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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 
 

    Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. 

   
     
2. IČ    04156706     
 
3. Sídlo     Mlýnské nábřeží 17 

301 00 Plzeň 
 
 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
    Ing. Jakub Helus 

    Email: info@plzensd.cz 
 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I. Základní údaje 
 

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

Oznámení připravovaného záměru „TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE ZLEPŠENÍ 
REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE“ je 
zpracováno s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. 
 
Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění do 
kategorie II, pod pořadové číslo 116 – Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od stanoveného 
limitu  (1 ha) a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí od stanoveného limitu  (100 lůžek).  
Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr překračuje v zákoně stanovenou kapacitu (2,28 ha), podléhá, dle přílohy 
č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., zjišťovacímu řízení z hlediska vlivů na životní prostředí. Příslušným orgánem ve 
smyslu tohoto zákona je Krajský úřad Plzeňského kraje. 
 
Oznámení bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. RNDr. Jaroslavem Růžičkou, držitelem 
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod č. j. 85184/ENV/08 a které bylo 
prodlouženo Rozhodnutím MŽP č.j. MZP/2018/710/4960 dne 13.12.2018.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@plzensd.cz


SLALOMOVÁ DRÁHA S DIVOKOU VODOU V PLZNI, Z.S.  
MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ 17 
301 00 PLZEŇ 
 

TERÉN S DIVOKOU VODOU  OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   6 
SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKR. A               Č. 3 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
SPORT. VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE  

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru 
 

Vyžití „vodního terénu“ bude pro veškeré sporty na divoké vodě provozované jak sportovními oddíly, tak 
individuálně vč. veřejnosti a pro výcvik složek IZS ohledně záchrany při povodních a mimořádných situacích. 
Zároveň se zrekultivuje stávající plocha v minulosti zasažená těžbou a skládkou, která bude trvale přístupná 
veřejnosti vč. cyklistů k oddechu a stane se rovněž vyhledávaným místním turistickým cílem. 
 
Voda pro koryto se bude čerpat z menší části stávajícího rybníka (dále jen jezírko; v místě dnes prakticky 
vyschlé části rybníka) do umělého bystřinného řečiště, koryta s divokou vodou, umístěného nad jezírkem, 
kterým se bude po pár minutách vracet zpět do jezírka. Elektřina pro čerpání bude odebírána z nedaleké FVE 
Sulkov nebo ze sítě v Sulkově ze závodu fa Novatec nebo fa Gühring. 
 
Stávající rybník trpí poslední roky trvalým úbytkem vody a v současnosti má od jara do podzimu plochu cca 
1,5 ha (z původních cca 3,5 ha). Stávající rybník, se rozdělí přírodní hrázkou na menší část, ze které se bude 
za provozu divoké vody čerpat / a do které se bude vracet divoká voda, a na větší část, která zůstane k využití 
Cechu rybářů Líně. Do obou částí bude trvale dopouštěno malé množství vody ze stávajícího pramene v areálu 
fa Novatec (SD Funds) v Sulkově, jejíž přebytky se budou přepadem vracet zpět do Lučního potoka a část 
prosákne podložím do Lučního potoka. Díky tomuto pomalému dopouštění vody bude obnovena původní 
plocha rybníka tak, že menší jezírko bude mít rozlohu cca 1,3 ha a rybník rozlohu cca 2,3 ha.  
 
Celý navrhovaný záměr se nachází na jediném pozemku 1059/2 v k.ú. Líně typu ostatní plocha (vyjma 
přístupové cesty a podzemních přípojek inženýrských sítí). Dle územního plánu se celý záměr nachází na ploše 
rekultivace. 
 
Plochy záměru: 
 
Vodní plocha oddělená hrázkou od stávajícího rybníka 13 444 m2 

Koryto s divokou vodou      5 363 m2 

Vnitřní komunikace        590 m2 

Příjezdová komunikace a parkoviště     3 336 m2  
 

Stavební objekty: 
SO 01 Příprava staveniště     - 1 soubor 
SO 02 Přírodní dělící hrázka    - plocha hrázky  - 745 m2 
        - 
SO 03 Koryto s divokou vodou    - obestavěná plocha - 5 470 m2 
         
SO 04 Podzemní ČS pro koryto s divokou vodou   - obestavěná plocha - 165 m2 
       - obestavěný prostor - 505 m3 
SO 05 Kiosková trafostanice    - obestavěná plocha - 23 m2 
       - obestavěný prostor - 72 m3 
SO 06 Přívod elektrické energie    - přípojka VN z FVE - 762 m 
       - přípojka VN+NN ze Sulkova- 1 235 m 
 
SO 07 Přípojka pitné vody, užitkové vody a výtlak kanalizace - kanalizace  - 1 040 m 
       - vodovod pitný   - 1 060 m 
       - vodovod užitkový  - 1 135 m 
SO 08 Štěrková odstavná plocha, přístupové a obslužné cesty, finální TÚ 
       - celkem štěrkem zpevněná plocha - 4260 m2 
 
Provozní soubory: 
PS 01 Zařízení čerpací stanice       - 1 soubor 
PS 02 Kontejnery se soc. hygien. zařízením a pro správce    - 1 soubor 
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B. I. 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
Zájmové území záměru výstavby se nachází v obci Líně (osada Sulkov).  
 
Region:   NUTS II   Jihozápad CZ03 
Kraj:   NUTS III  Plzeňský CZ032 
Okres:   NUTS IV  Plzeň sever   
Obec:   NUTS V  Líně  (559164) 
Katastrální území:    Líně   (683850) 
      Vejprnice  (777552) -  
 
Dotčené pozemky:    p.p.č. 1267/1 (k.ú. Vejprnice) 

p.p.č. 1026/2, 1026/3, 1026/11, 1028/2, 1059/2, 1059/5, 
1074/1, 1082/5, 1083/1, 1084/12, 1295/2, 1298/1, 1298/2, 
1298/3, 1298/4 (k.ú. Líně). 

Jedná se o nezastavěné území, kde se nachází rybník, nálety, svah rekultivované skládky, nedaleko les s obslužnou 
lesní cestou a koryto Sulkovského potoka. Opodál, ve vzdálenosti cca 250 m je na náspu vedena dálnice D5. Při 
severním okraji skládky (severovýchodně od místní části Sulkov) po její rekultivaci vznikl rybník zvaný Hráz. 
Rybník je dále ohraničen koridorem dálnice D5 a korytem Sulkovského potoka s lesní cestou. Sulkovský potok 
protéká rybníkem „U Fulína“, stáčí se k jihu a protéká ve vzdálenosti 80 m od vzdutí rybníka Hráz. Samotný 
rybník je v rovinatém terénu a je obklopen z jihu, západu i severu smíšenými lesy. Východní okraj rybníka tvoří 
svah rekultivované skládky, kde je v současné době fotovoltaická elektrárna. V prostoru zamýšlené stavby je 
vzdutí rybníka a nevzhledný pozemek porostlý náletovou zelení, částečně podmáčený, zasažený menšími černými 
skládkami sutě a dalšího materiálu, jež jsou porostlé nálety dřevin. 

 

Tabulka 1 Dotčené pozemky 
TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE 

Dotčené pozemky 

k.ú. p.p.č. druh vlastník výměra 
parcely 

trvalé 
zábory 

dočasné 
zábory 

Ve
jp

rn
ic

e 
(7

77
55

2)
 

1267/1 ostatní plocha  
- manipulační plocha 

FOCUS INVEST, investiční 
fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. 
Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

28 148 m2 - m2 - m2 

Lí
ně

 (6
83

85
0)

 

1026/2 
vodní plocha  
- koryto vodního toku 
přirozené / upravené 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 416 m2 - m2 - m2 

1026/3 ostatní plocha  
- jiná plocha 

FOCUS INVEST, investiční 
fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. 
Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

3 617 m2 - m2 - m2 

1026/11 
vodní plocha  
- koryto vodního toku 
přirozené / upravené 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 16 013 m2 - m2 - m2 
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1028/2 ostatní plocha 
- manipulační plocha 

FOCUS INVEST, investiční 
fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. 
Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

659 m2 - m2 - m2 

1059/2 ostatní plocha 
- manipulační plocha 

FOCUS INVEST, investiční 
fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. 
Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

95 616 m2 - m2 - m2 

1059/5 lesní pozemek Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 5 729 m2 - m2 - m2 

1074/1 ostatní plocha 
- manipulační plocha 

FOCUS INVEST, investiční 
fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. 
Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

504 028 m2 - m2 - m2 

1082/5 ostatní plocha  
- jiná plocha 

SD Fundus s.r.o. 
Na Perkách 635 
330 21 Líně 

24 516 m2 - m2 - m2 

1083/1 ostatní plocha  
- jiná plocha 

SD Fundus s.r.o. 
Na Perkách 635 
330 21 Líně 

1 440 m2 - m2 - m2 

1084/12 ostatní plocha  
- jiná plocha 

SD Fundus s.r.o. 
Na Perkách 635 
330 21 Líně 

10 225 m2 - m2 - m2 

1295/2 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

ČR – Lesy Č, s.p. 
Přemyslova 1106/19 
500 08 Hradec Králové 

700 m2 - m2 - m2 

1298/1 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 7 752 m2 - m2 - m2 

1298/2 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 105 m2 - m2 - m2 

1298/3 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 69 m2 - m2 - m2 
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1298/4 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

ČR – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4, Nusle 

625 m2 - m2 - m2 

 
 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Záměr " TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO 
VYUŽITÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE" – je se o novostavbu. Záměr představuje přírodě 
blízké sportoviště s divokou vodou pro amatérské a profesionální sportovce i veřejnost a výcvikový prostor pro 
hasičský záchranný sbor a záchranáře pro přípravu na podmínky záchranářských prací při povodních a 
mimořádných situacích. 
 
