště se nachází v provozuschopném stavu, se zapojenou
mozaikou kosených bylinotravních porostů od ploch vícekrát týdně udržovaných
(zejména odpaliště, jamkoviště), přes intenzivně a extenzivně kosené porosty až po
některé zbytkové plochy s charakterem původního bylinotravního pokryvu. V území
jsou dále původní i vysázené porosty dřevin, stávající odvodňovací kanál
s doprovodným porostem a soustava různých, většinově v rámci úprav areálu
vytvořených tůní, aktuálně již s velmi zajímavou biotou. Nelze tedy již zpětně
hodnotit stav ekosystémů na loukách a polích v ploše bývalého rybníka Rozkoš, ale
jen popsat aktuální stav bioty a ekosystémů.
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky území stávajícího
areálu golfu s důrazem na jeho přírodní poměry ve vazbě na okolní prostory.
Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení byla provedena s ohledem na
zadání od druhé poloviny června do poloviny září.
Rozhodující vyjádření ke stávajícímu stavu na lokalitě jsou doložena v příloze č. 6
předkládaného oznámení.
Soulad posuzovaného záměru s územně plánovací dokumentací a vyjádření dle §
45i zákona č.114/92Sb. v platném znění jsou doloženy v příloze č.1 předkládaného
oznámení.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Indoor Golf, spol. s r.o.

A.II. IČO
25292552

A.III. Sídlo
Generála Svobody 632
5 3 0 0 2 Pardubice

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

Indoor Golf, spol. s r.o.
Jaromír Pátek
Generála Svobody 632
5 3 3 5 1Pardubice
tel.: 602 617 718
e-mail: gcpa@mxbox.cz

Projektant:
Zpracovatelská firma:

Ing.arch.Soběslav Macas
Atelier MACAS
Adresa:
Br.Veverkových 2717
500 02 Pardubice
IČ:
115 86 389
DIČ:
CZ-411214002
Jméno statutárního zástupce: Ing. arch. Soběslav Macas
Telefon/fax:
466616329
e-mail:
macas@archcen.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru: Golfové hřiště Lázně Bohdaneč
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 Pardubického
kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o stavbu 9 jamkového golfového hřiště na k.ú. Lázně Bohdaneč na
parcelách č.1824/1, 1824/4, 1824/5, 1824/10, 1824/11, 1824/15, 1824/16, 1825/1,
1824/2, 1824/3, 1824/8 a 985/34 v katastrálním území Lázně Bohdaneč. Celkové
nároky na plochu pro 9 jamkové hřiště činí 261002,8 m2.
Jedná se o plochu stávajícího hřiště, které bylo vybudováno v rámci nepovolených
terénních úprav, avšak v rozsahu neodpovídajícímu vydanému stavebnímu
povolení.
Součástí předkládaného oznámení je dále technické zázemí pro golfové hřiště,
představované stavebním objektem SO 09 Klubový objekt, který je tvořen jedním
větším srubem o rozměrech 10 x 5 m a třemi malými sruby o rozměrech 4 x 4 m a
parkovištěm pro celkem 12 automobilů. Součástí jsou dále chodníky zpřístupňující
objekty technického zázemí od parkoviště.

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

Pardubický
Lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Řešené území se nachází východně od města Lázně Bohdaneč, při silnici II/333 na
Hradec Králové, jižně od velkých rybníků v NPR Bohdanečský rybník a rybník
Matka, v prostoru mezi silnicí II/333 a lesními porosty Rozkoš.
Původně bylo využití jako louky a pole různé intenzity na místě bývalého rybníka
Rozkoš, v současné době je přeměněno na mozaiku ploch a stanovišť golfového
hřiště, obsahující především kosené trávníky od velmi intenzivně (i vícekrát týdně)
kosených bylinotravních porostů jamkovišť a odpališť, přes intenzivně až extenzivně
kosené trávníky po zbytky psárkových a ovsíkových luk, ruderalizovaných travních
porostů, s přechodem do ruderalizovaných lad, xerofytních lad a písčin na východní
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straně současného areálu a do ploch slatin a mokřadů jižně až JV, v návaznosti na
lesní porost Rozkoš.
V zájmovém území nelze očekávat z hlediska aktivit souvisejících s provozem
golfového hřiště kumulaci shodných vlivů s jinými záměry. Otázka použití hnojiv
z aspektu ovlivnění horninového prostředí je podrobněji komentována v další části
předkládaného oznámení.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Na základě podrobné analýzy perspektivy golfu v České republice vznikl projekt
výstavby golfového hřiště v lokalitě Lázně Bohdaneč. Smyslem navrhovaného
záměru je podstatné zkvalitnění nabídky sportovně-rekreačních možností ve
spádové oblasti hřiště, respektive v Pardubickém kraji. Navrhovaný projekt může ve
velké míře poskytnout i další efekty směřující jednak k tvorbě nových pracovních
příležitostí, zvýšení prestiže regionu Pardubicka, jednak i k výraznému zvýšení
ekonomicky ziskového segmentu cestovního ruchu – golfové turistiky. Hlavním
cílem projektu je:
ü Nabídka sportovně – rekreačního programu v regionu
ü Rozvoj ekonomicky ziskových variant turistického ruchu
ü Zlepšení nabídky „manažerských aktivit“ v oblasti Pardubic a Hradce Králové
a tím i zvýšení atraktivity lokality pro zahraniční investory
Z hlediska lokální strategie města Lázně Bohdaneč je navrhovaný projekt v souladu
se záměrem lázeňského města, které se snaží stát se turisticky zajímavou lokalitou
umístěnou mezi dvě velké aglomerace Pardubice a Hradec Králové. Golfové hřiště
vhodně doplňuje současnou orientaci města na jezdecký sport, cykloturistiku a další
rekreační aktivity vyplývající z blízkosti vodních ploch a z existence přírodní
rezervace Bohdanečské rybníky.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný záměr bude realizován následujícími stavebními objekty:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SO 01 - příprava území
SO 02 - terénní úpravy
SO 03 - splašková kanalizace
SO 04 - dešťová kanalizace
SO 05 - příjezdová komunikace
SO 06 - parkoviště - 12 stání
SO 07 - chodníky
SO 09 - klubový objekt
SO 10 - stavební úpravy
SO 11 - golfové hřiště
SO 12 - kosterní zeleň
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Přehled jednotlivých stavebních objektů je patrný z následujícího popisu:
SO 01 - příprava území
Z plochy hřiště byly odstraněny nálety, které byly hlavně na plochách podél
komunikace. Prvky dřevin rostoucí mimo les byly odstraněny při údržbě meliorací.
Vzhledem k charakteru předkládaného oznámení EIA, kdy s výjimkou klubového
zázemí je areál dobudován je patrné, že záměr ve stávající podobě již nevyžaduje
kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.
SO 02 - terénní úpravy
Z hlediska terénních úprav lze za podstatné označit následující skutečnosti:
Ø zájmové území je ohraničené náspem komunikace, která je převýšena o 120 210 cm nad úrovní řešené plochy
Ø plocha golfového hřiště je protkána systémem stávajících melioračních stok,
založených na území mezi komunikací a ochranným pásmem lázní I. stupně
Ø všechny krajinné prvky zůstávají zachovány
Ø v rámci navržených terénních úprav se respektují komunikace a polní cesty
Ø v rámci navržených terénních úprav jsou ctěny stávající meliorační strouhy
Ø polní cesta zpřístupňující zázemí bývalého hipodromu zůstává zachována
Ø všechny prvky kosterní zeleně zůstanou respektovány, takže nedochází k
zásahům do krajinného rázu území
Předmět terénních úprav představovaly

- plocha 9-ti jamkového hřiště
-

parkoviště + sruby
plocha jamkovišť
plocha odpališť
plocha pískových ploch
plocha vodních jezírek

Jamkoviště
- navýšeno nad terén 10 - 30 cm, bez odvodnění na okolní terén
- plocha mírně svažitá či zvlněná, sklon cca 1 %
- velikost (m2)
č. 1 964,4
č. 2 421,2
č. 3 514,4
č. 4 322,2
č. 5 591,7
č. 6 583,7
č. 7 649,0
č. 8 550,8
č. 9 401,6
č.10 292,9
č.11 386,5
- konstrukce - sejmutá ornice 30 cm
- 15 cm štěrku frakce 20-60 mm
- písek 25 cm (lokalita Dolany)
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Odpaliště
- nadvýšeno nad stávající terén 0 - 30 cm
- plocha příčně svažitá na stávající terén (spád 0,5 %)
- velikost (m2)
č. 1 528,2
č. 2 164,4
č. 3 413,4
č. 4 179,1
č. 5 357,2
č. 6 355,4
č. 7 308,6
č. 8 219,1
č. 9 258,4
- každé odpaliště je rozděleno do tří oddělených ploch, umožňujících
diferenciaci pro - děti
- ženy
- muži
- konstrukce
- násyp zeminy 0 - 30 cm
- prosyp pískem
Bunkry
- plochy vyplněné pískem, zapuštěno 30 cm do stávajícího terénu
dráha č. 1
- kruhový
228 m2
- oválný
366 m2
dráha č. 2
- 0
dráha č. 3
- kruhový
29,7 m2
dráha č. 4
- 0
dráha č. 5
- oválné (m2) 245,5 + 231,8 + 302,8 + 69,3 + 58,5
207,9 + 107,3 + 91,3
dráha č. 6
349,8 m2
dráha č. 7
- 0
dráha č. 8
- 0
dráha č. 9
- 67 m2 + 92,5 m2 + 102,5 m2 + 89,6 m2 + 46,7 m2
Konstrukce
- sejmutí ornice 20 cm
- prosívaný písek 25 cm, lokalita Dolany
Vodní plochy - na jednotlivých drahách jsou rozmístěny vodní prvky dvojího
druhu
- stávající - meliorační struhy, které zůstávají v původní poloze,
trase i funkci
- prohlubně terénu, zavodněné v případě velkých
srážek
- nové
- vytvoření v místech přirozených prohlubní
č.1 - oválného tvaru
1 331,8 m2
hloubka do 100 cm
sklon svahu 45° (1:1)
- podélný ovál
159,5 m2
hloubka do 50 cm
sklon svahu 1:2
- ovál
292,1 m2
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č. 2 - upravený stávající ovál
275,8 m2
hloubka 40 cm
sklon svahu 1:2
kruhové
48,7 m2
- ovál
130,6 m2
- podélný ovál ve stávající prohlubni 234,4 m2
hloubka 50 cm
svahy 1:2
č. 3 - 4 malé tůňky na ploše stávajících prohlubní
oválného tvaru
velikost 23,2+34,9+17,4+31,2+40,9+33,3 m2
hloubka 40 cm
sklon svahu 1:2
v suchém období se stávají mokřady
č. 6 - kruhové
rohlík

83,3 m2
483,2 m2

č. 7 - oválná vodní plocha ve stávající prohlubni
hl. 40 cm
276,1 m2
č. 8 - využita stávající prohlubeň
- oválný tvar
- hloubka 40 cm
- sklon svahů 1:2
č. 9 - ovál

243,4 m2

77,5 m2

Konstrukce - sejmutí ornice 20 cm
- přirozené vysvahování
Dráhy - plochy mezi odpališti a jamkovišti, které využívají stávající terén
č. 1 - bez úpravy, po levé západní straně ji lemuje těleso stávající
komunikace a meliorační strouhy
- plocha
9.780,5 m2
č. 2 - na západní a severní straně těleso stávající komunikace
- plocha 13.799 m2
č. 3 - v celé délce 260 m stávající louka
- plocha 4.954,7 m2
č. 4 - stávající louka křižovaná dvěma strouhami
- ponechán původní reliéf terénu
- délka 130 m
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č. 5 - dráha využívající louky podél stávající polní cesty
- reliéf bez úprav
- plocha 5 692,4 m2
č. 6 - opět se využívá stávající louka
- dráhu křižují 2 strouhy
- plocha 9 866,1 m2
č. 7 - dráha křižuje stávající příkop, mezilehlou louku,
další přirozenou louku bez úprav terénu, slepý příkop ústící do O 6
- jamkoviště přiléhá k lesnímu porostu
- trasa využívá proluky ve vzrostlé kosterní zeleni, lemující příkopy
- plocha 1 581,3 + 1 403,4 m2
č. 8 - dráha lemující pastvinu, překračuje stávající příkop vedený ve
směru východ - západ
- terén v celé délce 130 m bez zásahu
- plocha 1 432,8 m2
č. 9 - dráha překračuje meliorační odpad O 6 a další příkop lemovaný
rákosím a vysokými travinami
- zbývající část v délce 360,0 m vedena po stávající louce
- plocha 8 828,9 m2
Konstrukce
- orba, diskování, smýkání, osev, dorovnání terénních nerovností
pískem
- svahování přirozené 1:1,5
Drenážní systém
- páteří celého vodního systému je hlavní meliorační řad zaústěný
do Ždánické stoky, přicházející do řešeného území ze severu od
od ploch vymezených Opatovickým kanálem
- ve vzdálenosti 240 m jižně od odbočení cest z komunikace II/333
prochází pod jejím tělesem odpad O 6, končící ve vzdálenosti 520 m
od komunikace u přírodní mokřiny
- do této páteře byly historicky zaústěny příkopy, procházející územím
ve směru východ - západ, končící u polní cesty, rovněž lemované
prakticky stále suchým příkopem
- tento stávající systém zůstává beze změny tvarů, spádových poměrů a
tedy i funkce
- přirozeně do něj prosakují dešťové vody z celého území
Vzhledem ke skutečnosti, že s vyjímkou staveb souvisejících s klubovým objektem
je rozhodující stavební objekt SO 11 v zásadě dobudován, lze pouze konstatovat,
že výše uvedené skutečnosti byly při prováděných terénních úpravách
respektovány.
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SO 03 – splašková kanalizace
Na základě úprav projektu v rámci přípravy procesu EIA vyplynuly pro naplnění
uvedeného stavebního objektu následující skutečnosti:
Ø pro návštěvníky hřiště je u servisních objektů instalováno 4 x suché chemické
WC
Ø součástí je i umyvadlo s užitkovou vodou 2 x
Ø servis bude prováděn pravidelně 1 x 14 dní
Z uvedených skutečností je tudíž patrné, že v zásadě specifikace tohoto stavebního
objektu je zbytečná, protože navrženým řešením není budování splaškové
kanalizace potřebné.
SO 04 - dešťová kanalizace
Z dokumentace pro územní řízení je patrné, že všechny plochy upravené kolem
dřevěných srubů zázemí i komunikace jsou ve spádu 1 % svedeny díky převýšení
na terén. Pro plochu parkoviště (12 stání) je osazen odlučovač ropných látek se
zaústěním do potoka, přičemž na výstupu z odlučovače je garantována koncentrace
NEL 0,2 mg/l.
SO 05 - příjezdová komunikace
Příjezdová komunikace navazuje na stávající cestu zaústěnou na komunikaci Lázně
Bohdaneč - Hradec Králové širokou 6 m. Parametry navrhované komunikace jsou
následující:
Ø šíře komunikace 3,0 m
Ø příčný spád 1 %
Ø podélný spád 0,5 %
Ø celková plocha 182,5 m2
Ø konstrukce - zhutněná pláň 45 Mpa
- štěrkopísek 0-8 mm - 100 mm
- drcené kamenivo 16-32 - 200 mm
- drcené kamenivo 8-16 - 100 mm
- ochranná vrstva kameniva 4-8 50 mm
- fólie PVC + oboustranně geotextilie
- ochranná vrstva - kamenivo 4-8 - 50 mm
- pojízdná vrstva - Zdechovice - 150 mm

SO 06 - parkoviště - 12 stání
Uvedený stavební objekt lze specifikovat následovně:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

stání pro 12 automobilů
spád 1 % do žlábků MIVAL
zaústěných do kanalizace Js 150 a dále do odlučovače ropných látek
obruby - 2 žulové kostky 100/100 kladené do betonového lože
konstrukce stejná jako u SO 05
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SO 07 – chodníky
Uvedený stavební objekt lze specifikovat následovně:
Ø
Ø
Ø
Ø

zpřístupňují objekty techn. zázemí od parkoviště
šířka 0,9 a 0,6 m, podélný spád 1 %
obruba - žulová kostka 100/100 mm do betonového lože
konstrukce - zhutněná pláň 45 Mpa
- drcené kamenivo 8 - 16 mm - 150 mm
- pochozí vrstva
- kamenná drť (Zdechovice) - 100 mm

SO 09 - klubový objekt
Uvedený objekt lze specifikovat následujícími charakteristikami:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

větší srub 10,0 x 5,00 m
tři malé sruby 4,0 x 4,0 m
osazeny na štěrkový podsyp
voda ze střech svedena na terén
osazení + 30 cm nad rostlý terén

SO 10 – stavební úpravy
Čisté stavební úpravy zahrnují plochu kolem srubů, kde se pás mezi komunikací a
srubovými objekty dosype vytěženou zeminou o 20 cm tak, aby byl rozdíl ± 0 a ÚT
vstupu 5 cm. Sadové úpravy se zrealizují v podélné ose pozemku, čímž se
odizoluje parkoviště od klidné zóny technického zázemí. Jako rostlinný materiál
budou použity dřišťály, hlohyně (výška do 200 cm) a dále borovice, lípy a duby,
které budou udržovány ve formě klasických remízků, obvyklých v tomto charakteru
krajiny. Vlastní hřiště se doplňuje o charakteristickou kosterní zeleň (břízy, olše)
SO 11 - golfové hřiště
Jedná se o devítijamkové golfové hřiště, osazené na plochu sevřenou komunikací
Lázně Bohdaneč - Hradec Králové. Jeho rozsah je dán plochou vnesenou do
katastrální mapy. V situačním výkrese v závěru této kapitoly je zachyceno
ochranné pásmo lázní (převzato od min. zdravotnictví). Klubové zázemí je
situováno za komunikací v zatáčce u kompaktního lesního porostu. Realizace
záměru respektuje manipulační pás podél Ždánického potoka. Dráha č. 1 začíná v
jihozápadním cípu pozemku, zde končí i dráha č. 9. Délky jednotlivých drah jsou
uvedeny v následujícím přehledu:
č. 1
- 411 bm (odpaliště → jamkoviště)
č. 2
- 509 bm
č. 3
- 308 bm
č. 4
- 159 bm
č. 5
- 331 bm
č. 6
- 508 bm
č. 7
- 258 bm
č. 8
- 147 bm
č. 9
- 426 bm
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SO 12 - kosterní zeleň
Kosterní zeleň je nedílnou součástí hřiště a dotváří jeho charakter:
- dráha č. 1 - alej topolů zůstává zachována
- olše a osiky u vodní plochy zůstávají zachovány
- dráha č. 2 - kompaktní zeleň kolem odpaliště a komunikace zůstává zachována
(soliterní borovice)
- doplňují se břízy na jižní podélné straně
- dráha č. 3 - jasany a olše kolem greenu zůstávají zachovány
- dráha č. 4 - porosty podél odpadů ve formě remízků zůstávají zachovány; green
přiléhá ke stávajícímu smíšenému lesnímu porostu
- dráha č. 5 - lemovaná stávajícím smíšeným lesem
- soliterní 3 javory- stávající
- dráha č. 6 - prochází kolem skupiny bříz u vodní plochy
- na remízku se doplňují břízy
- dráha č. 7 - zachovává oba remízky podél struh, končí v klínu smíšeného lesa
- dráha č. 8 - louka ohrazená jako pastvina plocha mezi dráhou č. 9 a 8 se
doplňuje o skupinu smrků a bříz
- dráha č. 9 - doplněna o soliterní břízy

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace – 2007
Dokončení realizace – 2007

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Lázně Bohdaneč

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 stavebního povolení na uvedený záměr, pokud
oznamovatel splní veškeré podmínky vznesené stavebním úřadem v rámci
probíhajícího procesu o odstranění stavby dle zákona o územním plánování a
stavebním řádu.
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Širší územní vztahy
situace záměru

situace záměru

Fotodokumentace zájmového území:
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Situace hřiště – velkoformát
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Z celkové plochy 261 002,8 m2, která připadá na realizaci 9 jamkového hřiště jsou
v kategorii ZPF pozemky na následujících parcelách:
ü 1824/4

– 933 m2

ü 1824/10

– 8038 m2

ü 1824/11

– 1018 m2

ü 985/34

– 500 m2

Výše uvedené plochy jsou předmětem vynětí ze ZPF.
Celková plocha hřiště a parcely, na kterých je situováno, je uvedena v následujícím
přehledu:
parcela č.
plocha celkem
plocha pro 9 jamek (m2)
________________________________________________________________
1824/1
1824/4
1824/5
1824/10
1824/11
1824/15
1824/16
1825/1

170.010
17.258
1.339
120.940
20.134
266
34.392
8.185

1824/2

1.357

1824/3

208

1824/8

1.651

ostatní plocha
ZPF
ostatní plocha
ZPF
ZPF
ostatní plocha
ostatní plocha
cesta

75.490
16.917
1.161
120.940
9.592
266
26.273
6.869
257.508
1.138

meliorační rýhy, které
křižují některé dráhy
golf. hřiště

208
1.649
2.995

Parkoviště a sruby
parcela č.
plocha celkem

plocha pro parkoviště
a sruby (m2)
________________________________________________________________
985/34
13.341
ZPF
499,8

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.
Ze severovýchodu navazuje na řešené území prostor CHLÚ Lázně Bohdaneč
(štěrkopísky), stanovené rozhodnutím OBÚ Trutnov čj. 9102/270/Jž/89 ze dne
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28.9.1989, předchozí souhlas MŽP – OVSS VI Hradec Králové čj. 550/4601/OVSS-VI/00-Ti ze dne 31.8.2000.
Ochranná pásma
Správní území obce Lázně Bohdaneč se nachází v ochranných pásmech přírodních
léčivých zdrojů peloidů a vod lázeňského místa Lázně Bohdaneč I. a II. stupně,
která jsou stanovena výměrem Ministerstva zdravotnictví č. LZ/3-2884-1.4.60 ze
dne 21.4.1960, v souladu s ustanovením § 44 odst.2 zákona č.164/2001 Sb. o
přírodních lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů.
Vlastní zájmové území se nachází v ochranném pásmu II. stupně PLZ a na hranici
ochranného pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů. Je tudíž patrné, že podle §
37 zákona č. 164/2001 bez souhlasu MZ ČILZ nelze vydat územní rozhodnutí
k realizaci předkládaného záměru.
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s
ochrannými pásmy zvláště
chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). Do zájmového území zasahuje OP
lesního porostu od jihovýchodu; stavba je realizována v OP lesa na následujících
parcelách:1824/7, 2019/6, 2020, 2024/2, 2024/3 (Správa lesů města Lázně
Bohdaneč) a 1016, 1017, 1808, 2024/1, 1810, 1812 (Lesy ČR, Lesní správa
Choceň). Podle současného vymezení do zájmového území nezasahuje žádné
ochranné pásmo místních vodních zdrojů.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v projektové dokumentaci.
Část pozemků na p.č. 1824 se nachází ve IV. bezpečnostním okruhu
výbušninářských výrob Explosie a.s.
Příslušné souhlasy s vynětím ze ZPF, zásahů do OP lesa a oznámení o situování
části zájmového území do IV. Bezpečnostního okruhu výbušninářských výrob
Explosie a.s. jsou doloženy v příloze č.2 předkládaného oznámení.
Poznámka zpracovatelského týmu oznámení k příloze č.2: V této příloze je uveden
souhlas odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubice k trvalému odnětí
ze ZPF. Zpracovatelský tým oznámení pouze upozorňuje, že částka vypočtená za
odvod z vynětí ze ZPF není zcela v souladu s legislativou v oblasti ochrany ZPF.
Jedná se však o problematiku složkového zákona v oblasti ochrany ZPF, což by
nemělo v žádném případě ohrozit výsledky procesu posuzování vlivů na životní
prostředí.
B.II.2. Voda
Zdrojem vody pro uvažovaný areál bude pouze balená voda. Záměr není napojen
na vodovodní řad.
Etapa výstavby
Předkládaný záměr negeneruje nároky na vodu pro etapu výstavby, protože jak
vyplývá z charakteru záměru, tento je již v zásadě z hlediska reálného stavu území
dokončen.
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Etapa provozu
Nároky na vodu

Kromě balené pitné vody používané v klubovém objektu a pro zásobníky u zařízení
na mytí rukou záměr dle projektových podkladů nepředpokládá jiné nároky na vodu.
Areál klubového objektu bude řešen osazením chemickými WC, tedy bez dalších
nároků na vodu. Se záměrem nejsou spojeny žádné nároky na závlahy. Pro lokální
zavlažování je využívána voda z drenážního systému.
Přesná bilance potřebné balené pitné vody bude zřejmá po zahájení využívání
klubového objektu a souvisejících stavebních objektů.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Vzhledem ke skutečnosti, že areál hřiště je v zásadě vybudován, nároky na
suroviny a energie jsou spojené pouze úpravami technického zázemí v rámci SO
04, SO 05, SO 06 a SO 07.
Pro vlastní výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavby bude standardní těžebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.

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

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

Záměr nevyžaduje žádné nároky na elektrickou energii.
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Zásobování teplem

Využití stavebního objektu SO 09 bude pouze v období vhodných klimatických
podmínek, tudíž objekt nebude vytápěn a nevyžaduje tedy žádné nároky na
zásobování teplem.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní napojení
Etapa výstavby

Ve fázi výstavby nedojde k významnějšímu zvýšení nároků na stávající dopravní
síť, protože areál hřiště je v zásadě dobudován a nároky na dopravní obsluhu
spočívají pouze s aspektem výstavby technického zázemí, kde vyvolané přepravní
nároky v etapě výstavby lze označit za malé a nevýznamné.
Etapa provozu

Vyvolané přepravní nároky vyplývají z možností využití posuzovaného golfového
hřiště a projektované kapacity parkoviště. Z hlediska kapacitních údajů je v sezóně
předpokládána průměrná denní návštěvnost 24 hráčů, přičemž počet zaměstnanců
areálu se bude pohybovat kolem 3. V klubovém objektu nebude umístěn žádný
bufet nebo restaurace, tudíž tento záměr nevyvolává potřebu dopravních nároků
z hlediska zásobování. Model dopravy generuje následující pohyby na
komunikačním systému:
§
§

Provoz hřiště
Provoz hřiště

–
–

48 pohybů OA/den - návštěvníci
6 pohybů OA/den – zaměstnanci

Všechny uvedené pohyby se budou realizovat na komunikaci Hradec Králové –
Kutná Hora, přičemž je předpokládáno, že ve směru na Lázně Bohdaneč je
realizováno 60% pohybů OA, ve směru na Hradec Králové je realizováno 40%
pohybů. Veškeré pohyby jsou uvažovány v denní době.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Etapa výstavby, jak vyplývá z bilancí nároků na stavbu je v rámci uvažovaného
záměru zanedbatelná a nemůže ovlivnit faktory pohody v etapě výstavby z hlediska
sekundární prašnosti.
Provoz
Bodové zdroje

Se záměrem není spojen provoz žádného bodového zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje

Plošné zdroje souvisejí s provozem parkoviště a s uvažovanými denními pohyby 54
OA. Při použití emisních faktorů dle programu MEFA:
OA – parkoviště
OA - komunikace

EURO 4
EURO 4

rychlost
10
90

NOx
0,1539
0,141

PM 10
0,0006
0,0014

lze očekávat následující sumu emisí z plošného zdroje:
Parkoviště

-1

g/m.s
4,81E-05

NOx
-1
kg/km.den
0,004155

-1

PM 10

g/m.s
1,88E-07

-1

kg/km.den
1,62E-05

Liniové zdroje

Liniové zdroje znečištění budou představovány vyvolanou dopravou již uvedenou
v předcházející kapitole. Předpokládaná suma emisí je potom bilancována
v následující tabulce:
Komunikace

-1

g/m.s
2,115E-07

NOx
-1
kg/km.den
0,007614

PM 10
-1

g/m.s
2,1E-09

-1

kg/km.den
0,0000756

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, kteří budou upřesněni v další projektové přípravě. Dle sdělení
oznamovatele se jedná pouze o stavební práce související se stavebními objekty
SO 05, 06 a 07, přičemž chemická WC budou osazena ještě před zahájením
stavebních úprav.
Etapa provozu
V etapě provozu připadají v úvahu:
- splaškové vody
- srážkové vody
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Splaškové vody

Jak již bylo uvedeno, areál klubového objektu nebude napojen na splaškovou
kanalizaci, protože předpokládaná denní návštěvnost 24 hostů bude dle projektu
řešena osazením potřebného počtu chemických WC.
Srážkové vody

Jediným místem pro vznik srážkových vod je prostor klubového zázemí, kde
srážkové vody budou vznikat cca ze 402 m2 zpevněných ploch a 98 m2
zastavěných ploch.
Lze očekávat při ročním úhrnu 600 mm následující roční objem srážkových vod:
Ø zpevněné plochy: 401,8 x 0,7 x 0,6 = 169 m3
§ přívalová srážka: 5,77 l/s, 5,2 m3/15 min
Ø zastavěné plochy: 98 x 0,9 x 0,6 =
53 m3
3
§ přívalová srážka: 1,81 l/s, 1,7 m /15 min
Celkově tak lze očekávat roční objem 222 m3 vznikajících srážkových vod, 15
minutová přívalová srážka může činit 6,9 m3/15 min.
Srážkové vody ze zpevněných ploch budou vypouštěny přes odlučovač NEL
garantující na výstupu koncentraci NEL 0,2 mg/l. Srážkové odpadní vody budou
vypouštěny do bezejmenného kanálu přitékajícího do Rajské strouhy:
výústní objekt
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S navrženým řešením vypouštění srážkových vod vyslovil správce vodního toku
souhlas, jak je patrné z následujícího vyjádření:
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B.III.3. Odpady
Charakter posuzovaného záměru v zásadě nepředstavuje výraznější produkci
odpadů jak z hlediska výstavby, tak i z hlediska provozu.
Výstavba
Areál hřiště je v podstatě dokončen s výjimkou dobudování dešťové kanalizace,
příjezdové komunikace a parkoviště pro 12 stání.
Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
č.
1

katalog.č.
17 05 04

2

170102-03

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

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

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

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

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

Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Katalog.č.
020103
130502
150102
200301
200303