Záměr divoké vody sestává z jižní části rybníka Hráz, čerpací stanice, koryta pro divokou vodu, částečně betonové, 
částečně dřevěné, dělící hrázky v rybníku Hráz. Dále z obslužné areálové cesty a napojení na technickou 
infrastrukturu. Sociální zázemí i provozování záměru bude z mobilních buněk, které budou uloženy na terénu. 
 
Voda pro činnost záměru se bude čerpat pomaluběžnými čerpadly ze stávajícího rybníka do umělého koryta 
obdélníkového příčného profilu. 
 
Stavba záměru využívá v maximální možné míře konfigurace terénu. Čerpací stanice bude z větší části umístěna 
pod úrovní stávajícího terénu při jihovýchodní straně rybníka. Výtlačné potrubí bude ukončeno v umělém korytu. 
Betonové koryto bude v horní části přimknuto ke svahu stávajícího terénu ve výšce cca 3,0 m nad úrovní hladiny 
v rybníce. Následně bude pravostranným obloukem klesat podél břehu na jeho severozápadní stranu. Horní 
polovina koryta je betonová, zapuštěna pod úroveň nového terénu. Dolní polovina koryta je dřevěná, zasazená do 
stávajícího břehu a dna rybníka. Délka dráhy činí od vstupu po výstup cca 350 m. 
 
Terénní úpravy v blízkosti dráhy ji začlení do nového tvaru území a bude mít tvar koryta potoka s mělkými břehy. 
Rovněž obslužné areálové plochy budou vycházet ze stávající konfigurace terénu a budou začleněny do terénu, 
který se od rybníka zvedá směrem k tělesu rekultivované skládky s fotovoltaickou elektrárnou. 
 
Provozní řešení sestává z čerpací stanice, která dopraví vody do koryta pro umožnění jeho splutí. Pro zajištění 
tohoto provozu a bezpečnosti sportovců nebo uživatelů kanálu, budou v prostoru pracovníci provozovatele 
záměru, kteří budou dohlížet na bezpečnost provozu. V podstatě se jedná o plavčíky, kteří budou vybaveni 
příslušnými a potřebnými prostředky k záchraně sportovců nebo uživatelů kanálu. Bez jejich přítomnosti nebude 
možné záměr provozovat.  
 
Celý záměr bude provozován podle „Provozního řádu“. 
 
Provoz (pouštění divoké vody pro veřejnost, amatérské i výkonnostní sportovce) se předpokládá: 

• od začátku jara do podzimu denně několik hodin, o víkendech pak prakticky celý den. 
• cca od listopadu a v zimě se pouští voda pouze občas povětšinou pouze pro výkonnostní sportovce, např. 

dva dny v týdnu a jeden den o víkendu 
• celkově projekt předpokládá pouštění divoké vody obdobně jako na jiných terénech přibližně 1000 hodin 

ročně 
(pouze v Plzeňském kraji je 18 jednotek HZS, stovky jednotek SDH. Projekt počítá s pravidelnými cvičeními IZS, 
HZS, SDH, PČR, vodních záchranářů a potápěčů v sezoně přibližně 1x za 14 dní vždy v délce cca dvou až 3 dní 
v týdnu). 
 
Kumulace s jinými záměry 

 
Vzhledem k umístění v blízkosti dálnice D5, okolním průmyslovým plochám (areál firmy Trhy kovového odpadu 
- Plus, spol. s. r.o., betonárky MARK BETON s.r.o) a plochy fotovoltaické elektrárny na ploše zrekultivované 
skládky, je negativní kumulace s jinými záměry nemožná. Naopak ve vztahu k rybářskému využití stávajícího 
rybníka bude kumulace příznivá, neboť záměr umožní dotaci vody vodní plochy i suchém období roku. 



SLALOMOVÁ DRÁHA S DIVOKOU VODOU V PLZNI, Z.S.  
MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ 17 
301 00 PLZEŇ 
 

TERÉN S DIVOKOU VODOU  OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   10 
SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKR. A               Č. 3 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
SPORT. VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE  

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Řešené území leží v Plzeňském kraji, v okrese Plzeň – sever, v obci Líně místní části Sulkov. Zájmové území je 
součástí katastrálního území Líně (683850) a částečně k.ú. Vejprnice (777552) – štěrková příjezdová cesta. 
 
Jedná se o nezastavěné území, kde se nachází rybník, nálety, svah rekultivované skládky, nedaleko les s obslužnou 
lesní cestou a koryto v minulosti přeloženého Sulkovského potoka. Opodál, ve vzdálenosti cca 250 m je na náspu 
vedena dálnice D5 a přivaděč z Plzně s výpadovkou na Domažlice. Při severním okraji skládky (severovýchodně 
od místní části Sulkov) po její rekultivaci vznikl rybník zvaný Hráz, rybník je využíván místním Cechem rybářů 
Líně pro sportovní rybolov, z původní rozlohy cca 3,5 ha má většinu roku jen cca 1,5 ha. Rybník je dále ohraničen 
koridorem dálnice D5 a korytem Sulkovského potoka s lesní cestou. Sulkovský potok protéká nejprve rybníkem 
„U Fulína“, stáčí se k jihu a protéká ve vzdálenosti 80 m od vzdutí rybníka Hráz. Samotný rybník Hráz je 
v rovinatém terénu a je obklopen z jihu, západu i severu smíšenými lesy. Východní okraj rybníka tvoří svah 
rekultivované skládky, kde je v současné době fotovoltaická elektrárna. V prostoru zamýšlené stavby je vzdutí 
rybníka a nevzhledný pozemek porostlý náletovou zelení, částečně podmáčeným částečně zasažený černými 
skládkami převážně sutin porostlými vegetací. 
 
Navrhovaná stavba nezmění charakter území. Částečně využije vodu rybníka, kterou bude doplňovat ze studní 
v povodí Lučního potoka, do potoka se voda bude po přepadu z rybníka opět vracet. Zejména však dojde 
k záchraně rybníka Hráz, neboť Sulkovský potok stačí dnes pouze k napájení rybníka Fulín a rybník Hráz 
v současnosti vysychá. 
V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se v oblasti přípojek nachází tato vedení: 

• elektrické vedení NN a VN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 
• sdělovací vedení v majetku CETIN, a.s. 
• vodovod v majetku Vodárna Plzeň, a.s. 
• kanalizace v majetku ČEVAK, a.s. 
• odvodnění dešťových vod z povrchu rekultivované skládky 

Z hlediska využití dotčených pozemků se jedná o pozemky ostatních ploch a komunikací, manipulačních ploch a 
v případě přípojek též pozemek vodních ploch, na kterém je umístěno koryto přeloženého potoka a stávající cesta 
a terén mezi cestou a plotem FVE Samotný rybník Hráz se nachází na pozemku typu ostatní plocha, zp. využití 
manipulační plocha. 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně 
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů 
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s 
nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími 
parametry  
 
Jedná se o nezastavěné území, kde se nachází rybník, nálety, svah rekultivované skládky, nedaleko les s obslužnou 
lesní cestou a koryto Sulkovského potoka. Opodál, ve vzdálenosti cca 250 m je na náspu vedena dálnice D5. Při 
severním okraji skládky (severovýchodně od místní části Sulkov) po její rekultivaci vznikl rybník zvaný Hráz. 
Rybník je dále ohraničen koridorem dálnice D5 a korytem Sulkovského potoka s lesní cestou. Sulkovský potok 
protéká rybníkem „U Fulína“, stáčí se k jihu a protéká ve vzdálenosti 80 m od vzdutí rybníka Hráz. Samotný 
rybník je v rovinatém terénu a je obklopen z jihu, západu i severu smíšenými lesy. Východní okraj rybníka tvoří 
svah rekultivované skládky, kde je v současné době fotovoltaická elektrárna. V prostoru zamýšlené stavby je 
vzdutí rybníka a nevzhledný pozemek porostlý náletovou zelení, částečně podmáčený, zasažený menšími černými 
skládkami sutě a dalšího materiálu, jež jsou porostlé nálety dřevin. 
 
Navrhovaný záměr nezmění charakter území. Částečně využije vodu rybníka, kterou bude doplňovat ze studní 
v povodí Lučního potoka, část vody se bude do povodí Lučního potoka vracet průsaky a přepadem.  
 
Popis navrhovaného záměru 
 
Stavba záměru využívá v maximální možné míře konfigurace terénu. Čerpací stanice bude z větší části umístěna 
pod úrovní stávajícího terénu při jihovýchodní straně rybníka. Krátké výtlačné potrubí bude ukončeno v umělém 
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korytu. Betonové koryto bude v horní části přimknuto ke svahu stávajícího terénu se dnem ve výšce cca 2,0 m nad 
úrovní hladiny v jezírku. Následně bude pravostranným obloukem klesat podél břehu na jeho severozápadní 
stranu. Horní polovina koryta je betonová, zapuštěna pod úroveň nového terénu. Dolní polovina koryta je dřevěná, 
zasazená do stávajícího břehu a do bývalého dna rybníka, resp. do dna obnoveného jezírka. 
 
Délka dráhy činí od vstupu po výstup cca 350 m. 
 
Terénní úpravy v blízkosti dráhy ji začlení do stávajícího území. 
 
Rovněž obslužné štěrkové plochy budou vycházet ze stávající konfigurace terénu a budou začleněny do terénu, 
který se od rybníka (jezírka) zvedá směrem k tělesu rekultivované skládky s fotovoltaickou elektrárnou. 
 
Stavba je navržena v duchu řešení technického účelového objektu, určeného pro manipulaci s vodou a v duchu 
minimalizace zásahů do vzrostlých dřevin, a naopak s důrazem na navrácení zdejší vodní plochy do původní 
maximální velikosti. 
 
Využití „vodního terénu“ bude pro veškeré sporty na divoké vodě provozované jak sportovními oddíly, tak 
individuálně vč. veřejnosti a pro výcvik složek IZS ohledně záchrany při povodních a mimořádných situacích. 
Zároveň se zrekultivuje stávající plocha v minulosti zasažená těžbou a skládkou, která bude trvale přístupná 
veřejnosti vč. cyklistů k oddechu a stane se rovněž vyhledávaným místním turistickým cílem. 
 
Voda pro koryto se bude čerpat z menší části stávajícího rybníka (dále jen jezírko; v místě dnes prakticky vyschlé 
části rybníka) do umělého bystřinného řečiště, koryta s divokou vodou, umístěného nad jezírkem, kterým se bude 
po pár minutách vracet zpět do jezírka. Elektřina pro čerpání bude odebírána z nedaleké FVE Sulkov nebo ze sítě 
v Sulkově ze závodu fa Novatec nebo fa Gühring. 
 
Stávající rybník trpí poslední roky trvalým úbytkem vody a v současnosti má plochu cca 1,5 ha (z původních cca 
3,5 ha). Stávající rybník, se rozdělí přírodní hrázkou na menší část, ze které se bude za provozu divoké vody čerpat 
/ a do které se bude vracet divoká voda, a na větší část, která zůstane k využití cechu rybářů Líně. Do obou částí 
bude trvale dopouštěno malé množství vody ze stávajícího pramene v areálu fa Novatec v Sulkově, jejíž přebytky 
se budou přepadem vracet zpět do Lučního potoka a část prosákne podložím do Lučního potoka. Díky tomuto 
pomalému dopouštění vody bude obnovena původní plocha rybníka tak, že menší jezírko bude mít rozlohu cca 
1,3 ha a rybník rozlohu cca 2,3 ha. 
 
Celý navrhovaný záměr se nachází na jediném pozemku 1059/2 v k.ú. Líně typu ostatní plocha (vyjma přístupové 
cesty a podzemních přípojek inženýrských sítí). Dle územního plánu se celý záměr nachází na ploše rekultivace. 
 
" TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE" – jedná se o novostavbu. Záměr představuje přírodě blízké 
sportoviště s divokou vodou pro amatérské a profesionální sportovce i veřejnost a výcvikový prostor pro hasičský 
záchranný sbor a záchranáře pro přípravu na podmínky záchranářských prací při povodních a mimořádných 
situacích. 
 
Záměr divoké vody sestává z jižní části rybníka Hráz, čerpací stanice, koryta pro divokou vodu, částečně betonové, 
částečně dřevěné, dělící hrázky v rybníku Hráz. Dále z obslužné areálové cesty a napojení na technickou 
infrastrukturu. Sociální zázemí i provozování záměru bude z mobilních buněk, které budou uloženy na terénu. 
 
Voda pro činnost záměru se bude čerpat pomaluběžnými čerpadly ze stávajícího rybníka do umělého koryta 
obdélníkového příčného profilu. 
 
Stavba záměru využívá v maximální možné míře konfigurace terénu. Čerpací stanice bude z větší části umístěna 
pod úrovní stávajícího terénu při jihovýchodní straně rybníka. Výtlačné potrubí bude ukončeno v umělém korytu. 
Betonové koryto bude v horní části přimknuto ke svahu stávajícího terénu ve výšce cca 3,0 m nad úrovní hladiny 
v rybníce. Následně bude pravostranným obloukem klesat podél břehu na jeho severozápadní stranu. Horní 
polovina koryta je betonová, zapuštěna pod úroveň nového terénu. Dolní polovina koryta je dřevěná, zasazená do 
stávajícího břehu a dna rybníka. Délka dráhy činí od vstupu po výstup cca 350 m. 
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Terénní úpravy v blízkosti dráhy ji začlení do nového tvaru území a bude mít tvar koryta potoka s mělkými břehy. 
Rovněž obslužné plochy budou vycházet ze stávající konfigurace terénu a budou začleněny do terénu, který se od 
rybníka zvedá směrem k tělesu rekultivované skládky s fotovoltaickou elektrárnou. 
 
Provozní řešení sestává z čerpací stanice, která dopraví vody do koryta pro umožnění jeho splutí. Pro zajištění 
tohoto provozu a bezpečnosti sportovců nebo uživatelů kanálu, budou v prostoru pracovníci provozovatele 
záměru, kteří budou dohlížet na bezpečnost provozu. V podstatě se jedná o plavčíky, kteří budou vybaveni 
příslušnými a potřebnými prostředky k záchraně sportovců nebo uživatelů kanálu. Bez jejich přítomnosti nebude 
možné záměr provozovat.  
 
Celý záměr bude provozován podle „Provozního řádu“. 
 
Provoz (pouštění divoké vody pro veřejnost, amatérské i výkonnostní sportovce) předpokládáme: 

• od začátku jara do podzimu denně několik hodin, o víkendech pak prakticky celý den. 
• cca od listopadu a v zimě se pouští voda pouze občas povětšinou pouze pro výkonnostní sportovce, např. 

dva dny v týdnu a jeden den o víkendu 
• celkově projekt předpokládá pouštění divoké vody obdobně jako na jiných terénech přibližně 1000 hodin 

ročně 
• pouze v Plzeňském kraji je 18 jednotek HZS, stovky jednotek SDH. Projekt počítá s pravidelnými 

cvičeními IZS, HZS, SDH, PČR, vodních záchranářů a potápěčů v sezoně přibližně 1x za 14 dní vždy 
v délce cca dvou až 3 dní v týdnu. 

 
Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu 
 
Pro výstavbu i pro provoz budou pro příjezd využity stávající veřejné příjezdové komunikace typu ostatní 
komunikace v majetku ŘSD, Lesů ČR a obce Líně. Jedná se o stejné komunikace, které mají být v budoucnu 
využity pro výstavbu vysokorychlostní železnice na Domažlice. Tento příjezd je projednán s obcí Líně i s LČR, 
neboť v části LČR již není komunikace zcela veřejná, byť se nejedná o lesní cestu. Konkrétně se jedná o stávající 
ostatní komunikace v majetku ČR / Lesů ČR na p.č. p.č. 1454 v k.ú. Vejprnice a 1293/2 v k.ú. Líně a dále 1436/6 
v k.ú. Vejprnice, 1345/93, 1345/94 v majetku ČR / Ředitelství silnic a dálnic v k.ú. Líně. Tyto komunikace využívá 
již dnes mj. CECH rybářů Líně pro hospodaření a sportovní rybolov na citovaném rybníce. Záměr bude napojen 
na místní komunikaci v majetku v majetku ČR / LČR na p.č. 1293/2 v k.ú. Líně. 
 