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

Kategorie
O
N
O
O
O

Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního
provozu. Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo popelnice
na základě písemné smlouvy.
Pro návštěvníky hřiště bude u servisních objektů instalováno 4 x chemické WC,
jehož servis bude zajišťovat dodavatel a pronajímatel těchto WC.
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B.III.4. Ostatní
Hluk, vibrace
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by jak etapa dostavby hřiště
tak jeho běžný provoz mohl významněji ovlivnit akustickou situaci v zájmovém
území. Není proto nezbytné se této problematice podrobněji v rámci předkládaného
oznámení věnovat.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Při realizaci
ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů vysokých a
velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj.
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického
záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů
vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by
vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením
vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
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C. ÚDAJE
ÚZEMÍ

O

STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno
k aktivitě obdobného charakteru.
Řešené území se nachází východně od města Lázně Bohdaneč, při silnici II/333 na
Hradec Králové, jižně od velkých rybníků v NPR Bohdanečský rybník a rybník
Matka, v prostoru mezi silnicí II/333 a lesními porosty Rozkoš.
Původně bylo využití jako louky a pole různé intenzity na místě bývalého rybníka
Rozkoš, v současné době je přeměněno na mozaiku ploch a stanovišť golfového
hřiště, obsahující především kosené trávníky od velmi intenzivně (i vícekrát týdně)
kosených bylinotravních porostů jamkovišť a odpališť, přes intenzivně až extenzivně
kosené trávníky po zbytky psárkových a ovsíkových luk, ruderalizovaných travních
porostů, s přechodem do ruderalizovaných lad, xerofytních lad a písčin na východní
straně současného areálu a do ploch slatin a mokřadů jižně až JV, v návaznosti na
lesní porost Rozkoš. Plocha golfového areálu dále obsahuje písčité prostory bez
vegetace u některých jamkovišť a dále spektrum druhotně vytvořených tůní od tůní
bez bylinné vegetace a doprovodných porostů přes tůně s různou mírnou zápoje
vodních makrofyt, plovoucí a ponořené vegetace, vlhkomilných rostlin až po větší
tůně s hlubší vodou a příslušným vegetačním doprovodem břehové hrany. Místně
jsou zachovány původní porosty dřevin (kolem kanálu a podél jižní strany), místně
byly dosazeny některé skupiny dřevin.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. V posuzované lokalitě
není žádný VKP registrovaný příslušným orgánem ochrany přírody.
V kontextu produkční funkce převážně venkovské krajiny jde zatím v širších
vztazích o optimální využití zemědělské půdy ve vztahu k rozmístění jednotlivých
kultur s ohledem na členitost území a potenciální erozi v území (relativně plochý
terén s nízkým až nulovým potenciálem k vodní erozi, s ohledem na charakter půd
nelze vyloučit erozi větrnou) a s ohledem na dochovanost strukturních prvků krajiny
(liniové prvky dřevin, kanály, vodní plochy atp.). Prioritou v širších vztazích je
především návaznost na přírodní léčivé místo Lázně Bohdaneč, dále pak využití
ploch bývalých písníků a podzemní vody jako zdrojů pitné vody pro městské
aglomerace; z těchto důvodů lze konstatovat, že těžiště trvale udržitelného rozvoje
se nachází především v důsledné ochraně kvality podzemní a povrchové vody.
Území je v rozhodující míře z hlediska pozemků kategorizováno jako ostatní plocha,
pouze částečně jako ZPF.
Situace z hlediska signální mapy střetu zájmů a významných krajinných jevů je
patrná z následujících mapových podkladů:
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Z hlediska klimatického je území zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým,
teplým a sušším létem. Přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky. Mezoklimatické poměry nejsou rovinným reliéfem terénu
prakticky vůbec ovlivněny. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem
8,4oC. V lednu klesá teplotní průměr až na -1,8 o C. Nejteplejším měsícem roku je
červenec s průměrnou teplotou 18,4oC. V Pardubicích je v průměru za rok kolem 28
ledových dnů s teplotou pod 0 oC po celý den. Letních dnů s teplotou nad 25 oC je v
Pardubicích 47. Průměrné roční množství srážek se pohybuje kolem 590 – 600
mm, z nichž 62% je v teplé části roku. Z hlediska převažujících směrů větru mají
největší četnost větry z jihovýchodu (19,5%).V následující tabulce jsou uvedeny
průměrné teploty vzduchu ve 0C, které byly získány zpracováním údajů z
klimatických pozorovacích stanic sítě Českého hydrometeorologického ústavu
reprezentujících poměry v oblasti Pardubice:
I.
-1,8

II.
-0,6

III.
3,6

IV.
8,2

V.
13,6

VI.
16,5

VII.
18,4

VIII.
17,4

IX.
13,7

X.
8,5

XI.
3,7

XII.
-0,1

Oblast Pardubic patří mezi normálně zavlažovaná místa naší republiky. Roční chod
srážek je velmi proměnlivý a maximum se může vyskytnout prakticky od června po
srpen, v ojedinělých případech dokonce v květnu. Nejnižší srážky připadají v
dlouholetém průměru na únor. Měsíční úhrny srážek v mm jsou uvedeny
v následující tabulce:
I.
36

II.
32

III.
35

IV.
45

V.
60

VI.
64

VII.
81

VIII.
73

IX.
49

X.
46

XI.
40

XII.
38

IX.
-

X.
0,4

XI.
2

XII.
5,5

Počet dnů se sněžením je uveden v následující tabulce:
I.
6,9

II.
6

III.
4,2

IV.
1,3

V.
0,2

VI.
-

VII.
-

VIII.
-

Znečištění ovzduší
S posuzovaným záměrem není spojen žádný významný zdroj znečištění ovzduší,
proto není nutné tuto část týkající se znečištění ovzduší podrobněji popisovat.

C.2.2. Voda
Hlavním recipientem povrchových i ostatních vod řešeného území je Rajská
Strouha a Brožovka. Rajská strouha pramení v blízkosti obce Libišany a protéká od
severovýchodu k jihozápadu. Protéká jihovýchodní částí Bohdanče a je zaústěna
do Černské strouhy. Ještě před Bohdančí je do Rajské strouhy zaústěn pravobřežní
kanál. Severovýchodně od Bohdanče pramení Brožovka, která teče také od
severovýchodu k jihozápadu a za Bohdančí zaúsťuje do Černské strouhy.
Rajská strouha mimo zastavěné území je upravena do lichoběžníkového profilu
s kamennou patkou a dlažbou na sucho do výše cca 1 m. V zastavěné části od
mostu na silnici Pardubice – Lázně Bohdaneč je úprava vodoteče opěrnými zdmi.
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Základním vodním dílem pernštejnské rybniční soustavy je Opatovický kanál, v
Lázních Bohdanči nazývaný Halda. Počátek má u jezu před Vysokou nad Labem a
zpět do Labe se vlévá u Semína. Měří 32,5 km a ještě i po půl tisíciletí slouží
účelům, k jakým byl vybudován. Je stavebně technickou památkou raně
renesančního vodního stavitelství. Hlavní funkcí Opatovického kanálu je napájení
okolních rybníků, především Velké a Malé Čeperky, Oplatila, Jezera,
Bohdanečského, Sopřečského a dalších rybníků, s nimiž je spojen napájecími
struhami. Základní, dodnes dochovanou podobu, dostal kanál v roce 1513 od svého
stavitele Viléma z Pernštejna, který jím napájel svých 230 rybníků pardubické
rybniční soustavy. Na několika místech se kanál kříží s níže položenými vodotečemi
díky důmyslné konstrukci akvaduktů. Jeden z nich je možné ještě dnes najít u
Semína. Zajímavé je, že kanál v minulosti sloužil také jako součást bohdanečského
dřevěného vodovodu.
Podle informací provozovatele většiny uvedených vodotečí – Povodí Labe –
nedochází na těchto vodotečích k záplavám.
Severně od Bohdanče je několik rybníků, z nichž největší je Bohdanečský rybník o
ploše 158 ha, dále Dolní Zábranský(5,43 ha), Horní Zábranský (3.72 ha) a Nový á
Zábranský (2,86 ha), přičemž všechny jsou využívány firmou Rybniční hospodářství
s.r.o. Lázně Bohdaneč. Rybník Bašta o ploše 1,69 ha je využíván Českým
rybářským svazem Přelouč.
Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:
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Hydrogeologicky náleží oblast do rajonu 112 Kvarterní fluviální sedimenty Labe po
Pardubice. Kolektor podzemní vody je dotován vsáklým podílem atmosferických
srážek, podzemní voda proudí souvislou vrstvou průlinově propustných štěrkopísků
k jihovýchodu, kde je odvodňována Labem. V centrální části jsou podzemní vody
jímány vodními zdroji pardubického vodovodu (Hrobice – Čeperka, Oplatil). Jižní
část oblasti, ve které se nachází zájmové území peloidů a golfového hřiště je
odvodňována více způsoby:
ü podzemní voda proudí generelně jihozápadním směrem vrstvou štěrkopísků
přes území Lázní Bohdaneč směrem k Labi, kde dochází k odvodnění
ü podzemní voda je odvodňována v důsledku jejího přiblížení k úrovni terénu
sítí mělkých přirozených a umělých vodotečí; páteří systému je Rajská
strouha
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ü k odvodnění dochází systematickou drenáží a umělými odvodňovacími
příkopy
ü k odvodnění dochází v prostoru ložiska peloidů, neboť se zde hladina
podzemní vody nachází v úrovni terénu a tím se výrazně zvyšuje výpar,
který se přibližuje výparu z volné vodní hladiny
ü podél západního okraje zájmového území prochází Opatovický kanál
s hladinou vysokou nad úrovní podzemní vody; kanál nemá odvodňovací
účinek, naopak je třeba počítat s možným dotačním vlivem.
Odvodnění pozemků
Severní část golfového hřiště je odvodněna plošnou systematickou drenáží,
vybudovanou jako „náhradní rekultivace“ v roce 1989. Podle technické zprávy
Agroprojektu Pardubice je odvodněno 17,37 ha. Sběrné drény byly navrženy
z flexibilního PVC ∅ 65 mm. Základní rozchod drénů je 14 m, v mnohých terénních
depresích 7 m. Průměrná hloubka uložení drénů je 1,06 m. Svodná drenážní síť je
dimenzována na specifický odtok 1,2 l/s.ha. Systém je napojen krytým kanálem na
odvodňovací čerpací stanici, kde je voda přečerpávána do odvodňovacího příkopu.
Tlakové poměry kvarterní zvodně
Tlakové poměry jsou vedle vlivů nerovnoměrné plošné dotace kvarterní zvodně
atmosferickými srážkami a případnou dotací Opatovickým kanálem určovány
uplatněním možných způsobů sezónního a trvalého odvodnění podzemních vod do
povrchových toků a přímým výparem ze saturované zóny v prostoru mokřadu
ložiska peloidů. Dle průzkumných prací prováděných firmou Vodní zdroje Chrudim
s.r.o. dosahoval režimní rozliv hladin v období let 1998 – 2001 cca 0,98 m.
Sondážním průzkumem byl prokázán vliv systematické drenáže na tlakové poměry
zájmového území. Odvodnění zemědělských pozemků systematickou drenáží stáčí
proud podzemní vody k jihu, drenážní vody odtékají systémem meliorací z území ve
směru od severovýchodu k jihozápadu, to je napříč směru generelního proudu
podzemních vod.
Dva mělké odvodňovací příkopy, které procházejí napříč navrženým hřištěm od
východu k západu byly v době průzkumu prováděným Vodními zdroji Chrudim
v roce 2001 téměř nefunkční. Příkopy se uplatňují především v období zvýšených a
vysokých hladin podzemních vod. Glejový horizont v západní části snižuje účinnost
odvodnění příkopy.

C.2.3. Půda
Záměr je z části situován na pozemcích náležejících ZPF, které náleží dle parcel
pro zájmové území do následujících BPEJ:
ü
ü
ü
ü

1824/4
1824/10
1824/11
985/34

– 933 m2
– 8038 m2
– 1018 m2
– 500 m2

BPEJ
36601
36601
36601
36401
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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
64 - Glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné, na nivních uloženinách,
jílech, slínech atd., středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty,
odvodněné i jako orná půda
66 - Oglejené půdy zbažinělé rovinných poloh, humózní, s nepříznivým vodním režimem,
obtížně proveditelné meliorace – převážně TTP
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svažitost
0
1
2
4
5
6

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

0

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

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

skeletovitost
0
1
4
8
*)

žádná
žádná až slabá
středně skeletová
středně až silně skeletovitá

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

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

Odpovídající situace z hlediska půdní a půdně interpretační mapy je patrná
z následujících mapových podkladů:
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geologie
Hodnocená oblast leží v centrální části České křídové pánve, která je vyplněna
pelitickými sedimenty labské slinité facie. V území je zastoupen téměř úplný
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stratigrafický sled od bazálních pískovců cenomanu až po nejmladší uloženiny
svrchnoturonsko-coniackého sedimentačního cyklu charakteru slínovců a vápnitých
jílovců. Zachovaná mocnost svrchnokřídových sedimentů se pohybuje okolo 400 m,
stoupá od jihu k severu. Geologické a hydrogeologické poměry křídového útvaru
nejlépe charakterizují artéské vrty Lázní Bohdaneč.
Uvedený křídový útvar je v zájmové oblasti téměř zcela překryt kvartérními
fluviálními štěrkopískovými sedimenty labských teras – Bohdanečské brány. Ta
představuje pruh labských štěrkopískových akumulací směru SV – JZ délky cca 15
km, proměnlivě široký 3 km až 6 km. Osa tohoto pruhu probíhá přibližně od
Opatovic přes Bohdaneč a Černou u Bohdanče, kde se spojuje s pruhem uloženin
na pravém břehu nynějšího toku Labe. Na jihovýchodním okraji Bohdanečské brány
je terasa ostře ohraničena křídovým svahem Stébelské stráně. Hranice štěrkopísků
na severozápadním okraji prstovitě vybíhá z plochého úvalu. Fluviální sedimenty
tvoří výplně dolních částí mělkých údolí a depresí, geneticky spjatých s původními
přítoky Labe. Mocnost kvartérních uloženin (tj. včetně místně vyvinutých vátých
písků a proměnlivě mocného pokryvu holocénních hlinitých naplavenin) v širokém
středovém pruhu brány dosahuje 10 m – 13 m.
Směrem k jihozápadu vzrůstá podíl písčité a jemně písčité frakce v štěrkových
akumulacích, ve větší míře ve svrchní části vertikálního profilu. Z ložiskového
průzkumu “Hradecko” je patrné, že ložisko Bohdaneč má ve srovnání s ložisky
Libišany a Plačice přibližně poloviční obsah frakce štěrku a dvojnásobný obsah
frakce jemného písku.
Geologicky se zájmové území nachází v centrální části bohdanečské brány, tvořené
6 km širokým pruhem fluviálních štěrkopísků labské říční terasy. Ložiska peloidů
Rozkoš I, Rozkoš II jsou situována v osové části pruhu štěrkopísků v oblasti
přirozeného odvodnění kolektoru podzemních vod.
Geomorfologie
Podle soustavy geomorfologického členění ČR patří území do soustavy České
tabule, podsoustavy Polabská tabule, celku Východolabská tabule a podcelku
Pardubická kotlina. Pardubická kotlina je součástí rozsáhlých terénních sníženin
rozprostírajících se podél toku Labe mezi Jaroměří a Týncem nad Labem.
Geomorfologický ráz je dán rozsáhlými středno a mladopleistocénními terasovými
plošinami a širokou nivou Labe. Terasové plošiny jsou místně překryty mocnými
sprašovými akumulacemi a vátými písky. Jedná se o geomorfologickou oblast
s reliéfem niv a nejnižších teras.
Tektonika
Strukturně-tektonická stavba zájmové oblasti je dostatečně prozkoumána a
z průběhu izolinií výšky turonské báze je zřejmé, že zájmové území leží v prostoru,
do něhož nezasahují ověřené nespojité zlomové struktury.
Seismicita
Z hlediska seismicity území východních Čech zahrnuje oblasti s maximálními
pozorovanými intenzitami 5. stupně MSK-64. Nejbližší stanice pro sledování
seismické aktivity je umístěna u obce Zástava a je v provozu od roku 1985.
Základní geologické a hydrogeologické souvislosti jsou patrné z následujících
mapových podkladů:
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C.2.5. Fauna a flora
Obecná charakteristika, biogeografické zatřídění

Úvodem této části Oznámení je možno konstatovat, že k terénním úpravám které
přímo mohly ovlivnit a zřejmě i ovlivnily stav ekosystémů v řešeném území před
zásahem, již došlo. Golfové hřiště se nachází v provozuschopném stavu, se
zapojenou mozaikou kosených bylinotravních porostů od ploch vícekrát týdně
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udržovaných (zejména odpaliště, jamkoviště), přes intenzivně a extenzivně kosené
porosty až po některé zbytkové plochy s charakterem původního bylinotravního
pokryvu. V území jsou dále původní i vysázené porosty dřevin, stávající
odvodňovací kanál s doprovodným porostem a soustava různých, většinově v rámci
úprav areálu vytvořených tůní, aktuálně již s velmi zajímavou biotou. Nelze tedy již
zpětně hodnotit stav ekosystémů na loukách v ploše bývalého rybníka Rozkoš, ale
jen popsat aktuální stav bioty a ekosystémů. V dalším textu jsou proto uvedeny jen
základní charakteristiky území stávajícího areálu golfu s důrazem na jeho přírodní
poměry ve vazbě na okolní prostory. Vlastní terénní šetření pro vypracování
oznámení byla provedena s ohledem na zadání od druhé poloviny června do
poloviny září.
Území patří do podprovincie hercynské, náleží do Pardubického bioregionu (1.8),
do jeho centrální části. Území leží ve fytogeografickém okresu č. 15 Východní
Polabí českého termofytika, spadá do podokresu 15c Pardubické Polabí.
Potenciálně přirozenou vegetaci zde jsou lipové doubravy (Tilio - Betuletum).
Výškový vegetační stupeň odpovídá stupni lužních lesů (Alno-Padion).
Fauna

Zoologický průzkum byl proveden v období druhá polovina června – polovina září
2006. V rámci provedeného zoologického průzkumu byly zjištěny následující zvláště
chráněné druhy:
Kriticky ohrožené druhy:
Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)
Doložen výsky v rozsahu vyšších jednotek ex. v tůních, pravděpodobná reprodukce, často společně
se s. zeleným.

Silně ohrožené druhy:
Netopýr rezavý (Nyctalus noctua)
Netopýr vodní (Myotis daubentoni),
Oba zjištěné druhy netopýrů loví ve vzdušném prostoru nad areálem, úkrytová místa zatím
nedokladována.

Krahujec obecný (Accipiter nissus)
Registrován přelet druhu přes zájmové území, vhodná nika pro lov drobných pěvců.

Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Doložena z doprovodného porostu podél kanálu, dále z doprovodných porostů podél jižní hranice
areálu, i v lese. Pravděpodobné hnízdění v liniových či plošných porostech v návaznosti na areál
golfu.

Skokan zelený synklepton (Rana kl. esculenta)
Doloženy výskyty v jednotkách až desítkách ex. v tůních, dále několik ex. i v kanále s žebratkou
bahenní, pravděpodobná reprodukce v některých vodních plochách, místy společně se s.
skřehotavým.

Rosnička zelená (Hyla arborea)
Doložena z některých doprovodných porostů dřevin i z některých tůní, stávající prostředí pro ni
poskytuje vhodné biotopy včetně možnosti reprodukce.

Ropucha zelená (Bufo viridis)
Doložena z některých mělčích tůní, pravděpodobná reprodukce.

Čolek obecný (Triturus vulgaris)
Doložen v několika ex. v zarostlejších tůních, zejména v S až SV části areálu; opět pravděpodobná
reprodukce.
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Ohrožené druhy:
Koroptev polní (Perdix perdix)
Druh se v zájmovém území sporadicky vyskytuje, vyrušen pár v SV části zájmového území, při
hranici s ruderalizovanými loukami ve směru na Ždánice.

Ropucha obecná (Bufo bufo)
Zjištěn 1 ex poblíž kanálu oddělujícího obě části stávajícího areálu. Možná reprodukce v tůních.

Moták pochop (Circus aeruginosus)
Pozorován pouze na lovu při přeletu, pravděpodobné hnízdění v lokalitě Baroch - velké slatiny.

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Zjištěn v porostech dřevin podél cesty u JV hranice areálu, hnízdění zatím nepotvrzeno. Stávající
areál zatím neposkytuje dostatek vhodných keřových formací pro hnízdění, spíše pro náhodné
výskyty a jako loviště.

Čmelák Bombus agrorum
Čmelák zemní (Bombus terrestris)
Oba druhy sporadicky na květech, v zájmovém území nelze vyloučit zakládání hnízd, v rámci
mozaiky sekundárních trávníků a vysychavých lad nelze vyloučit vhodné plochy pro zakládání hnízd,
u č. zemního je vázáno např. na opuštěné nory hlodavců.

Čmelák skalní (Bombus lapidarius)
Zjištěn sporadicky u větších mimolesních porostů a při okraji lesa u JV části areálu.

Je možno dokladovat pro zájmové území relativně pestré spektrum živočišných
druhů, včetně druhů zvláště chráněných; výsledky provedených šetření dále
potvrzují, že především vlivem výstavby tůněk různé hloubky, velikosti, morfologie,
rostlinného zápoje došlo k tomu, že mezi zjištěnými druhy živočichů je patrné
poměrně pestré spektrum vodních a na vody vázaných druhů živočichů a areál tak
představuje mozaiku příhodných biotopů.

Podrobnější druhová charakteristika živočichů, dokladovaných v řešeném území, je
uvedena v zoologickém průzkumu v rámci biologické přílohy (příloha č. 4)
Flora

Určujícím typem stanoviště, které vytváří hlavní zájmovou plochu, je uměle
vytvořená mozaika sekaných trávníků v různím stupni intenzity, volných písčin a
tůněk, které jsou oživeny přirozeně se vyskytujícími vodními a bažinnými rostlinami,
část populací byla zřejmě vysazena. Komplexní botanický průzkum byl proveden
RNDr. Vladimírem Faltysem, který je doložen v rámci biologické přílohy (Příloha č.
4), v následujícím textu jsou uvedeny pouze ochranářsky nejvýznamnější údaje:
Zvláště chráněné druhy
Hottonia palustris L. - žebratka bahenní [C3 §3] – ohrožený druh
Velká populace zjištěna v kanálu. Na bažinách východně od této lokality jsou bohaté populace
druhu, pro Pardubicko původní .

Nymphaea alba L. - leknín bílý [C1 §2] – silně ohrožený druh, původnost populace
sporná
Druh s největší pravděpodobností vysazen, výskyt v několika nově vytvořených tůňkách, zejména
v koncové části stávajícího areálu hřiště.

Druhy vzácnější, regionálně významné, v různém stupni ohrožení dle Červeného
seznamu flory České republiky
Kategorie C2 – druh silně ohrožený
Cicuta virosa L. - rozpuk jízlivý
Několik exemplářů v kanálu společně se žebratkou bahenní.
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Kategorie C3 - druh ohrožený
Bolboschoenus maritimus (L.)Palla agg. - kamyšník přímořský
Populace na břehu některých tůněk v přední části golfového hřiště.

Kategorie C4a – druh ohrožený, vyžadující pozornost
Carex cespitosa L. - ostřice trsnatá
Galium boreale L. - svízel severní
Myosotis caespitosa K.F.Schultz - pomněnka trsnatá
Utricularia australis R.Br. - bublinatka jižní
Veronica scutellata L. - rozrazil štítnatý
Uvedené druhy se vyskytovaly před budováním golfového areálu a zachovaly se zejména v okolí
tůněk nebo v tůňkách do současné doby, některé druhy mohly být do areálu i zpětně introdukovány.

Na lokalitě bylo nalezeno 108 druhů rostlin včetně dřevin. Byly zjištěny dva druhy
rostlin zvláště chráněné podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. (z toho jeden druh zřejmě
vysazen) a dalších 7 ochranářsky významných druhů obsažených v Červeném
seznamu květeny ČR.
Vybudování golfového areálu překvapivě zvýšilo pestrost biotopů v daném prostoru
a z botanického hlediska nelze tomuto záměru v současných hranicích prakticky nic
vytknout za předpokladu, že zůstane zachován jako funkční stávající kanál
s žebratkou bahenní .
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Širší zájmové území záměru je poměrně bohaté na mimolesní porosty dřevin, i
s ohledem na skutečnost, že se nachází v návaznosti na rybniční soustavy kolem
Opatovického kanálu a v návaznosti na rozkošské slatiny. V rámci řešení areálu
byly klíčové porosty z důvodu atraktivity areálu zachovány, případně areál
obohacen dosadbou skupinami dřevin. Stávající porosty jsou tedy tvořeny
především:
-

topolovými porosty pod silnicí II/333
porosty s převahou topolu, olše podél stávajícího kanálu,
porosty s dubem, třešní, střechou podél cesty u JV části areálu k lesu;
skupiny bříz a mladé výsadby lip, modřínu, místně i borovice lesní.

Podrobnější druhová charakteristika je uvedena v botanickém průzkumu Dr. Faltyse
v rámci biologické přílohy (příloha č. 4)

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
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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.
Pro širší zájmové území je klíčová poloha dvou biocenter – lokálního biocentra BC
2 - lesíku mezi výhledovým písníkem Dolany a Čertůvkou, se zbytky původních luk
kolem Čertůvky a poloha dalších skladebných prvků ÚSES v návaznosti na
Opatovický kanál (NRBK, vazby na biocentra i vyšší úrovně – platí pro území CHLÚ
Lázně Bohdaneč severovýchodně od řešeného golfového areálu), regionálně až
nadregionální významným biocentrem je oblast rybníků Matka a Bohdanečského
rybníka. V kontextu vlastního území pro řešený areál golfu je možno konstatovat
absenci skladebných prvků ÚSES.
Z hlediska ekologické stability krajiny je možno v současné době většinu území
areálu golfu hodnotit stupněm 2 – 3, místy lze dovodit kolem tůní a kanálu i plochy
ve stupni 4. Jde o polohy středně živných až obohacených stanovišť v normální až
vlhké, pro kanál a prostory větších tůní i v mokré hydrické řadě 2. vegetačního
stupně.
Významné krajinné prvky

Za VKP „ze zákona“ lze považovat zachovaný kanál od lesního porostu Rozkoš
přes zájmové území k silnici II/333, který vykazuje přírodě blízké poměry nížinného
toku s bohatou makrofytní vlhkomilnou vegetací. Charakter VKP mají rovněž
všechny vytvořené tůně, které jsou v současné době porostlé místy i hodnotnější
mokřadní a vodní vegetací
Lokality NATURA 2000

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve
smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního
seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Nejbližšími EVL jsou:

• CZ0533308 Bohdanečský rybníka rybník Matka o výměře 251,3 ha, předmětem ochrany
je kuňka ohnivá (Bombina bombina), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis),
modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a m. očkovaný (M. teleius); vzdálenost cca
200m S – SZ.

Nejbližší ptačí oblastí je:
• CZ 0531012 Bohdanečský rybník o rozloze 306,58 ha s hlavním předmětem ochrany
chřástal kropenatý (Porzana porzana). Podle www.natura2000.ptaci vodní a mokřadní
charakter ptačí oblasti určují především rybníky Bohdanečský a Matka, dalšími vodními
plochami je soustava Zábranských rybníků a na východní hranici tok Opatovického
kanálu. Mezi těmito místy pak převládají plochy mokřadů od porostů rákosin, přes
ostřicové mokré a vlhké louky, až po louky kosené s pozměněnou druhovou skladbou.
Území je významným hnízdištěm, shromaždištěm, tahovou zastávkou a zimovištěm, a to
i pro druhy ptáků zařazených do přílohy I. Směrnice o ptácích. Dosud byl zaznamenán
výskyt 168 druhů. Vzdálenost cca 150 m S-SZ.
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Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve
smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního
seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona, jak je patrné z
následujícího vyjádření:

Krajinný ráz

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná proměnlivá struktura
krajinných prvků s tím, že většina širšího zájmového území pak vykazuje výrazně
otevřený, nepříliš členitý charakter krajiny, v okolí převažují jednak větší lesní
porosty a rybníky, pouze východní okolí města Lázně Bohdaneč je zorněno. Vlastní
řešené území je mozaikou luk, lesů, písčin, slatin a celků polí s tím, že to této
mozaiky většího až velkého měřítka vstoupila drobnější mozaika ploch vlastního
golfového areálu, s převahou bylinotravních porostů a menších tůní. Řešené území
je soustředěno do pohledově relativně uzavřené enklávy mezi silnicí II/333, lesními
porosty Rozkoš a Zástava, pohledově je otevřeno přes silnici II/333 směrem
k městu Lázně Bohdaneč a je limitováno doprovodným porostem silnice.
Na určení krajinného rázu se v prostoru řešené lokality posuzovaného záměru
s určitým zjednodušením podílejí zejména následující hlavní složky:
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Krajinná složka
Orná půda
Trvalé travní porosty
Doprovodné kulisy a linie dřevin

Projev
Negativní
Pozitivní
Pozitivní

Lesy
Vodní toky
Vodní plochy

Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní

Zástavba nejbližších sídelních útvarů

Negativní

Výškové objekty (bodové a prostorové
dominanty)
Komunikace

Negativní

Význam, poznámky
Nulový (absentuje)
Střední (mozaika v areálu, větší plochy východně)
Střední (doprovod silnice II/333, doprovod kanálů a některých tůní,
nálety východně od areálu)
Velký (lemují řešené území od JV, V a S)
Malý (jen kanály)
Malý až střední (rozvoj tůní), velké rybníky u L. Bohdaneč se
neprojevují – překryv kulisami lesa a doprovodu Opatovického kanálu
Nízký (odcloněno porosty kolem silnice a plochami kolem toku
Brožovka)
Neprojevují se

Negativní

Střední (silnice II/333)

V širším okolí zájmového území posuzovaného záměru převládá málo členitý reliéf.
Většina širšího zájmového území vykazuje otevřený, relativně plochý charakter,
částečně pozměněný intenzifikací zemědělské výroby východně od Lázní
Bohdaneč a zástavbou města, prostor mezi městem a řešeným územím je tak
poznamenaný přechodem města do příměstské (až venkovské) krajiny
s narušeným krajinným rázem. Vlastní okolí areálu a řešené území je tak tvořeno
převážně pozitivními složkami a vykazuje dochovaný krajinný ráz s tím, že vstup
golfového areálu zjemnil měřítko krajinných struktur a zachoval určující prvky
přírodní charakteristiky (např. porosty dřevin podél kanálu).
C.2.7. Ostatní charakteristiky
Charakter krajiny