Dopravní zatížení se v běžné dny předpokládá cca 10 osobních aut denně, pouze ca 2x – 3x do roka o víkendu při 
závodech bude větší. Pro výstavbu se nebude přivážet / odvážet prakticky žádná zemina, bilance zemních prací 
bude co nejvíce vyrovnaná. 
 
Napojení na inženýrské sítě 
 
Přívod elektrické energie 
 
Kiosková trafostanice bude prefabrikovaný objekt podobný distribuční trafostanici ČEZ Distribuce o rozměrech 
max. cca 5 x 9 m s VN rozvaděčem, transformátorem a NN rozvaděčem a měniči pro napájení čerpadel. Objekt 
bude částečně zapuštěn.  
 
Přívod elektrické energie bude ze stávající FVE Sulkov popř. z distribuční sítě ze Sulkova z oblasti fa Gühring / 
Novatec. V souběhu se zemním přívodním kabelem VN dále povede přípojka vody a výtlak kanalizace z té samé 
oblasti Sulkova, pokud nebude voda dovážena a v místě jímka na odpadní vody nebo čistírna. Trasa povede podél 
komunikace po pozemku obce Líně. 
 
Vodovod – pitná voda 
 
Předpokládá se napojení na vodovodní síť obce Líně. 
Vodovod – užitková voda 
 
Užitková voda bude čerpána z areálu Novatec (SD Funds). Zde budou využívány dva zdroje užitkové vody: 

• pramen při levém břehu Lučního potoka – pro průběžné doplňování a obměnu vody  
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• čerpací studně vytvořené ve vodní ploše (bývalé koryto Lučního potoka před výstavbou dálnice) v areálu 
Novatec (SD Funds) na levém břehu Lučního potoka – pro prvotní naplnění jezírka a rybníka 

 
Splašková kanalizace 
 
Splaškové odpadní vody budou výtlačným potrubím dopraveny do kanalizace obce Líně. 
 
 
Základní parametry stavby TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A 
SPORTOVNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE: 
 
SO 01 Příprava staveniště 
 
Příprava staveniště představuje smýcení křovin a náletů, odvodnění zařízení staveniště a vybudování zázemí pro 
pracovníky stavby. 
 
Pitná voda bude v této fázi dovážena. Záchody budou chemické, mobilní. Zařízení stavby i staveniště bude 
oploceno. 
 
Před zahájením stavby bude provedena pasportizace příjezdové komunikace a dalších částí staveniště, které budou 
dotčeny výstavbou: rybník Hráz, cesta do Sulkova, koryto Lučního potoka, trasa VN kabelu do areálu fotovoltaické 
elektrárny, trasa kabelu VN v areálu Novatec v Sulkově. 
 
Další připravené práce představují především zemní práce a pažící a těsnící konstrukce pro zhotovení čerpací 
stanice (předpokládají se štětové stěny). Dále se jedná o zemní práce nutné pro skrývku ornice a dále pro 
vyhloubení rýhy pro koryto s divokou vodou do hloubky max. cca 1 m pod úroveň terénu či méně, o násypy pod 
horní část koryta s divokou vodou u čerpací stanice a práce související s odstraněním ca 10–20 cm sedimentu nad 
úrovní písčitého jílu na dně budoucího jezírka. Dno jezírka bude cca z poloviny opevněno makadamem, v místě 
vyústění koryta s divokou vodou bude opevněno makadamem a na povrchu kamenným záhozem. Zbývající část 
dna bude posypána kačírkem. Kácení náletových dřevin, rostoucích na pozemcích stavby, bude jen pro objekty 
stavby a v těsné blízkosti objektů stavby umožňující jejich zhotovení. O povolení ke kácení bude požádán 
příslušný obecní úřad (jedná se o pozemky typu ostatní plocha). 
 
SO 02 Přírodní dělící hrázka  
 
Stávající rybník o rozloze od jara do podzimu cca 1,5 ha, s původní maximální velikostí cca 3,5 ha, bude rozdělen 
přírodní hrázkou na dvě části. Menší část (jezírko) o rozloze cca 1,3 ha bude využita pro vodní sporty, ze které se 
bude několik hodin denně čerpat do koryta pro vodní sporty, a do kterého se bude voda vracet. Větší část (rybník) 
o rozloze trvale cca 2,3 ha zůstane ke stávajícímu využití místnímu Cechu rybářů Líně.  
 
Přírodní hrázka bude mít svislou konstrukci z dřevěné kulatiny a vodorovných kmínků, zhotovených z pokácených 
náletových dřevin určených ke kácení. Do bednění se umístí sediment, stržený ze dna jezírka, kde ho je dnes cca 
0,1 ÷ 0,2 m.  Sedimentem se hrázka utěsní. Hrázka se po obou stranách osází vrbovým proutím a na její koruně se 
ponechá pěšina. Hrázka bude dimenzována na rozdíl hladin v jezírku a v rybníku max. +/- 30 cm. 
 
Hrázka zabrání ovlivňování větší plochy rybníka provozováním vodních sportů souvisejících s menší částí 
(jezírkem). Skrz hrázku bude veden trubní přepad vody z jezírka do rybníka. Z rybníka do Sulkovského potoka 
pak bude zřízen další trubní přepad. 
 
SO 03 Koryto s divokou vodou  
 
Jde o koryto umístěné pod úrovní stávajícího terénu.  
Dno bude přibližně z poloviny délky tvořeno dřevěným roštem (v dolní, trvale zaplavené části) a z poloviny délky 
koryta bude dno a stěny betonové. Břehy výšky 1,2 až 1,5 m budou betonové a s výjimkou první laguny svislé. 
 
Koryto (vodní terén) - dráha s divokou vodou bude v horní třetině určeno pro trénink a závody pokročilejších, ve 
střední části se mohou přidat začátečníci a v dolní třetině bude probíhat rovněž trénink či závody dětí, jízda na 
stand-up paddleboard (SUP) atp.  
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Vodní terén je určen pro trénink a regionální, národní nebo evropské závody ve slalomu, sjezdu na divoké vodě, 
raftingem veřejnosti s instruktorem, bodyboarding, SUP, surfing na stacionární vlně, freestyle, trénink na 
Creekových lodích, atp.  
 
Vodní terén je dále určen pro nácvik záchrany při povodních Integrovaného záchranného systému (Hasičské 
záchranné stanice, Policie České republiky, potápěči, Sboru dobrovolných hasičů, vodní záchranné služby ČK, 
…), záchrany tonoucích z nebezpečných jezů atp;  
 
Obtížnost vodního terénu dle klasifikace WW odpovídající roku 2020 je navržena takto:  
vrchní třetina WW 3-4 
prostředek WW 3 
spodní třetina WW 2-3 
 
Celková délka vodního terénu s divokou vodou činí cca 350 m včetně dvou rozšíření (lagun) délky cca 20 m. 

• šířka cca 11,5 m v horní části, 12 m ve střední části, až 12,5 m ve spodní části 
• průtok 8 až 12 m3/s 
• spád cca 2,7 m (jedná se o rozdíl úrovně hladiny na počátku dráhy a na konci = hladiny v jezírku 

v průběhu čerpání divoké vody) 
 
V korytě bude možno umisťovat přestavitelné překážky systém Rapid Blocs. Překážky tvoří po stranách tišiny a 
vratné proudy a uprostřed vodní útvary (vlny peřeje, místy i vodní válce).  
 
Vstup je možný pouze s plovací vestou a helmou. Důraz bude kladen na bezpečnost osob na plavidlech, ale i 
v případě opuštění plavidla plavajících v dráze s divokou vodou, aby bylo vyloučeno riziko zaklínění končetiny 
atp. V případě nehody půjde průtok vody během prvních jednotek minut zastavit. 
 
Podél dráhy budou umístěny po obou březích ocelové pozinkované sloupky propojené napříč dráhou lanem 
(průměr cca 5 mm) pro zavěšení lanek branek. Koryto bude přístupné z obou stran. 
 