Řešené území se nachází východně od města Lázně Bohdaneč, při silnici II/333 na
Hradec Králové, jižně od velkých rybníků v NPR Bohdanečský rybník a rybník
Matka, v prostoru mezi silnicí II/333 a lesními porosty Rozkoš.
Charakter městské čtvrti

Lázeňské město s 3034 obyvateli leží v polabské nížině 10 km od Pardubic . První
písemná zmínka o Bohdanči pochází z roku 1264. Rozvoj města začal v období
vlády Viléma z Pernštejna. Nejstarší zástavba je soustředěna na náměstí, kterému
dominuje renesanční radnice s podloubím ze 16. století a barokní kostel sv. Máří
Magdaleny vystavěný v letech 1728 až 1737 podle návrhu T. Hafeneckera.
Lázně byly založeny v roce 1896 dr. Janem Veselým po objevení rozsáhlých
slatinných lokalit v okolí města. V lázních se léčí především nemoci pohybového
ústrojí a cév, celková kapacita je 550 lůžek. Hlavním léčebným prostředkem je
přírodní slatina, rehabilitace, koupele, masáže a vodoléčba. Lázeňské domy a
sanatoria jsou situovány poblíž náměstí a tvoří komplex spojený kolonádami s
významným dílem českého kubismu - lázeňský pavilon Josefa Gočára. V
lázeňském parku vyvěrá z hloubky 347 m alkalický artézský pramen.
Lázeňský statut byl městu udělen v roce 1963 a v roce 1981 byl jeho název změněn
na Lázně Bohdaneč.
Zájmové území golfového hřiště je situováno do území, kde podle územního plánu
sídelního útvaru Lázně Bohdaneč včetně jeho Změn a doplňků I a Změny 5 tohoto
územního plánu se výše uvedené pozemky nacházejí v zóně rekreace a sportu
(RS), kde je přípustné umístit sportovní zařízení, odstavné parkovací plochy
sportovních zařízení a doprovodnou zeleň za podmínek dodržení ochrany
přírodních léčivých zdrojů. Jak je dále patrné ze situace širších vztahu, záměr je
zcela mimo kontakt s obytnou zástavbou sídelního útvaru Lázně Bohdaneč.
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Zvláště chráněná území a území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně,
ani zprostředkovaně.
Nejbližšími zvláště chráněným územím přírody je NPR Bohdanečský rybník a
rybník Matka, cca 200 m severně.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. V širším posuzovaném území se pak
nacházejí další ložiska surovin, převážně štěrkopísků (výhradní a nevýhradní
ložisko Dolany, Stéblová IV. aj.), dále ložiska peloidů vhodných k lázeňskému
využití (Libišany, Rozkoš I., Rozkoš II aj.)
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Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nachází v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném
znění (50 m „ze zákona“). Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována
v dokumentaci pro územní řízení. Ochrana přírodních léčivých zdrojů (ložisek
peloidů) lázeňského místa Lázně Bohdaneč je komentována v příslušné části
předkládaného oznámení.
Architektonické a jiné historické památky

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

Jiné charakteristiky životního prostředí

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

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha č. 1 předkládaného
oznámení).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence
a vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Výstavba – znečištění ovzduší

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.
Výstavba – hluková zátěž

Jak je patrné ze situace záměru, je tento situován zcela mimo obytnou zástavbu.
Stavební práce související s dokončením SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 09
jsou nevýznamné z hlediska akustické zátěže a v žádném případě nemohou ovlivnit
akustickou situaci v zájmovém území.
Provoz – znečištění ovzduší

Záměr vnáší do území nové plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší. Jak je
patrné z kapitoly týkající se údajů o výstupech, bilancované emise související
s dopravou jsou malé a nevýznamné a v žádném případě nemohou ovlivnit stávající
imisní situaci v zájmovém území.
Provoz – hluková zátěž

Jak je patrné z modelu dopravu v kapitole nároků na dopravu, záměr generuje
minimální nově vyvolané přepravní nároky na komunikačním systému, které se
nemohou nijak projevit na akustické situaci u nejbližších objektů obytné zástavby.
Záměr negeneruje žádné stacionární zdroje hluku.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo tak lze vyslovit závěr, že předkládaný záměr
nemůže v žádném případě ovlivnit ani imisní, ani akustickou situaci v zájmovém
území a tudíž vlivy na veřejné zdraví lze označit za malé a nevýznamné. Z tohoto
důvodu není dle názoru zpracovatelského týmu oznámení nezbytné provádět ani
hodnocení zdravotních rizik.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá v zásadě žádný vliv na sociální a ekonomické aspekty
regionu. Zpracovatelský tým oznámení však považuje za vhodné komentovat
možné příznivé dopady předkládaného záměru z hlediska podpory pracovních míst:
ü Přímé rozšíření nabídky pracovních míst v lokalitě zejména s ohledem na
rozvoj navazující rekreační funkce širšího zájmového území
ü 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
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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.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Předkládaný záměr negeneruje žádné bodové zdroje znečištění ovzduší. Liniové a
plošné zdroje znečištění ovzduší související s posuzovaným záměrem lze označit
za nevýznamné. Celkově lze predikovat závěr, že z hlediska velikosti vlivu na
ovzduší lze záměr označit za malý, z hlediska významnosti vlivu za málo významný.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik

Jak je patrné z bilancí vznikajících odpadních vod, záměr znamená následující nový
objem vznikajících srážkových vod souvisejících se stavebními objekty technického
zázemí golfového klubu:
Ø zpevněné plochy: 401,8 x 0,7 x 0,6 = 169 m3
§ přívalová srážka: 5,77 l/s, 5,2 m3/15 min
Ø zastavěné plochy: 98 x 0,9 x 0,6 =
53 m3
§ přívalová srážka: 1,81 l/s, 1,7 m3/15 min
Celkově tak lze očekávat roční objem 222 m3 vznikajících srážkových vod, 15
minutová přívalová srážka může činit 6,9 m3/15 min.
Jak je patrné z vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy (které je uvedeno
v úvodní části oznámení), je vysloven souhlas s vypouštěním dešťových vod do
vodoteče označené „0-2“.
Ve vztahu k odtokovým poměrům v zájmovém území je nezbytné pro další
projektovou přípravu formulovat následující doporučení:
• výtokový objekt dešťové kanalizace bude navržen a realizován nad hladinou Q355
• v další projektové přípravě bude dokladována schopnost vodoteče pojmout přívalovou
srážku v objemu 6,9 m3/15 min; v opačném případě bude nezbytné zajistit retenci pro
3
přívalové srážky v objemu do 7 m s řízeným vypouštěním do vodoteče

Ve vztahu k uvažovanému záměru v daném zájmovém území se vyjádřil správce
povodí následovně:
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Vlivy na jakost vod

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

Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů,
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nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám. Pro etapu výstavby
související s realizací SO 04, 05, 06 07 a 09 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

Technické zázemí v prostoru golfového klubu
Z hlediska provozu ve vztahu k celkovému charakteru záměru nelze predikovat
výraznější riziko ovlivnění jakosti povrchových vod. Vzhledem k existenci
odlučovače ropných látek pro odvádění ploch potenciálně kontaminovaných
ropnými produkty jsou pro další projektovou přípravu formulována následující
doporučení:
• veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovač ropných látek tak, aby
obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače byl nižší než 0,2
mg/l; odlučovač bude dále zabezpečen proti vyplavení v období přívalových dešťů
• bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovače ropných látek
• provozní řád odlučovače ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na
pravidelnou kontrolu a údržbu

Zázemí sportoviště budou tvořit 4 dřevěné sruby. V rámci sociálního zařízení bude
využito zařízení na mytí rukou Eko Delta s nádrží o obsahu 40 l (výrobce Eko Delta
Česká Skalice) a nástěnným dávkovačem desinfekčního prostředku. V navazujících
kabinách budou instalovány chemické záchody. Likvidace odpadu z chemických
záchodů bude zajištěna smluvně.
Prostor golfového hřiště
Golfové hřiště využívá nejnovějších technologií v oblasti založení a výsadby hřiště.
Byly zvoleny pouze speciálně vyšlechtěné travní kultury, bylo provedeno důkladné
založení vlastních drah. Díky těmto postupům je možné omezit použití chemických
přípravků pouze na plochu greenů. Tato plocha ovšem tvoří zanedbatelný zlomek
celkové plochy hřiště.
Vlastní greeny (jamkoviště) jsou speciálně uměle založené objekty o průměrné
rozloze 500 m2. Ve výškovém profilu se jamkoviště skládá z vrstvy hrubého štěrku
(10-20 cm), jemného štěrku (10 – 15 cm), písku (10 cm), směsi písku a půdy (do 5
cm).
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Vlastní hřiště se chová jako velký půdní biofiltr. V lokalitě je lehká písečná půda,
v kombinaci s čerpáním stávajících meliorací (udržení hladiny spodní vody na nižší
úrovni) jsou tak vytvořeny dobré podmínky k odbourávání použitých hnojiv. Systém
meliorací při zachování jejich funkčnosti současně funguje i jako ochrana
stávajícího ložiska peloidů.
Při vyhodnocení velikosti a významnosti hodnoceného vlivu je však také nezbytné
provést alespoň teoretické porovnání nyní existujícího stavu se stavem před
realizací záměru, a to jak z hlediska aplikace pesticidních látek, tak i z hlediska
hnojiv.
Pesticidní látky
Do doby zahájení terénních úprav na lokalitě bylo území ze 2/3 intenzivně
zemědělsky obděláváno. Následující tabulka ukazuje komodity, které byly na ploše
hřiště pěstovány v období 1997 až 2001 a s nimi související spotřeby pesticidů
Výpočet se přitom opírá pouze o doporučené dávky ochranných prostředků a není
schopen postihnout skutečně vnesená množství, která mohou být větší. Dále si je
třeba uvědomit, že tyto prostředky byly aplikovány plošně, čímž byla výrazně
snížena schopnost degradace a akumulace v lokalitě (obsazení sorpční kapacity),
zároveň byly tyto prostředky aplikovány i v kontaktní zóně s ložiskem peloidů. Je tak
zcela evidentní, že riziko zasažení ložiska peloidů bylo v době zemědělského
využívání lokality řádově vyšší.
rok

plodina

použitý prostředek

1997
1998

Kukuřice
Žito

1999

Žito

2000

Kukuřice

2001

Tritikale

Zeazin
Není známo
Typický např. Např. Bromotril 25 SC
Není známo
Např. Bromotril 25 SC
Není známo
Např. Linurex 50 SC
Není známo Např. Linurex 50 SC

Typická doporučená
koncentrace na 1 ha
1 kg
0.375 kg

Celkové vnesené
množství v g
30 000
11 125

0.375 kg

11 125

0.75 kg

15 000

1.25 kg

37 500

Ve vztahu k novému využití zájmového území je potom zřejmé, že v zájmovém
území golfového hřiště nebude jeho provozovatel používat pesticidní látky. Tato
skutečnost je uvedena i jako jedno z doporučení pro samotný provoz hřiště.
Hnojiva
Původní stav
Běžně používaným hnojivem při zemědělském využívání lokality je hnojivo Lovofert
NPK 13.5-18-18. Jedná se o nejrozšířenější kvalitní kombinované minerální hnojivo
na bázi NPK. Draslík je obsažen ve vodorozpustné chloridové formě. Živiny jsou ve
formě vápenatých, amonných a draselných solí anorganických kyselin. Hnojivo tvoří
šedobílé granule o velikosti 2 až 5 mm. Výsledek je povrchově upraven proti
spékání. Tento typ hnojiva představuje běžně používaný typ v zemědělství, živiny
jsou obsaženy v relativně dobře rozpustných formách snadno přístupných
rostlinám, které se váží na sorbční komplex půdy. Běžné ztráty vymýváním jsou 10
– 15% (v závislosti na typu půdy). Hlavní nebezpečí je v případě přívalových dešťů
v krátké době po aplikaci, kdy ztráty vymýváním mohou tvořit i 50%.
U používaného hnojiva Lovofert NPK se doporučené dávky liší pro různé plodiny.
V posledních třech letech před zahájením terénních úprav byly v lokalitě pěstovány
pšenice, řepka, kukuřice, slunečnice. Doporučené dávky pro tyto plodiny jsou cca
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750 kg na 1 ha. To ve svých důsledcích znamenalo aplikaci 19 500 kg hnojiva na
plochu 9 jamkového hřiště.
Stávající stav
Problematika srážkových vod v samotném prostoru golfového hřiště souvisí přímo
s aplikací hnojiv pro ošetřování travních porostů, které budou aplikovány na plochy
devíti jamkovišť (celkem cca 0,5 ha) a na cca 25 drobných ploch odpališť (0,4 ha)
ve dvou aplikacích během jednoho roku a dále jednou ročně na tzv. kritická místa,
to je na místa v okolí jamkovišť, která v závislosti na intenzitě využívání hřiště a
klimatických poměrech je případně nutné přihnojit. Jak je patrné v kapitole
specifikující nároky na vstupy, je předpokládána při měrné aplikaci 225 kg na 1 ha
celková roční aplikace na golfové hřiště 1530 kg hnojiva. Nepřímá, avšak významná
však může být souvislost s případnou kontaminací ložiska peloidů, které se
nachází v blízkosti posuzovaného záměru.
Z hlediska aplikace hnojiv lze tedy celkem logicky možné vyvodit, že stávající
využívání pozemku z hlediska rizik kontaminace podzemních vod je výrazněji nižší,
než bylo původní využití pozemku k zemědělským účelům.
Pozornost byla dále věnována oznamovatelem uváděnému typu hnojiva.
Oznamovatel prohlašuje, že travní porosty bude ošetřovat pouze sečením a
hnojením speciálním hnojivem firmy Lesco (USA), distribuovaným v ČR firmo
Eurogreen. Používáno bude hnojivo na sportovní trávníky a golfová hřiště Greens
20 – 5 – 9 - 3. Aplikován je systém Poly Plus zajišťující pomalé uvolňování živin.
Běžná perioda uvolňování živin je až 12 týdnů, ztráty vymýváním jsou i při velmi
intenzivních srážkách pouze do 2 %. Podrobnější specifikace vlastností použitého
hnojiva jsou doloženy v příloze č.3 předkládaného oznámení.
V příloze č. 5 předkládaného oznámení je doloženo „Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu pro golfové hřiště“, zpracované firmou Vodní zdroje
Chrudim spol. s r.o.
Pro sledování vlivu udržování travních porostů golfového hřiště chemickými látkami
v souvislosti s ochrannou přírodního léčivého zdroje – peloidu – Lázní Bohdaneč byl
navržen monitorovací systém 6 vrtů za účelem zjištění aktuálního vlivu hnojení
travního porostu a monitorování budoucího vlivu devítijamkového hřiště na
podzemní vody kvarterního kolektoru. Kvarterní vody protékají ložiskem peloidu a
jsou drenovány jeho odvodňovacím systémem.
Funkce navržených monitorovacích vrtů je následující:
Ø monitorovací vrt G1 situovaný na jižním okraji plochy jamkoviště č. 9 ověřuje
průsak používaných hnojiv do podloží jamkoviště
Ø monitorovací vrt G-2 na spojnici jamkoviště a ložiska peloidu ve směru proudu
podzemní vody, osová vzdálenost vrtů G-1, G-2 12 m až 15 m bude sledovat
rychlost migrace látek a změn jejich koncentrací
Ø monitorovací vrty G-3 a G-4 v blízkosti dalších jamkovišť při hranici OP PLZ I.
stupně na jihovýchodním okraji golfového hřiště budou monitorovat vliv hnojení
jamkovišť – vrt G-3 pod jamkovištěm č.5 a vrt G-4 pod jamkovišti č.7, č.4 a č.3
včetně blízkých odpališť
Ø monitorovací vrt G-5 bude sledovat vliv jamkovišť č.8 a č.11 a migraci látek
hřištěm mezi vrty G-3 a G-6.
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Ø Monitorovací vrt G-6 je pozaďový – to je na hranici vtoku podzemních vod do
území golfového hřiště na severním okraji hřiště, 15 m od kraje silnice.

Výše popsané monitorovací vrty jsou podrobněji specifikovány v příloze č.5
předkládaného oznámení.
Dne 11.9.2006 byly provedeny na všech nově vybudovaných vrtech G-1 až G-6
vzorkovací čerpací zkoušky. Současně byl odebrán vzorek vody z vodní plochy,
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nacházející se cca 50 m od vrtu G-1, to je z vodní plochy, ze které byla čerpána
voda pro skrápění jamkoviště č.9 v rámci stopovací zkoušky. V závěru vzorkovacích
čerpacích zkoušek byly odebrány vzorky čerpaných vod na základní fyzikální a
chemické rozbory a stanovení dalších vybraných ukazatelů celkového dusíku,
fosforu, kadmia a mědi.
Po ukončení vzorkovacích čerpacích zkoušek na vrtech G-1 a G-2 bylo přikročeno
k aplikaci hnojiva ve stanovené maximální dávce 30 g/m2. Hnojivo bylo aplikováno
na jamkoviště č.9 o rozloze 401,6 m2. Aplikováno bylo celkem 12 kg hnojiva na
celou plochu jamkoviště.
Po aplikaci bylo provedeno zkrápění plochy jamkoviště z blízké vodní plochy
golfového hřiště, a to ve větší míře jihozápadní části plochy jamkoviště, to je ve
vzdálenosti cca 1m až 10 m od vrtu G-1. Vydatnost zkrápění byla 4 l/s, bylo
prováděno po dobu 45 minut. Na ploše jamkoviště tak infiltrovalo celkem 10,8 m3
vody, což v přepočtu na celou plochu jamkoviště představuje výšku srážek 27 mm.
Zkrápění bylo prováděno v několikanásobně větší míře v blízkosti vrtu G-1 (plocha
7 m x 7 m) v intenzitě zasakovací schopnosti plochy jamkoviště. Denní maximum
pro srážkoměrnou stanici Pardubice za období 1901 – 1950 činí 70 mm. Zkrápění
tak bylo v okolí vrtu G-1 prováděno téměř v intenzitě dlouhodobého maximálního
denního srážkového úhrnu.
Pozvolný nástup hladiny v důsledku intenzivního zkrápění jamkoviště nad původní
ustálenou hladinu ve vrtu G-1 1,64 m byl zaznamenán se zpožděním 1 hodiny, kdy
došlo k nástupu hladiny přibližně o 8 mm, poté hladina mírně poklesla a setrvala na
úrovni přibližně 1,63 m. Přibližně po 90 minutách od ukončení zkrápění bylo
provedeno opakované vzorkování vrtu G-1. Hladina vody byla čerpáním 0,08 l/s
snížena do hloubky 1,82 m, odběr vzorků byl proveden několik centimetrů pod
úrovní dynamické hladiny.
Odebrané vzorky podzemních vod byly odvezeny do laboratoře Vodních zdrojů
Chrudim, analýzy na pesticidní látky, celkový fosfor, celkový dusík, kadmium a měď
byly realizovány laboratoří firmy ALS Czech Republic s.r.o. Protokoly o analýzách
jsou součástí přílohy č.5 předkládaného oznámení.
V samostatné fázi průzkumu bylo dne 5.9. 2006 provedeno vzorkování povrchových
vod v prostoru plochy ložiska peloidů Rozkoš II na stanovení pesticidních látek
(fenoxyalkanové kyseliny – VPES – FAK), stanovení pH a vodivosti. V rámci
vzorkování bylo provedeno hydrometrické posouzení aktuálních odtokových
poměrů povrchových vod ložiska ve vytipovaných profilech odvodňovací sítě
ložiska. Výsledky měření jsou dokladovány opět v příloze č.5 předkládaného
oznámení (jedná se o přílohový materiál č.6 provedeného průzkumu). Odtok
povrchových vod z ložiska Rozkoš II v závěrném profilu č.5 činil 0,4 l/s, významnější
povrchový odtok byl zaznamenán až v jižní části ložiska Rozkoš II.
Laboratorními analýzami vzorků povrchových vod ložiska peloidů Rozkoš II nebyly
fenoxyalkanové pesticidy detekovány. Nebyla překročena mez stanovitelnosti 0,05
µg/l. Povrchové vody z ložiska peloidů se ve srovnání s mělkými kvarterními vodami
svrchní zóny kvarterní zvodně vyznačují nižší kyselostí (pH 6,35 až 6,67) a poněkud
vyšší celkovou mineralizací.
Migrace kontaminace podzemních vod v prostoru golfového hřiště je dobře patrná
na koncentraci chloridů, které se v důsledku zimního solení silnice Lázně Bohdaneč
– Hradec Králové dostávají do podzemních vod. V pozaďovém vrtu G-6 (15m od
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krajnice) byla zjištěna mimořádně vysoká koncentrace 300 mg/l, uprostřed hřiště
vrtem G-5 byla zaznamenána koncentrace 39 mg/l, na konci hřiště vrtem G-1
koncentrace 12 mg/l. Pokles koncentrací je způsoben melioračním systémem
severního okraje hřiště, který znečištěné vody převádí mimo území hřiště, dále
odvodněním prostřednictvím povrchového odtoku a výparu z vodních příkopů
v příčném lesnatém pruhu severní části hřiště a ředěním podzemních vod
infiltrujícími srážkovými vodami v celé ploše golfového hřiště.
Ze závěrů provedených průzkumů vyplývají následující skutečnosti:
Ø Z geologických profilů vrtů je patrné, že kvarterní kolektor podzemních vod
dotující přírodní léčivý zdroj – ložisko peloidů Rozkoš II – je kryt pouze
poměrně velmi málo mocnou a mírně propustnou vrstvou písčitých hlín
v hloubce 0,1 m – 0,4 m a mělkou zónou aerace mocnou cca 0,2 m až 1,2 m
dle kolísání hladiny podzemní vody – tvořenou dosti silně propustnými písky;
ochranná funkce pokryvných útvarů je poměrně nízká
Ø Vzorkovacími čerpacími zkouškami bylo prokázáno, že průzkumné
monitorovací vrty jsou způsobilé pro dlouhodobé monitorování vlivu provozu
golfového hřiště na podzemní vody; výšky vodního sloupce ve vrtech
v období průměrných vodních stavů se pohybují od 1,0 m do 1,6 m
specifická vydatnost vrtů se pohybuje od 0,17 l/s.m do 1,00 l/s.m
Ø Méně příznivé výsledky vykazuje vrt G-5, který nebyl hlouben vrtací
soupravou z důvodů způsobení minimálních škod na povrchu golfového
hřiště a je vystrojen do hloubky 1,3 m, vodní sloupec ve vrtu dosahuje 0,88
m, vydatnost vrtu činí 0,02 l/s. Vrt se liší i geologickým profilem a
hydrochemicky. Vrtem byly zastiženy povrchové hlíny s velkým podílem
humusu (rašeliny) a přípovrchová jílovitá vrstva, hladina vody se ustálila
velmi mělce pouze 0,4 m pod povrchem terénu. Vliv jílové vrstvy rašeliny se
hydrochemicky projevil vysokou koncentrací železa a manganu, vysokou
oxidovatelností a zvýšenou koncentrací dusitanových iontů. Přestože má vrt
G-5 odlišné parametry ve srovnání s ostatními, lze jej vzhledem k dostatečné
vydatnosti a přijatelnému vodnímu sloupci využít pro trvalé monitorování
vlivu golfového hřiště na podzemní vody
Ø Ve srovnání s podzemními vodami dané zemědělsky využívané oblasti je vliv
agrochemikálií na chemismus podzemních vod golfového hřiště poměrně
malý, koncentrace dusičnanů se pohybují do 33 mg/l, amonných iontů do
0,22 mg/l, síranů do 82 mg/l (s výjimkou vrtu G-6: 131mg/l, kde lze uvažovat
o příměsi v posypových solích) a chloridů do 16 mg/ů – opět vyjma vrtů G-6
a G-5 – s projevem vlivu zimního solení silnice. Vliv hnojení se v mělké
kvarterní zvodni v úrovni hladiny podzemní vody patrně projevuje mírně
zvýšenými koncentracemi fosforečnanů 0,12 mg/l až 0,22 mg/l
Ø Stopovací zkouškou nebyl prokázán vliv hnojení jamkoviště č.9 na fyzikální a
chemické vlastnosti podzemní vody, a to ani ve vzorku podzemní vody z vrtu
G-1 odebraném se zpožděním 4 dnů, tedy po časovém intervalu, ve kterém
se převážná část objemu skrápěcí vody infiltrovala na hladinu podzemní
vody, kde došlo k jejímu všeobecnému rozplynutí. K nárůstu koncentrací
nedošlo, mírné změny v koncentracích se pohybují v řádu přesnosti
laboratorního stanovení jednotlivých látek. Především byly sledovány
dusíkaté látky, fosforečnany, draslík, kadmium a měď. Aplikované hnojivo má
dle výsledků stopovací zkoušky deklarované vlastnosti pozvolného
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uvolňování živin vlivem pozvolného (7 týdnů až 12 týdnů) rozkladu
parafinické složky oxidačními procesy umožněnými vzdušným kyslíkem, UV
zářením a působením mikroorganismů. Vlastní hnojivo zůstává zachyceno
v povrchové části travního porostu, kde se uplatňují uvedené procesy.
Ø Hydrometrické a vzorkovací zkoušky na povrchových vodách odvodňovací
sítě ložiska peloidů Rozkoš II neprokázaly přítomnost pesticidních látek,
které byly aplikovány na zemědělských plochách (v plochách současného
golfového hřiště /před provedenými terénními úpravami/ a severovýchodně
od nich) v roce 2001 a v letech předcházejících.
Tyto látky byly
pravděpodobně zachyceny okrajovou vrstvou rašeliny na vnějším mělkém
obvodu ložiska peloidů a tam dochází k jejich postupné degradaci
Celkově lze tedy konstatovat, že bylo prokázáno, že vliv hnojení jamkoviště č.9 na
podzemní vody v jeho těsné blízkosti stopovací zkouškou prokázán nebyl, což je
přičítáno kvalitě aplikovaného hnojiva, ze kterého se uvolňují živiny pozvolna
v průběhu 7 až 12 týdnů. Koncentrace pesticidních látek nepřekročily mez
stanovitelnosti v podzemních vodách golfového hřiště (vrt G-1) ani v povrchových
vodách drenovaných uvnitř ložiska peloidů Rozkoš II.
Průzkumnými hydrogeologickými
pracemi bylo prokázáno, že průzkumné
monitorovací vrty jsou vhodné pro realizaci dlouhodobého sledování vlivu provozu
golfového hřiště; především z hlediska kontroly deklarovaného používání kvalitních
hnojiv s velmi pomalým a pozvolným uvolňováním živin a z hlediska kontroly
deklarovaného nepoužívání pesticidních látek. Vzhledem k hydrogeologickým
poměrům golfového hřiště a pravidelnému rytmu jarního a podzimního hnojení (a
přihnojování v intervalu 2 měsíců) je doporučeno odebírat kontrolní vzorky z vrtů G1, G-3, G-4 a G5 v měsíci červen a listopad. Dále je navrženo monitorovací vrty G-1
až G-6
zkolaudovat dle vodního zákona jako vodní díla k dlouhodobému
monitorování vlivu provozu golfového hřiště na kvalitativní parametry kvartérní
zvodně, dotující přírodní léčivý zdroj – ložisko peloidu Rozkoš II. Z důvodů ověření
výsledků stopovací zkoušky a vlivu postupného uvolňování aplikovaného hnojiva
v prostoru jamkoviště č. 9 na podzemní vody je doporučeno realizovat z vrtu G-1
referenční laboratoří pro přírodní léčivé zdroje MZdr ČR Mariánské Lázně,
pracoviště Františkovy Lázně, kontrolní odběry včetně laboratorních analýz.
Lze tudíž vyslovit názor, že vlivy související s provozem golfového hřiště ve vztahu
k ovlivnění jakosti podzemních a povrchových vod jsou malé a málo významné,
avšak s podmínkou respektování následujících doporučení:
• do zahájení trvalého provozu golfového hřiště budou monitorovací vrty G-1 až G-6
zkolaudovány podle vodního zákona jako vodní díla k dlouhodobému monitorování vlivu
provozu golfového hřiště na kvalitativní parametry kvartérní zvodně, dotující přírodní
léčivý zdroj – ložisko peloidu Rozkoš II
• do zahájení trvalého provozu golfového hřiště bude vypracován projekt monitoringu vlivu
provozu golfového hřiště na kvalitativní parametry kvatrérní zvodně jak z hlediska rozsahu
sledovaných polutantů, tak z hlediska četnosti odběrů; návrh monitoringu musí být
konzultován s MZ – ČILZ
• provozní řád golfového hřiště bude jednoznačně vylučovat používání pesticidních látek
v celém prostoru golfového hřiště a jeho technického zázemí; travní porosty budou
ošetřovány pouze sečením a hnojením speciálním hnojivem na sportovní trávníky a
golfová hřiště Greens 20 – 5 – 9 – 3 nebo obdobným stejných vlastností, vyznačující se
především pomalým uvolňováním živin kolem 12 týdnů
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D.1.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Souhlas k trvalému vynětí ze ZPF je doložen
v příloze č. 2 předkládaného oznámení.
Dle předaných podkladů s realizací záměru nesouvisí ani dočasný ani trvalý zábor
PUPFL.
Z celkové plochy 261 002,8 m2, která připadá na realizaci 9 jamkového hřiště jsou
v kategorii ZPF pozemky na následujících parcelách:
ü
ü
ü
ü

1824/4
1824/10
1824/11
985/34

2

– 933 m
– 8038 m2
– 1018 m2
– 500 m2

BPEJ
36601
36601
36601
36401

Třída ochrany
V.
V.
V.
IV.

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický
pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona)
stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6
zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na
plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající
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.
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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. a
V. třídě ochrany, tedy se jedná o půdy s podprůměrnou a velmi nízkou produkční
schopností. Z uvedeného pohledu lze tedy vliv na půdy označit jako malý a
nevýznamný.
Znečištění půdy

V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení
tohoto rizika zjevně bylo eliminováno organizací výstavby a plněním opatření
zhotovitelem stavby tak, aby nedošlo ke kontaminaci půd. Protože prostor
samotného golfového hřiště je stavebně dořešen, doporučení k ochraně půd se
týkají stavebních objektů souvisejících s dostavbou technického zázemí a příslušná
doporučení jsou formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost vod.
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.
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:
•

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

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

•

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

•

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

Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou
souhrnně uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Vlivy v důsledku
očekávané produkce odpadů v etapě provozu lze z hlediska velikosti označit za
malé, z hlediska významnosti za málo významné.
D.1.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje přímo žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací
prostor. K přímému ovlivnění horninového prostředí nedojde. Sekundárně však bylo
nezbytné prověřit rizika související s potenciálním nepřímým ovlivněním ložiska
peloidů. Tato problematika je propojena logicky i s vlivy na vodu, kde jsou
rozhodující aspekty této problematiky komentovány, podrobněji potom v příloze č.5
předkládaného oznámení.