SO 04 Podzemní ČS pro koryto s divokou vodou 
 
Čerpací stanice (ČS) je dle návrhu podzemní železobetonový objekt o půdorysných rozměrech maximálně 6,5 m 
x 15 m s umístěním 3 ks až 5 ks čerpadel (dle velikosti a průtoku). Výška čerpací stanice odpovídá čerpané výšce. 
ČS bude z větší části zapuštěna pod úroveň terénu a osazena do svahu, strop čerpací stanice je přibližně v úrovni 
terénu na levém břehu dráhy v místě startu.  
 
Sání čerpadel bude přímo z jezírka. Dno jezírka před ČS bude sníženo a vhodně opevněno makadamem a středně 
těžkým kamenným záhozem, z části bude betonové. Každé sání bude hraditelné dlužemi a opatřené hrubými 
česlemi proti vniknutí nečistot či plavců. Před čerpací stanicí bude norná stěna. 
 
Čerpací stanice bude postavena v pažené stavební jámě ze štětovnic.  
 
V čerpací stanici bude osazeno technologické zařízení čerpadel – podrobněji viz PS 01. 
 
SO 05 Kiosková trafostanice  
 
Kiosková trafostanice bude prefabrikovaný objekt podobný distribuční trafostanici ČEZ Distribuce o rozměrech 
max. cca 5 x 9 m s VN rozvaděčem, transformátorem a NN rozvaděčem a s případnými frekvenčními měniči pro 
řízení otáček (rozběh) čerpadel. Objekt bude částečně zapuštěn pod úroveň terénu. 
 
SO 06 Přívod elektrické energie  
 
Přívod elektrické energie bude zemním kabelem VN 22kV ze stávajícího areálu FVE Sulkov (2x zemní kabel), 
přičemž v areálu FVE – na povrchu rekultivované skládky – bude kabel veden v betonových žlabech. Záložní 
přívod bude zemním VN kabelem 22kV z distribuční sítě ze Sulkova z areálu fa Novatec (SD Funds) v blízkosti 
areálu fa Gühring.  Do areálu Novatec povede ke zdrojům užitkové vody kabel NN. 
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SO 07 Přípojka pitné vody, užitkové vody a výtlak kanalizace 
 
V souběhu se zemním přívodním kabelem VN a NN do/ze Sulkova dále povede přípojka pitné vody, užitkové 
vody a výtlak kanalizace. Trasa povede podél místní komunikace převážně po pozemku obce Líně, částečně 
dálničním podjezdem po pozemku ŘSD, částečně po pozemku Focus Invest vedle komunikace vedoucí pod FVE. 
Součástí kanalizačního výtlaku je jímka čerpací stanice, která bude vystrojena výtlačným čerpadlem. Čerpací 
stanice bude umístěna poblíž kontejnerů se sociálním zařízením a WC. 
 
SO 07-1 Pitná voda 
 
Vodovod pitné vody bude přiveden z vodovodní sítě obce Líně místní části Sulkov pomocí potrubí o světlosti 80 
mm. Napojení bude provedeno v ulici Na Perkách v jihovýchodní části zástavby Sulkova. V místě napojení bude 
umístěna šachta s vodoměrem. Přesné místo napojení bude upřesněno provozní organizací. 
 
SO 07-2 Užitková voda  
 
Užitková voda bude mít dva zdroje. Prvním je stávající pramen při levém břehu Lučního potoka. Pro jímání budou 
využity stávající studniční skruže. Druhým zdrojem je opuštěné jezírko ve východním rohu areálu Novatec. 
Rovněž bude vybaveno studničními skružemi na makadamový podsyp. V jezírku budou provedeny dva odběry, 
které budou propojeny do jedné čerpací šachty. Voda bude v prostoru jímání mírně filtrována. Druhý zdroj bude 
sloužit pouze pro prvotní napuštění jezírka a rybníka. 
 
Oba zdroje užitkové vody budou napojeny na jeden výtlak, který bude ukončen na břehu rybníka Hráz v prostoru 
záměru divoké vody. 
 
Celkový odběr vody z obou zdrojů bude: 

• pro prvotní doplnění vody do jezírka pro divokou vodu a pro rybník: 6 l.s-1, po dobu dvou měsíců, 
představuje cca 32 000 m3 

• průměrný odběr z prameniště ze Sulkova činí 1,7 l.s-1 po období květen - říjen, 5 měsíců cca 22 000 m3 – 
v ostatních měsících v roce bude odběr zanedbatelný. 

 
Celkem bude předpokládaný odběr vody v prvním roce 55 000 až 60 000 m3/rok. Další roky se předpokládá 
průměrný odběr ve výši 25 000 m3/rok. Část vody se vrátí průsakem do koryta Sulkovského potoka a následně do 
Lučního potoka. Doprava vody bude řešena potrubím o světlosti 100 mm. 
 
SO 07-3 Tlaková kanalizace 
 
Systém tlakové kanalizace sestává z jímky, kam budou svedeny splaškové odpadní vody charakteru městských 
odpadních vod z mobilních kontejnerů se sociálním zařízením. V jímce bude osazeno čerpadlo pro splaškové 
odpadní vody, na které bude napojeno výtlačné potrubí. V blízkosti čerpací stanice bude do potrubí dávkován 
dezodorant k zabránění pachu v prostoru ukončení výtlaku v gravitační kanalizaci obce Sulkov. Dezodorační 
stanice bude umístěna v blízkosti čerpací stanice.  
 
Jímka čerpací stanice bude mít objem denní produkce splaškové odpadní vody (5,5 m3) pro případ nefunkčnosti 
čerpací stanice. Dimenze potrubí bude upřesněna dle parametrů čerpadla, předpokládá se světlost 80 mm (DN 90). 
 
SO 08 štěrková odstavná plocha, přístupová a obslužné cesty, finální TÚ 
 
Pro parkování a příchod ke kontejnerům správce a kontejnerům sociálního zařízení a též jako podklad pro samotné 
kontejnery bude zřízena pouze štěrková odstavná a pochozí plocha. Pro příjezd k odstavné ploše bude z ostatní 
komunikace LČR zřízena po pozemcích stavby (Focus Invest) štěrková příjezdová cesta. Pro příchod k a chůzi 
podél terénu s divokou vodou budou zřízeny obslužné areálové cesty a plochy štěrkové nebo z betonové dlažby. 
Budou provedeny konečné terénní úpravy v podobě zatravnění dotčených ploch. Záměr se nepředpokládá oplotit. 
Součástí SO 08 budou i lávky přes koryto divoké vody. 
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PS 01 - Zařízení čerpací stanice 
 
Jedná se o vertikální ponorná čerpadla osazovaná do ocelové šachty nebo betonové jímky s elektromotory. 
Předpokládá se využití čerpadel výrobce Flygt, KSB, Sigma nebo podobných. Každé čerpadlo bude mít dvě 
vyústění - do navrhované dráhy a 2. zaslepené vyústění pro případ budoucí realizace dráhy č. 2. Toto zaslepené 
vyústění bude zároveň montážním otvorem pro osazování čerpadel do šachty jeřábem. Vyústění budou opatřená 
zpětnými klapkami. Alternativně je možné použití Archimédových šroubů např. výrobce Gess. Součástí zařízení 
čerpací stanice je i zařízení trafostanice. 
 
PS 02 - Kontejnery se sociálním zařízením a pro správce 
 
K terénu s divokou vodou budou dovezeny kontejnery s nezbytně nutným sociálním zařízením (WC, umyvadla, 
sprchy) a kontejner pro správce a sklad. Kontejnery budou osazeny na zpevněnou štěrkovou plochu SO 08.  Mimo 
sezónu, tj. na zimní období, je možné kontejnery odvážet na jiné místo, kde budou po toto období uskladněny. 
 
Terén s divokou vodou se nepředpokládá oplotit, bude pouze monitorován kamerovým systémem. 
 
Provoz, tj. pouštění divoké vody pro veřejnost, amatérské i výkonnostní sportovce, složky IZS, předpokládáme: 
 

• od začátku jara do podzimu denně několik hodin (2 až 5 hod), o víkendech pak prakticky celý den. 
• cca od listopadu a v zimě se pouští voda pouze občas (1x až 2x týdně na hodinu) povětšinou pouze pro 

výkonnostní sportovce, např. dva dny v týdnu a jeden den o víkendu. 
• celkově projekt předpokládá pouštění divoké vody obdobně jako na jiných terénech s divokou vodou 

např. v Českém Vrbném u Českých Budějovic nebo v Miřejovicích u Prahy přibližně 1000 hodin ročně 
• projekt počítá s pravidelnými cvičeními IZS, HZS, SDH, PČR, vodních záchranářů a potápěčů v sezoně 

přibližně 1x za 14 dní vždy v délce cca dvou až 3 dní v týdnu. Pouze v Plzeňském kraji je 18 jednotek 
HZS, stovky jednotek SDH. 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Zahájení stavby      2022 
Ukončení stavby    2022 

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 
 
Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho 
blízkém okolí, a to v období výstavby i v období provozu. K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na 
životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí budoucí výstavby záměru. Pro účely zpracování tohoto oznámení 
jsou proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí Obec Líně a Obec Vejprnice. Vyšším dotčeným územně samosprávným 
celkem je Plzeňský kraj. 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat. 
 