D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Úvodem této části Oznámení je možno konstatovat, že k terénním úpravám které
přímo mohly ovlivnit a zřejmě i ovlivnily stav ekosystémů v řešeném území před
zásahem, již došlo. Golfové hřiště se nachází v provozuschopném stavu, se
zapojenou mozaikou kosených bylinotravních porostů od ploch vícekrát týdně
udržovaných (zejména odpaliště, jamkoviště), přes intenzivně a extenzivně kosené
porosty až po některé zbytkové plochy s charakterem původního bylinotravního
pokryvu. V území jsou dále původní i vysázené porosty dřevin, stávající
odvodňovací kanál s doprovodným porostem a soustava různých, většinově v rámci
úprav areálu vytvořených tůní, aktuálně již s velmi zajímavou biotou. Nelze tedy již
hodnotit vliv úprav zájmového území areálu (přípravy území, fázi výstavby), ale jen
vyhodnotit vlivy provozu areálu a stanovit podmínky pro eliminaci, prevenci a
minimalizaci možných vlivů na dochovaný stav bioty.
Záměr v zásadě nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin, významnější vlivy
na floru a faunu s ohledem na polohu jednotlivých úseků hrází negeneruje.
Vlivy na floru

Jak dokládají výsledky botanického průzkumu, záměr neznamená ohrožení
reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně
významných druhů rostlin, naopak v rámci mozaiky plochy došlo k vytvoření
vhodných podmínek především pro rozvoj vodní a mokřadní vegetace jak
z přirozených zdrojů, tak i ze zdrojů introdukovaných; lze konstatovat, že oživení
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tůní bylo provedeno kvalifikovaným způsobem, respektujícím charakter vegetace
slatin, mokřadů a rybníků Pardubicka.
Jediným rizikem provozu je případné nezvládnutí technologie údržby jamkovišť a
odpališť, pokud by bylo spojeno s únikem herbicidních látek mimo prostory těchto
specifických porostů jako uměle udržovaných intenzivních málodruhových ploch
(toto použití však provozovatel vylučuje). Je nutno dále důsledně udržovat
biotopovou rozmanitost ploch s vodní a mokřadní vegetací a bránit případným
nežádoucím sukcesním jevům, zejména pak i případné eutrofizaci ploch tůní a
mokřadů při zajišťování výživy málodruhových porostů na jamkovištích či
odpalištích.
Na základě rozboru lze proto doporučit:
•

provádět každoroční sezónní vyhodnocování stavu flory zejména v tůních, kanálech a
mokřadech s tím, že bude zajištěna údržba těchto ploch s cílem zachovat maximální
stanovištní, druhovou a strukturní rozmanitost těchto biotopů

•

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

Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Stávající golfový areál již nepředstavuje nároky na zásahy do mimolesních porostů
dřevin, naopak některé prvky dřevin do území vnesl. Předpokladem je zajištění
údržby a výchovy porostů.
Vlivy na faunu

Záměr provozu stávajícího golfového areálu již negeneruje žádné požadavky na
skrývky či jiné terénní úpravy areálu, naopak lze konstatovat, že vznikem mozaiky
drobnějšího měřítka došlo k obohacení krajinné struktury a rozmanitosti stanovišť,
což dokládají i výsledky zoologického průzkumu. Je však nutná pravidelná a
k dochovaným parametrům bioty šetrná údržba mozaiky ploch s tím, že okolí tůní je
nutno ponechat přirozenému vývoji s tím, že je nutno pouze zabraňovat nežádoucí
sukcesi některých druhů rostlin (prevence případné eutrofizace tůní).
Určitým rizikem může být především únik vodám nebezpečných látek (roztoky živin)
do tůní, ve kterých je pravděpodobná reprodukce obojživelníků a u zjištěných druhů
(zejména rosnička) je nutno předpokládat zvýšenou citlivost vůči cizorodým látkám
ve vodě. Z tohoto důvodu je nezbytné detailně vypracovat odpovídající systém
ošetřování jamkovišť a odpališť, nacházejících se v bezprostřední blízkosti tůní,
zejména pro první polovinu vegetačního období (v době reprodukce). Důvodem je
prevence případného ohrožování vývojových stadií např. únikem (splachy) látek do
vod těchto tůní, případně volit biologicky rozložitelné látky pro výživu či ošetřování
některých ploch – tuto skutečnost provozovatel garantuje.
Pohyb golfistů po areálu nebude znamenat výrazněji zvýšené riziko rušení
živočichů oproti stávající situaci, poněvadž dojde k určité adaptaci na mírně
zvýšený pohyb lidí po ploše, lze však na druhé straně doporučit, aby více
navštěvované rozsáhlejší sportovní akce byly organizovány ve druhé polovině
vegetačního období s cílem minimalizovat rušení v reprodukčním období živočichů.
Dalším rizikem může být zvýšená migrace obojživelníků do prostoru areálu
(poněvadž byly vytvořeny nové atraktivní plochy) přes silnici II/333 z prostoru
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Zábranských rybníků, v tomto kontextu je vhodné ve spolupráci se správcem
komunikace prověřit stav propustů pod silnicí, zejména pro křížení obou kanálů a
případně zajistit v dobách migrací určité zábrany, směrující obojživelníky do
prostoru propustů.
Na základě výše prezentovaného rozboru zpracovatelé oznámení pokládají za
vhodné uplatnit následující doporučení:
•

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

•

ve spolupráci se správcem silnice II/333 prověřit stav a kapacitu propustů a případně řešit
ochranu zejména jarní migrace obojživelníků přes silnici formou vhodných technických
zábran

Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv
lze označit za nulový.
Vlivy na ekosystémy

Záměr v současné době přispěl k vytvoření vyšší stanovištní rozmanitosti
ekosystémů obohacením o mozaiku ploch a biotopů a v současné době v rámci
stávajícího areálu negeneruje potřeby dalších terénních, stavebních či jiných úprav
na úkor stávajících ekosystémů. Nedochází k žádnému zásahu do tůní,
zachovaného kanálu nebo porostů dřevin a vhodně provozovaný, udržovaný areál
může tak přispět k trvalejšímu zvýšení biologické rozmanitosti dotčeného území.
Ke zjednodušení stavu ekosystémů naopak nepochybně došlo při řešení jamkovišť
a odpališť, případně částí některých drah; v těchto prostorech naopak je nutno
očekávat údržbu ekosystémů v nestabilním stavu s potřebou dodatkové energie ve
formě živin; v tomto kontextu plně platí všechna doporučení k ochraně vodních a
mokřadních biotopů tak, jak jsou formulována v částech vlivů na floru a faunu.
Nejsou dotčena žádná zvláště chráněná území.
Záměr dle názoru zpracovatelů Oznámení nemůže ovlivnit vymezené evropsky
významné lokality na Pardubicku, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. Soustava
kanálů procházející okolím zájmového území a přes areál golfu, totiž negravituje do
Opatovického kanálu a tím ani do soustavy rybníků na Opatovickém kanále, včetně
Bohdanečského rybníka , Zábranských rybníků nebo ploch rákosin v lokalitě
Březovský.
Tento názor dokládá i stanovisko KÚ Pardubického kraje podle § 45 i zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění.
D.1.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru lze konstatovat, že vlastní realizace
areálu se projevila prakticky na zjemnění krajinné struktury a obohacení krajinné
mozaiky, zatím nedošlo k výstavbě obslužných objektů, které by výrazněji rušily ráz
krajiny. Stávající objekty u vjezdu je nutno začlenit do krajiny vhodnou skupinovou
výsadbou dřevin.
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Nedošlo tak ke zhoršení estetických parametrů krajiny, zůstaly zachovány určující
prvky přírodní charakteristiky krajinného rázu (porosty dřevin), došlo k obohacení
území o řadu heterogenních tůní. V daném kontextu se vznik golfového areálu
projevil spíše pozitivně.
Na základě provedeného rozboru je možno doporučit realizaci následujícího
opatření:
•

zajistit důsledné začlenění stávajících objektů budov u vjezdu do areálu
vhodnými skupinovými výsadbami dřevin

do krajiny

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.
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy
s tím, že důraz je nutno položit na rekultivaci všech prostorů, postižených
stavebními pracemi.
Vlivy na funkční využití území ve stávajícím areálu nenastanou, nedochází k rušení
cestní sítě, je zachováno stávající dopravní napojení, zůstaly zachovány meliorační
kanály i rozhodující porosty dřevin.
Záměr v provozované formě zatím
vyvolané investice.

nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo

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.
Biologické vlivy ruderalizace by se mohly projevit pouze u vjezdu do areálu, a 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 územním plánem pro obdobné
záměry. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů
hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější
vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na
podzemní a povrchovou vodu s potenciálním rizikem ovlivnění ložiska peloidu.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska
velikosti vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až
středně významný.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.

D.3. Údaje o možných významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

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

vyloučení,

snížení,

popřípadě

V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
• výtokový objekt dešťové kanalizace bude navržen a realizován nad hladinou Q355
• v další projektové přípravě bude dokladována schopnost vodoteče pojmout přívalovou
srážku v objemu 6,9 m3/15 min; v opačném případě bude nezbytné zajistit retenci pro
přívalové srážky v objemu do 7 m3 s řízeným vypouštěním do vodoteče
• veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných
ploch budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovač ropných látek tak,
aby obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače byl nižší než
0,2 mg/l; odlučovač bude dále zabezpečen proti vyplavení v období přívalových dešťů
• budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný
způsob využití respektive odstranění
• ve spolupráci se správcem silnice II/333 prověřit stav a kapacitu propustů a případně řešit
ochranu zejména jarní migrace obojživelníků přes silnici formou vhodných technických
zábran
• zajistit důsledné začlenění stávajících objektů budov u vjezdu do areálu
vhodnými skupinovými výsadbami dřevin

do krajiny

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

• 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
• 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

• 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
• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti
• důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami vstupní části areálu z důvodu prevence další ruderalizace území.
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
• bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovače ropných látek;
provozní řád odlučovače ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na
pravidelnou kontrolu a údržbu
• do zahájení trvalého provozu golfového hřiště budou monitorovací vrty G-1 až G-6
zkolaudovány podle vodního zákona jako vodní díla k dlouhodobému monitorování vlivu
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provozu golfového hřiště na kvalitativní parametry kvartérní zvodně, dotující přírodní
léčivý zdroj – ložisko peloidu Rozkoš II
• do zahájení trvalého provozu golfového hřiště bude vypracován projekt monitoringu vlivu
provozu golfového hřiště na kvalitativní parametry kvatrérní zvodně jak z hlediska rozsahu
sledovaných polutantů, tak z hlediska četnosti odběrů; návrh monitoringu musí být
konzultován s MZ – ČILZ
• 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 tůní nebo kanálu, analogicky
zajistit prevenci případné eutrofizace tůní a kanálu při zajišťování výživy intenzivně
obhospodařovaných porostů golfového areálu
• provádět každoroční sezónní vyhodnocování stavu flory zejména v tůních, kanálech a
mokřadech s tím, že bude zajištěna údržba těchto ploch s cílem zachovat maximální
stanovištní, druhovou a strukturní rozmanitost těchto biotopů
• provádět každoroční sezónní vyhodnocování stavu fauny zejména v tůních, kanálech a
mokřadech s tím, že bude zajištěna údržba těchto ploch s cílem zachovat maximální
stanovištní, druhovou a strukturní rozmanitost těchto biotopů jako podmínky života
vodních a mokřadních živočichů
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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)

Golfové hřiště – Lázně Bohdaneč, dokumentace pro územní řízení, Atelier MACAS,
listopad 2006
Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické
stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357
str.
Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická hora: Dokumentace k územnímu
řízení, Ateliér M, Ing. S.Macas, 2004
Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia,
Praha
Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita
Karlova, Praha, 1996
Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. Academia, Praha.
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.]
(2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České
republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
- Academia, Praha.
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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 významný aspekt záměru lze požadovat dopřesnění monitoringu
vod ve vztahu k dlouhodobému monitorování vlivu provozu golfového hřiště na
kvalitativní parametry kvartérní zvodně, dotující přírodní léčivý zdroj – ložisko
peloidu Rozkoš II. Za nezbytné je požadovat realizování doporučení, která vzešla
ze zpracování oznámení a jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní
prostředí minimalizovat.

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

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané
v úvodu předkládaného oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných
informací o předkládaném záměru.
Koncepčně lze konstatovat, že navržené řešení z hlediska funkčního využití území
lze považovat za akceptovatelné.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Golfové hřiště Lázně Bohdaneč“. 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 Pardubického kraje. Situace záměru je
patrná z následujícího obrázku:
situace záměru

situace záměru

Jedná se o stavbu 9 jamkového golfového hřiště na k.ú. Lázně Bohdaneč na parcelách
č.1824/1, 1824/4, 1824/5, 1824/10, 1824/11, 1824/15, 1824/16, 1825/1, 1824/2, 1824/3,
1824/8 a 985/34 v katastrálním území Lázně Bohdaneč. Celkové nároky na plochu pro 9
jamkové hřiště činí 261002,8 m2. Jedná se o plochu stávajícího hřiště, které bylo
vybudováno v rámci terénních úprav, avšak v rozsahu neodpovídajícímu vydanému
stavebnímu povolení. Součástí předkládaného oznámení je dále technické zázemí pro
golfové hřiště, představované stavebním objektem SO 09 Klubový objekt, který je tvořen
jedním větším srubem o rozměrech 10 x 5 m a třemi malými sruby o rozměrech 4 x 4 m a
parkovištěm pro celkem 12 automobilů. Součástí jsou dále chodníky zpřístupňující objekty
technického zázemí od parkoviště.
Posuzovaný záměr bude realizován následujícími stavebními objekty:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SO 01 - příprava území
SO 02 - terénní úpravy
SO 03 - splašková kanalizace
SO 04 - dešťová kanalizace
SO 05 - příjezdová komunikace
SO 06 - parkoviště - 12 stání
SO 07 - chodníky
SO 09 - klubový objekt
SO 10 - stavební úpravy
SO 11 - golfové hřiště
SO 12 - kosterní zeleň

Stavební objekty jsou popsány v příslušné části předkládaného oznámení.
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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. Jak je patrné ze situace záměru, je tento situován zcela
mimo obytnou zástavbu. Stavební práce související s dokončením SO 04, SO 05, SO 06,
SO 07 a SO 09 jsou nevýznamné z hlediska akustické zátěže a v žádném případě
nemohou ovlivnit akustickou situaci v zájmovém území. Záměr vnáší do území nové plošné
a liniové zdroje znečištění ovzduší. Jak je patrné z kapitoly týkající se údajů o výstupech,
bilancované emise související s dopravou jsou malé a nevýznamné a v žádném případě
nemohou ovlivnit stávající imisní situaci v zájmovém území. Jak je patrné z modelu dopravy
v kapitole nároků na dopravu, záměr generuje minimální nově vyvolané přepravní nároky
na komunikačním systému, které se nemohou nijak projevit na akustické situaci u
nejbližších objektů obytné zástavby. Záměr negeneruje žádné stacionární zdroje znečištění
ovzduší. Z hlediska vlivů na obyvatelstvo tak lze vyslovit závěr, že předkládaný záměr
nemůže v žádném případě ovlivnit ani imisní, ani akustickou situaci v zájmovém území a
tudíž vlivy na veřejné zdraví lze označit za malé a nevýznamné. Z tohoto důvodu není dle
názoru zpracovatelského týmu oznámení provádět ani hodnocení zdravotních rizik.
Předkládaný záměr negeneruje žádné bodové zdroje znečištění ovzduší. Liniové a plošné
zdroje znečištění ovzduší související s posuzovaným záměrem lze označit za nevýznamné.
Celkově lze predikovat závěr, že z hlediska velikosti vlivu na ovzduší lze záměr označit za
malý, z hlediska významnosti vlivu za málo významný.
Celkově lze očekávat roční objem 222 m3 vznikajících srážkových vod, 15 minutová
přívalová srážka může činit 6,9 m3/15 min. Jak je patrné z vyjádření Zemědělské
vodohospodářské správy, je vysloven souhlas s vypouštěním dešťových vod do vodoteče
označené „0-2“.
Golfové hřiště využívá nejnovějších technologií v oblasti založení a výsadby hřiště. Byly
zvoleny pouze speciálně vyšlechtěné travní kultury, bylo provedeno důkladné založení
vlastních drah. Díky těmto postupům je možné omezit použití chemických přípravků pouze
na plochu greenů. Tato plocha ovšem tvoří zanedbatelný zlomek celkové plochy hřiště.
Vlastní greeny (jamkoviště) jsou speciálně uměle založené objekty o průměrné rozloze 500
m2. Ve výškovém profilu se jamkoviště skládá z vrstvy hrubého štěrku (10-20 cm), jemného
štěrku (10 – 15 cm), písku (10 cm), směsi písku a půdy (do 5 cm).
V příloze č. 5 předkládaného oznámení je doloženo „Vyhodnocení hydrogeologického
průzkumu pro golfové hřiště“, zpracované firmou Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o.
Pro sledování vlivu udržování travních porostů golfového hřiště chemickými látkami
v souvislosti s ochrannou přírodního léčivého zdroje – peloidu – Lázní Bohdaneč byl
navržen monitorovací systém 6 vrtů za účelem zjištění aktuálního vlivu hnojení travního
porostu a monitorování budoucího vlivu devítijamkového hřiště na podzemní vody
kvarterního kolektoru. Kvarterní vody protékají ložiskem peloidu a jsou drenovány jeho
odvodňovacím systémem. Ze závěrů provedených průzkumů vyplývají následující
skutečnosti:
Ø Z geologických profilů vrtů je patrné, že kvarterní kolektor podzemních vod dotující přírodní léčivý zdroj –
ložisko peloidů Rozkoš II – je kryt pouze poměrně velmi málo mocnou a mírně propustnou vrstvou písčitých
hlín v hloubce 0,1 m – 0,4 m a mělkou zónou aerace mocnou cca 0,2 m až 1,2 m dle kolísání hladiny
podzemní vody – tvořenou dosti silně propustnými písky; ochranná funkce pokryvných útvarů je poměrně
nízká
Ø Vzorkovacími čerpacími zkouškami bylo prokázáno, že průzkumné monitorovací vrty jsou způsobilé pro
dlouhodobé monitorování vlivu provozu golfového hřiště na podzemní vody; výšky vodního sloupce ve
vrtech v období průměrných vodních stavů se pohybují od 1,0 m do 1,6 mm specifická vydatnost vrtů se
pohybuje od 0,17 l/s.m do 1,00 l/s.m
Ø Méně příznivé výsledky vykazuje vrt G-5, který nebyl hlouben vrtací soupravou z důvodů způsobení
minimálních škod na povrchu golfového hřiště a je vystrojen do hloubky 1,3 m, vodní sloupec ve vrtu
dosahuje 0,88 m, vydatnost vrtu činí 0,02 l/s. Vrt se liší i geologickým profilem a hydrochemicky. Vrtem byly
zastiženy povrchové hlíny s velkým podílem humusu (rašeliny) a přípovrchová jílovitá vrstva, hladina vody
se ustálila velmi mělce pouze 0,4 m pod povrchem terénu. Vliv jílové vrstvy rašeliny se hydrochemicky
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projevil vysokou koncentrací železa a manganu, vysokou oxidovatelností a zvýšenou koncentrací
dusitanových iontů. Přestože má vrt G-5 odlišné parametry ve srovnání s ostatními, lze jej vzhledem
k dostatečné vydatnosti a přijatelnému vodnímu sloupci využít pro trvalé monitorování vlivu golfového hřiště
na podzemní vody
Ø Ve srovnání s podzemními vodami dané zemědělsky využívané oblasti je vliv agrochemikálií na chemismus
podzemních vod golfového hřiště poměrně malý, koncentrace dusičnanů se pohybují do 33 mg/l, amonných
iontů do 0,22 mg/l, síranů do 82 mg/l (s výjimkou vrtu G-6: 131mg/l, kde lze uvažovat o příměsi
v posypových solích) a chloridů do 16 mg/l – opět vyjma vrtů G-6 a G-5 – s projevem vlivu zimního solení
silnice. Vliv hnojení se v mělké kvarterní zvodni v úrovni hladiny podzemní vody patrně projevuje mírně
zvýšenými koncentracemi fosforečnanů 0,12 mg/l až 0,22 mg/l
Ø Stopovací zkouškou nebyl prokázán vliv hnojení jamkoviště č.9 na fyzikální a chemické vlastnosti podzemní
vody, a to ani ve vzorku podzemní vody z vrtu G-1 odebraném se zpožděním 4 dnů, tedy po časovém
intervalu, ve kterém se převážná část objemu skrápěcí vody infiltrovala na hladinu podzemní vody, kde
došlo k jejímu všeobecnému rozplynutí. K nárůstu koncentrací nedošlo, mírné změny v koncentracích se
pohybují v řádu přesnosti laboratorního stanovení jednotlivých látek. Především byly sledovány dusíkaté
látky, fosforečnany, draslík, kadmium a meď. Aplikované hnojivo má dle výsledků stopovací zkoušky
deklarované vlastnosti pozvolného uvolňování živin vlivem pozvolného (7 týdnů až 12 týdnů) rozkladu
parafinické složky oxidačními procesy umožněnými vzdušným kyslíkem, UV zářením a působením
mikroorganismů. Vlastní hnojivo zůstává zachyceno v povrchové části travního porostu, kde se uplatňují
uvedené procesy.
Ø Hydrometrické a vzorkovací zkoušky na povrchových vodách odvodňovací sítě ložiska peloidů Rozkoš II
neprokázaly přítomnost pesticidních látek, které byly aplikovány na zemědělských plochách (v plochách
současného golfového hřiště /před provedenými terénními úpravami/ a severovýchodně od nich) v roce
2001 a v letech předcházejících. Tyto látky byly pravděpodobně zachyceny okrajovou vrstvou rašeliny na
vnějším mělkém obvodu ložiska peloidů a tam dochází k jejich postupné degradaci

Celkově lze tedy konstatovat, že bylo prokázáno, že vliv hnojení jamkoviště č.9 na
podzemní vody v jeho těsné blízkosti stopovací zkouškou prokázán nebyl, což je přičítáno
kvalitě aplikovaného hnojiva, ze kterého se uvolňují živiny pozvolna v průběhu 7 až 12
týdnů. Koncentrace pesticidních látek nepřekročily mez stanovitelnosti v podzemních
vodách golfového hřiště (vrt G-1) ani v povrchových vodách drenovaných uvnitř ložiska
peloidů Rozkoš II.
Průzkumnými hydrogeologickými pracemi bylo prokázáno, že průzkumné monitorovací vrty
jsou vhodné pro realizaci dlouhodobého sledování vlivu provozu golfového hřiště;
především z hlediska kontroly deklarovaného používání kvalitních hnojiv s velmi pomalým a
pozvolným uvolňováním živin a z hlediska kontroly deklarovaného nepoužívání pesticidních
látek. Vzhledem k hydrogeologickým poměrům golfového hřiště a pravidelnému rytmu
jarního a podzimního hnojení (a přihnojování v intervalu 2 měsíců) je doporučeno odebírat
kontrolní vzorky z vrtů G-1, G-3, G-4 a G5 v měsíci červen a listopad. Dále je navrženo
monitorovací vrty G-1 až G-6
zkolaudovat dle vodního zákona jako vodní díla
k dlouhodobému monitorování vlivu provozu golfového hřiště na kvalitativní parametry
kvartérní zvodně, dotující přírodní léčivý zdroj – ložisko peloidu Rozkoš II. Z důvodů ověření
výsledků stopovací zkoušky a vlivu postupného uvolňování aplikovaného hnojiva v prostoru
jamkoviště č. 9 na podzemní vody je doporučeno realizovat z vrtu G-1 referenční laboratoří
pro přírodní léčivé zdroje MZdr ČR Mariánské Lázně, pracoviště Františkovy Lázně,
kontrolní odběry včetně laboratorních analýz.
Lze tudíž vyslovit názor, že vlivy související s provozem golfového hřiště ve vztahu
k ovlivnění jakosti podzemních a povrchových vod jsou malé a málo významné.
Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Souhlas k trvalému vynětí ze ZPF je doložen v příloze č.
2 předkládaného oznámení. Dle předaných podkladů s realizací záměru nesouvisí ani
dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Z celkové plochy 261 002,8 m2, která připadá na realizaci
9 jamkového hřiště jsou v kategorii ZPF pozemky na následujících parcelách:
ü
ü
ü
ü

1824/4
1824/10
1824/11
985/34

– 933 m2
– 8038 m2
– 1018 m2
– 500 m2

BPEJ
36601
36601
36601
36401
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V.
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V.
IV.
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V případě předkládaného záměru se jedná u pozemků o zemědělské půdy ve IV. a V. třídě
ochrany, tedy se jedná o půdy s podprůměrnou a velmi nízkou produkční schopností.
Z uvedeného pohledu lze tedy vliv na půdy označit jako malý a nevýznamný.
Realizace záměru 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.
Realizace záměru nenarušuje přímo žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací
prostor. K přímému ovlivnění horninového prostředí nedojde. Sekundárně však bylo
nezbytné prověřit rizika související s potenciálním nepřímým ovlivněním ložiska peloidů.
Tato problematika je propojena logicky i s vlivy na vodu, kde jsou rozhodující aspekty této
problematiky komentovány, podrobněji potom v příloze č.5 předkládaného oznámení.
Jak dokládají výsledky botanického průzkumu, záměr neznamená ohrožení
reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně
významných druhů rostlin, naopak v rámci mozaiky plochy došlo k vytvoření vhodných
podmínek především pro rozvoj vodní a mokřadní vegetace jak z přirozených zdrojů, tak i
ze zdrojů introdukovaných; lze konstatovat, že oživení tůní bylo provedeno kvalifikovaným
způsobem, respektujícím charakter vegetace slatin, mokřadů a rybníků Pardubicka.
Jediným rizikem provozu je případné nezvládnutí technologie údržby jamkovišť a odpališť.
Je nutno dále důsledně udržovat biotopovou rozmanitost ploch s vodní a mokřadní vegetací
a bránit případným nežádoucím sukcesním jevům, zejména pak i případné eutrofizaci ploch
tůní a mokřadů při zajišťování výživy málodruhových porostů na jamkovištích či odpalištích.
Stávající golfový areál již nepředstavuje nároky na zásahy do mimolesních porostů dřevin,
naopak některé prvky dřevin do území vnesl. Předpokladem je zajištění údržby a výchovy
porostů.
Záměr provozu stávajícího golfového areálu již negeneruje žádné požadavky na skrývky či
jiné terénní úpravy areálu, naopak lze konstatovat, že vznikem mozaiky drobnějšího
měřítka došlo k obohacení krajinné struktury a rozmanitosti stanovišť, což dokládají i
výsledky zoologického průzkumu. Je však nutná pravidelná a k dochovaným parametrům
bioty šetrná údržba mozaiky ploch s tím, že okolí tůní je nutno ponechat přirozenému vývoji
s tím, že je nutno pouze zabraňovat nežádoucí sukcesi některých druhů rostlin (prevence
případné eutrofizace tůní).
Pohyb golfistů po areálu nebude znamenat výrazněji zvýšené riziko rušení živočichů oproti
stávající situaci, poněvadž dojde k určité adaptaci na mírně zvýšený pohyb lidí po ploše, lze
však na druhé straně doporučit, aby více navštěvované rozsáhlejší sportovní akce byly
organizovány ve druhé polovině vegetačního období s cílem minimalizovat rušení
v reprodukčním období živočichů.
Dalším rizikem může být zvýšená migrace obojživelníků do prostoru areálu (poněvadž byly
vytvořeny nové atraktivní plochy) přes silnici II/333 z prostoru Zábranských rybníků, v tomto
kontextu je vhodné ve spolupráci se správcem komunikace prověřit stav propustů pod
silnicí, zejména pro křížení obou kanálů a případně zajistit v dobách migrací určité zábrany,
směrující obojživelníky do prostoru propustů.
Záměr v současné době přispěl k vytvoření vyšší stanovištní rozmanitosti ekosystémů
obohacením o mozaiku ploch a biotopů a v současné době v rámci stávajícího areálu
negeneruje potřeby dalších terénních, stavebních či jiných úprav na úkor stávajících
ekosystémů. Nedochází k žádnému zásahu do tůní, zachovaného kanálu nebo porostů
dřevin a vhodně provozovaný, udržovaný areál může tak přispět k trvalejšímu zvýšení
biologické rozmanitosti dotčeného území.
Ke zjednodušení stavu ekosystémů naopak nepochybně došlo při řešení jamkovišť a
odpališť, případně částí některých drah; v těchto prostorech naopak je nutno očekávat
údržbu ekosystémů v nestabilním stavu s potřebou dodatkové energie ve formě živin a
případně vhodných biocidů; v tomto kontextu plně platí všechna doporučení k ochraně
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vodních a mokřadních biotopů tak, jak jsou formulována v částech vlivů na floru a faunu.
Nejsou dotčena žádná zvláště chráněná území.
Záměr dle názoru zpracovatelů Oznámení nemůže ovlivnit vymezené evropsky významné
lokality na Pardubicku, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. Soustava kanálů procházející
okolím zájmového území a přes areál golfu, totiž negravituje do Opatovického kanálu a tím
ani do soustavy rybníků na Opatovickém kanále, včetně Bohdanečského rybníka ,
Zábranských rybníků nebo ploch rákosin v lokalitě Březovský.
Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru lze konstatovat, že vlastní realizace areálu
projevila prakticky na zjemnění krajinné struktury a obohacení krajinné mozaiky, zatím
nedošlo k výstavbě obslužných objektů, které by výrazněji rušily ráz krajiny. Stávající
objekty u vjezdu je nutno začlenit do krajiny vhodnou skupinovou výsadbou dřevin.
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 Pardubického kraje podle § 45 i zák. č.114/92 Sb.
v platném znění
2) Doklady k odnětí ze ZPF a ochranným pásmům
3) Specifikace používaného hnojiva
4) Biologický průzkum
5) Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu pro golfové hřiště
6) Vybrané doklady ke stávajícímu stavu v areálu
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