Územní řízení - vydá Městský úřad Nýřany, odbor výstavby.  
 
Stavební řízení - vydá Městský úřad Nýřany, odbor výstavby. 
 
Vodoprávní povolení - vydá Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí. 
 
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – vydá Obecní úřad Líně. 
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B.II. Údaje o vstupech 

B. II.1. Půda a horninové prostředí 

Zábory půdy 
Vlivem realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy. Pozemky, na nichž se uskuteční výstavba záměru, 
jsou ostatní plochou nebo vodní plochou. 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa budou dotčeny pouze v případě p.p.č. 1059/5 (dnes převážně lesní 
komunikace) a to pouze krátkým dotčením při vedení vodovodu, kanalizace, příp. elektrické přípojky.  

Chráněná území 
V řešeném území, ani bezprostředním okolí, se nevyskytují žádná chráněná území.  

B. II.2. Voda 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Napojení na zdroje vody pro výstavbu nebude řešeno, bude využito balené vody. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Vodovod – pitná voda 
Předpokládá se napojení na vodovodní síť obce Líně. 
 
Vodovod – užitková voda 
Užitková voda bude čerpána z areálu Novatec (SD Funds). Zde budou využívány dva zdroje užitkové vody: 

• pramen při levém břehu Lučního potoka – pro průběžné doplňování a obměnu vody  
• čerpací studně vytvořené ve vodní ploše (bývalé koryto Lučního potoka před výstavbou dálnice) v areálu 

Novatec (SD Funds) na levém břehu Lučního potoka – pro prvotní naplnění jezírka a rybníka 
 
 
Potřeba pitné vody:  980 m3/rok 
Potřeba užitkové vody:  50 000 m3/rok 
(z toho většina se navrátí průsaky zpět do Lučního potoka) 
 
Pro stanovení množství pitné vody a objemu produkovaných splaškových vod potřebné pro provoz záměru je 
proveden níže uvedený výpočet potřeby pitné vody. 
 
Napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektro) bude dimenzováno i pro případnou dostavbu bufetu či 
menší restaurace a ubytování, jakkoliv tato dostavba nemusí být nikdy realizována. 
 
Výpočet potřeby pitné vody (podle přílohy č. 12 Vyhlášky 428/2001 Sb.) – bude dimenzován částečně i pro případ 
dostavby 2. etapy – plochy se zázemím vč. ubytování, občerstvení. 
 
V záměru, resp. výhledově v budoucím záměru „Sulkov – divoká voda“ se předpokládají tato zařízení: 
 
Bufet s výčepem a podáváním studených a teplých jídel  
Roční spotřeba vody 80 m3 
Předpoklad 2 pracovníci: 2 x 80 m3 = 160 m3 

 
 
Mytí skla v jedné směně v myčce bez trvalého průtoku 
Roční spotřeba vody 60 m3 
Předpokládají se 2 pracovníci: 2 x 60 m3 = 120 m3 

 
Zázemí pro sportovce 
V dovezených kontejnerech bude zařízení pro sportovce dle odrážky č. 31 přílohy 12 Sportoviště vybavené WC, 
umyvadly, možnost sprchování s teplou vodou, na jednoho sportovce 20 m3/rok. 
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Počet sportovců 30: 30 x 20 m3/rok = 600 m3 

 
Servis pro návštěvníky 
Potřeba vody na jednoho návštěvníka je počítána 2 m3 v denním průměru za rok 
Počet diváků a doprovodného personálu činí 50 osob: 50 x 2 m3/rok = 100 m3/rok 
 
Celkem potřeba vody 980 m3/rok 
Jiná potřeba pitné vody v areálu nebude. Předpokládaný provoz 180 dnů v roce. 
 
Průměrná potřeba vody (Qp) 
Qp – 980 m3: 180 dnů = 5,44 m3/den 
Denní potřeba vody (Qd) kd = 1,5 
Qd = Qp x kd 
Qd = Qp x 1,5 = 8,16 m3 = 0,34 m3/hod = 0,09 l.s-1 
Hodinová potřeba vody (Qh): Maximální hodinové Qh = 7,8 m3 

Qh = Qd x kh 
Qh = 0,09 x 7,8 = 0,7 l.s-1 
 
Pro přívodní potrubí bude navrženo potrubí s minimální světlostí 80 mm. Pro výtlak odpadních splaškových vod 
se předpokládá potrubí o světlosti 80 mm. 
 
Pro sociální zařízení bude využito sanitárních kontejnerů (např. od firmy Containex). Předpokládá se použití dvou 
až tří těchto kontejnerů. Kontejner má rozměry 6,055 m x 2,435 m a může být vybaven: 4 umyvadla, 2 sprchy, 2 
nebo 4 záchodové mísy, 2 pisoáry s umyvadlem. Kontejner je vybaven boilerem. Kombinace vybavení je možná. 
 
Každý kontejner je napojen na přívod pitné vody potrubím o velikosti 1“. 
 
Přívod pitné vody pro jednotlivé kontejnery bude napojen na nové vodovodní potrubí, které bude provedeno 
z vodovodní sítě obce Sulkov. V místě ukončení bude odkalovací a odvzdušňovací hydrant. 
 

B. II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Surovinové zdroje 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Materiál pro stavbu bude zajišťovat dodavatel stavby. Stavební materiály budou na stavbu dováženy nákladními 
automobily.  
 
Pro výstavbu budou potřeba následující hlavní stavební suroviny: 

• Kamenivo, štěrkopísky a asfalty pro konstrukci vozovek 
• beton, ocel, železo, cihly, písek, vápno, cement, voda, dřevo, sklo 
• plastové a kovové trubní rozvody 
• keramické prvky 
• izolační materiály 
• nátěrové a těsnící hmoty 
 

Pohon mechanizace nezbytné pro výstavbu, budou zajišťovat z převážné části spalovací motory s palivem naftou 
a benzínem.  
 
Elektrická zařízení budou použita v menším rozsahu. Menší odběr elektřiny budou vyžadovat objekty zařízení 
staveniště a šatny stavebního personálu. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po uvedení do provozu se nepřepokládají žádné surovinové zdroje. 
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Elektrická energie, slaboproudé rozvody 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Potřeba elektrické energie: 600 MWh/rok  
(naprostá většina energie bude spotřebována z FVE v jarních a letních měsících, v době přebytku elektřiny). 
 
Přívod elektrické energie bude zemním kabelem VN 22kV ze stávajícího areálu FVE Sulkov (2x zemní kabel), 
přičemž v areálu FVE – na povrchu rekultivované skládky – bude kabel veden v betonových žlabech. Záložní 
přívod bude zemním VN kabelem 22kV z distribuční sítě ze Sulkova z areálu fa Novatec (SD Funds) v blízkosti 
areálu fa Gühring.  Do areálu Novatec povede ke zdrojům užitkové vody kabel NN. 
 
Kiosková trafostanice bude prefabrikovaný objekt podobný distribuční trafostanici ČEZ Distribuce o rozměrech 
max. cca 5 x 9 m s VN rozvaděčem, transformátorem a NN rozvaděčem a s případnými frekvenčními měniči pro 
řízení otáček (rozběhu) čerpadel. Objekt bude částečně zapuštěn pod úroveň terénu. 
  

B. II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Pro výstavbu i pro provoz budou pro příjezd využity stávající veřejné příjezdové komunikace typu ostatní 
komunikace v majetku ŘSD, Lesů ČR a obce Líně. Jedná se o stejné komunikace, které mají být v budoucnu 
využity pro výstavbu vysokorychlostní železnice na Domažlice. Tento příjezd je projednán s obcí Líně i s LČR, 
neboť v části LČR již není komunikace zcela veřejná, byť se nejedná o lesní cestu. Komunikace začínají 
odbočením v Sulkově při jízdě z Plzně po silnici 1/26 na Domažlice doprava, dále směr hájovna u Fulínů, odbočení 
vpravo směr rybník Hráz. Jedná se o ostatní komunikace zejm. na p.č. 1345/94, 1345/93, 1293/2 v k.ú. Líně a 
p.p.č. 1454 v k.ú Vejprnice. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Pro parkování a příchod ke kontejnerům správce a kontejnerům sociálního zařízení a též jako podklad pro samotné 
kontejnery bude zřízena pouze štěrková odstavná a pochozí plocha. Pro příjezd k odstavné ploše bude z ostatní 
komunikace LČR zřízena po pozemcích stavby (Focus Invest) štěrková příjezdová cesta. Pro příchod k a chůzi 
podél terénu s divokou vodou budou zřízeny obslužné cesty a plochy štěrkové nebo z betonové dlažby, případně 
dřevěné. Budou provedeny konečné terénní úpravy v podobě zatravnění dotčených ploch. V této fázi se 
nepředpokládá oplocení záměru, který bude trvale přístupný veřejnosti a bude monitorován kamerovým systémem. 
Součástí SO 08 budou i lávky přes koryto divoké vody. 
 
Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. Při běžném provozu se 
předpokládá příjezd cca 10ti aut denně, tj. srovnatelná dopravní zátěž se současným využitím rybníka rybáři.  
Pouze o závodech, cca 2 až 3 víkendy v roce, bude dopravní zátěž větší.  Obslužnost pro osoby se sníženou 
schopností pohybu je zajištěna od parkoviště po chodníky podél koryta divoké vody. 

B. II.5. Biologická rozmanitost 
 
Biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně suchozemských, 
mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v 
rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, 
ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi. 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
V období výstavby dojde k místnímu narušení biologické rozmanitosti v prostoru výstavby a okolí. Zásah do 
biotopů zvláště chráněných druhů živočichů se nepředpokládá (viz biologický průzkum), ohrožení populací je 
vyloučeno. Ekosystémy nebudou nevratně posuzovaným záměrem narušeny (s výjimkou plochy sukcesní zeleně, 
kde je nutno porosty částečně vykácet).  
 
Opatření navržená tímto oznámením za účelem vyloučení, prevence, snížení a pokud možno vyrovnání 
významných negativních vlivů na životní prostředí, zejména na druhy a přírodní stanoviště se zvláštním zřetelem 
na druhy a přírodní stanoviště v zájmu Společenství by měla pomoci zabránit zhoršení kvality životního prostředí 
a úbytku biologické rozmanitosti.  
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• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po uvedení do provozu se nepředpokládá negativní ovlivnění biologické rozmanitosti posuzovaným záměrem. 

B. III. Údaje o výstupech 

B III.1. Ovzduší 

Hlavní stacionární zdroje znečišťování ovzduší 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
V období výstavby se nepředpokládá vznik žádného výrazného bodového zdroje znečištění ovzduší.  

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po výstavbě posuzovaného záměru se nepředpokládá vznik bodového zdroje znečišťování ovzduší. 

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Za dočasný plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava staveniště, stavební práce). 
Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Skutečná kvantifikace objemu emisí by byla spekulativní, 
významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice prachu (sekundární prašnost), jejichž objem 
je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení 
zemin na staveništi, apod. Také modelování těchto imisí je problematické a žádný z referenčních výpočtových 
imisních modelů uvedený v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nezahrnuje v současné době sekundární ani 
resuspendované částice.  
 
Počet nákladních automobilů v době výstavby bude nejvýše 5 TNA za den (kácení dřevin, rozvoz výkopové 
zeminy, dovoz stavebních materiálů) a 1 - 2 TNA za hodinu (obousměrně 2 - 4 TNA/hodinu). Doprava vyvolaná 
v období výstavby tak představuje zdroj, který lze hodnotit z hlediska dopadů na imisní situaci okolí jako 
nevýznamný.  
 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při provádění 
zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky 
minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí.  
 
Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích 
a další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude 
zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště 
pro celou dobu výstavby. Při uplatnění opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby 
významný a bude časově omezený. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po uvedení do provozu lze rovněž očekávat dotaci sekundárních emisí prachu do ovzduší z dopravních ploch. 
Vzhledem k velikosti plochy však lze konstatovat, že se bude jednat o zdroj málo významný, který negativně 
neovlivní stávající stav. Kvantifikovat množství těchto sekundárních emisí prachu není možné, předpokládá se 
však pravidelná údržba ploch, čímž se tento zdroj znečištění ovzduší omezí. Vzhledem k blízkosti dálnice D5 a 
Domažlického přivaděče je produkce prachových částic z příjezdu několika málo osobních aut denně v okolí 
neměřitelná. 

Hlavní mobilní zdroje znečišťování ovzduší 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Při výstavbě objektu bude docházet v rámci stavebních prací (kácení dřevin, výkopy inženýrských sítí, zarovnání 
terénu, přesun hmot, dovoz stavebního materiálu apod.) ke zvýšenému pohybu dopravní techniky - nákladní 
automobily, stavební mechanismy, buldozery a další související mechanizace. 
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Přesný počet pohybu dopravních prostředků a jejich rozložení v čase nelze bez plánu organizace výstavby určit. 
Budeme proto vycházet z rozložení odvozu materiálu, dovozu stavebních materiálů dle hrubého odhadu. 
 
Celkem lze odhadnout celkový počet pojezdů automobilů, zajišťujících dovoz a odvoz materiálů pro stavbu, na 
cca 100 ks. 
 
Kromě dovozu a odvozu materiálu, bude přímo na staveništi nutné provádět manipulaci s hmotami. 
 
Tato vozidla, předpokládáme-li použití těžkých nákladních vozidel a jejich emisních charakteristik - 15,85 g NOx/1 
km ujeté dráhy, při průměrné trase 500 m, představují celkovou emisi za období výstavby 1,16 kg NOx. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Ke znečišťování ovzduší bude docházet především vlivem dopravy. Zdrojem emisí výfukových plynů bude 
navazující osobní doprava. Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. Při 
běžném provozu se předpokládá příjezd cca 10ti aut denně, tj. srovnatelná dopravní zátěž se současným využitím 
rybníka rybáři.  Pouze o závodech, cca 2 až 3 víkendy v roce, bude dopravní zátěž větší.  Obslužnost pro osoby se 
sníženou schopností pohybu je zajištěna od parkoviště po chodníky podél koryta divoké vody. 
 
Emitovanými škodlivinami budou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky (např. benzen) obsažené ve 
výfukových plynech z navazující automobilové dopravy. S ohledem na rozsah území a malý počet vozidel jsou 
emise minimální.  

Případná předpokládaná rezidua 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
V rámci výstavby posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí látek. 
Výstavba záměru neprodukuje zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích, látek, 
pokud budou dodrženy podmínky, které toto oznámení navrhuje. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
V rámci provozu posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí (zbytky 
obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích) látek. 

B. III.2. Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Významné množství vod splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebude. Jako zařízení staveniště 
budou instalovány stavební buňky se sociálním zázemím.  

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Produkce splaškových odpadních vod 
 
Při provozu záměru se předpokládá tato produkce: 
denní množství  5,44 m3/den 
měsíční množství  63,3 m3/měsíc 
roční množství cca 980 m3/rok 

 
 
Terén bude pro záchranáře, sportovce, jejich doprovod, diváky a pracovníky obsluhy a též pro veřejnost, cyklisty 
a pěší vybaven sociálním zařízením. 
 
Pro sociální zařízení bude využito sanitárních kontejnerů (např. od firmy Containex). Předpokládá se použití dvou 
až tří těchto kontejnerů. Kontejner má rozměry 6,055 m x 2,435 m a může být vybaven: 4 umyvadla, 2 sprchy, 2 
nebo 4 záchodové mísy, 2 pisoáry s umyvadlem. Kontejner je vybaven boilerem. Kombinace vybavení je možná. 
 
Každý kontejner je napojen na odpadní potrubí DN 100 mm. 
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Splaškové vody z kontejnerů budou svedeny do společné šachty a následně do čerpací jímky. Z čerpací jímky 
budou splaškové odpadní vody čerpány do splaškové kanalizace obce Sulkov. U čerpací stanice odpadních vod 
bude umístěna desodorační stanice. Ta bude do splaškových vod dávkovat desodorant k zabránění vzniku zápachu 
v prostoru vyústění výtlaku do gravitační kanalizace. 

Technologické odpadní vody 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, ale možnost vzniku 
kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. 
Tato rizika lze rozdělit na rizika: 
 
- provozního charakteru 
- havarijního charakteru 
 
Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými 
vodami jsou splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových 
a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení. 
 
Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních 
prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. 
 
Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, 
případně výrazně snížit její pravděpodobnost. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po uvedení záměru do provozu nebudou vznikat technologické odpadní vody. 

Dešťové vody 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
V průběhu výstavby se nepředpokládá znečištění vod (kromě havarijních stavů, popsaných výše). 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Dešťové vody budou odvedeny do rybníka Hráz / do jezírka. 

B. III.3. Odpady 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
V průběhu výstavby nevznikne výrazný problém v oblasti nakládání s odpady.  
 
S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Původce odpadu zajistí 
přednostní využití odpadu před jeho uložením na skládku. 
 
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 

• Železo a ocel (prořezy a prostřihy výztuže, stavební pomocné konstrukce) 
• Beton (vybourané konstrukce prostupů a jádrových vrtů) 
• Dřevo (stavební pomocné konstrukce) 
• Zemina a kamení (přebytečný výkopek) 

 

Zatřídění odpadů vzniklých při stavbě podle vyhlášky č.8/2021 Sb. o Katalogu odpadů: 
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Tabulka 2  Přehled odpadů při výstavbě 
Katalogové 
č. odpadu Název druhu odpadů Předpokládaný způsob 

nakládání Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Předání k recyklaci O 
15 01 02 Plastové obaly Předání k recyklaci O 
15 01 04 Kovové obaly Předání k recyklaci O 
15 01 06 Směsné obaly Odvoz na skládku O 
15 01 07 Skleněné obaly Předání k recyklaci O 
17 01 01 Beton Předání k recyklaci O 
17 02 01 Dřevo Materiálové využití O 
17 04 05 Železo a ocel Předání k recyklaci O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na pozemku O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 Odvoz na skládku O 

 
Původce odpadu doloží způsob odstranění odpadů vzniklých při realizaci stavebního záměru. Upozorňujeme 
na povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž 
vzniku nelze zabránit, musejí být využity, případně odstraněny způsobem neohrožujícím lidské zdraví a životní 
prostředí, který je v souladu s právními předpisy. Dále se na původce vztahuje povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů před jejich odstraněním a nakládat a zbavovat se odpadů pouze způsobem citovaným zákonem. 

Podmínky dle zákona o odpadech: 
 
(§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti původců odpadů): 
1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška 
č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů). 
 
2)  Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 
 
a) předcházení vzniku odpadů 
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace odpadů 
d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem) 
e) odstranění odpadů 

 
3)  Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě 
 
4)  Ke kolaudačnímu řízení budou k dispozici doklady prokazující způsob naložení s jednotlivými druhy a 
kategoriemi odpadů. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Odpady z provozu budou vznikat pravidelně v malých množstvích. Z vlastního provozu záměru se předpokládá 
pouze relativně malé množství odpadů převážně charakteru O. Jedná se o odpady převážně využitelné, s nutností 
separovaného sběru a skladování. Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného 
třídění odpadů v místě jejich vzniku, podle charakteru odpadů a jejich následného stejného způsobu využití nebo 
zneškodnění. 
 
V celém prostoru záměru bude zajištěno třídění odpadu a jeho ukládání v souladu s platnými zákony a předpisy. 
V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou tříděny odděleně, podle 
jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou tříděny podle charakteru odpadů, druhů a kategorií 
odpadu, a následného způsobu nakládání (skládkování, spalování apod.). 
Odpady charakteru N budou ukládány odděleně v uzavřených nádobách na odděleném místě pod uzavřením. 
Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a odtud budou 
průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždišť odpadů. Odtud budou odpady odváženy ke zneškodnění. 
 
Všechny odpady budou předávány jiným subjektům, které mají pro tuto činnost příslušné oprávnění. Smlouvy 
budou předloženy při kolaudaci objektu.  
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Zvláštní pozornost bude věnována skladování nebezpečných odpadů, pro které budou mít ve shromaždištích 
vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady, 
zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady charakteru N budou vznikat převážně v podobě použitých zářivek 
případně sorpčního materiálu, odpadních strojních a mazacích olejů (emulze). Tyto odpady budou odděleně 
shromažďovány a zneškodňovány odborně způsobilou firmou. 
 
Bude vznikat i odpad komunálního charakteru, který bude odvážen v rámci konvenčního svozu. 
 
Tabulka 3  Odpady, které budou vznikat při provozu 

KÓD ODPADU 
KATEGORIE 

NÁZEV DRUHU ODPADU ZPŮSOB 
NAKLÁDÁNÍ 

07 02 13 
O Plastový odpad (odpad polypropylenu) 1,2 

15 01 01 
O Papírové a lepenkové obaly 1 

15 01 02 
O Plastové obaly 1 

15 02 02 
N 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečistěné nebezpečnými látkami 2 

20 01 08 
O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 2 

20 01 21 
N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 

20 03 01 
O Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 
O Uliční smetky 2 

Vysvětlivky: 
- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 
   2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 

• ODPADY VZNIKLÉ PO DOŽITÍ STAVBY 
Po dožití stavby by bylo možné všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít nebo 
likvidovat – například vyvezení na skládku inertního materiálu, spálení, využití jako druhotné suroviny (železný 
šrot apod.). Jednalo by se o odpady obdobného charakteru jako při výstavbě posuzovaného záměru. 

B. III. 4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Rizika havárií spojená s výstavbou jsou minimální. Při respektování základních pravidel při manipulaci s ropnými 
látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu vozidel a mechanizmů používaných na 
staveništi a skladování rizikových materiálů včetně odpadů, lze rizika považovat za nevýznamná. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
K rizikům provozu patří možný vznik havárií, mezi které lze zařadit především: 

• únik závadných látek 
• požár 
• poruchy zařízení. 

 
 

Únik závadných látek 
Závadné látky jsou takové látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zákon č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládat lze úniky ropných látek ze stavebních strojů 
a dopravních prostředků, zejména v období výstavby.  
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Eliminaci potenciálních vlivů bude zajišťovat vlastní stavba dodržení všech zákonných a ustanovení. Případné 
úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, případně zajistit sanaci 
horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být v co nejkratším časovém horizontu uvedena 
do původního stavu. 
 
Veškeré případné přepady odpadních vod budou řešeny, jako havárie včetně odběru vzorků odpadních vod a 
ohlašovací povinnosti havárie podle vodního zákona č.254/2001 Sb. 
 
Požár 
 
Při požárech zpravidla dochází ke vzniku nebezpečných zplodin s obsahem toxických látek poškozujících zdraví.  
 
Záměr splňuje požadavky pro protipožární zásah (přístupy a příjezdy, nástupní plochy, zásobování vodou pro 
hašení požáru a přenosné hasicí přístroje). Elektroinstalace a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 
značek bude provedeno v souladu s platnými předpisy.  
 
Záměr je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Požární hlediska a opatření 
budou řešena v požární zprávě, která bude v dalších stupních přípravy stavby doložen orgánům státní správy.  
 
Poruchy zařízení 
 
Porucha může nastat zanedbanou údržbou, tato havárie je však málo pravděpodobná. Při včasné opravě nejsou 
očekávány žádné významné vlivy z hlediska životního prostředí. Servis a opravy jsou zajišťovány prostřednictvím 
specializovaných subjektů.   
 
Preventivní opatření 
 
Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií): 
 

• Periodické školení a seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy a provozní dokumentací, revize, 
dodržování opatření stanovených bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy, kontrola 
technického stavu strojů a zařízení a odstraňování případných závad. 

• Důsledné dodržování technologického postupu. 
• Dodržování plánů oprav a údržby strojního zařízení, mazacích řádů, prohlídky strojů a zařízení v 

termínech podle provozní dokumentace. 
• Dodržování termínů revize vyhrazených technických zařízení. 
• Dodržování předpisů při činnosti s ropnými látkami a hořlavinami, ostatními nebezpečnými látkami a 

odpady. 
• Kontrola příchodu a odchodu pracovníků z pracoviště, kontroly na požití alkoholických nápojů a 

omamných látek. 
 

 
Následná opatření 

 
V případě úniku látek škodlivých vodám (pohonné hmoty) je nutno urychleně všemi dostupnými prostředky na 
pracovišti zamezit jejich dalšímu úniku, v nejvyšší možné míře je zachytit a shromáždit a zajistit jejich odpovídající 
odstranění. Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna opatření, aby 
k podobné situaci již nemohlo následně docházet. Získané zkušenosti a navržená opatření budou zapracována do 
příslušných havarijních plánů. 

B.III.5. Ostatní 

Hluk a vibrace 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém průběhu 
výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací.  
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Práce na výstavbě lze rozdělit zhruba do tří etap – přípravné práce (bourací a zemní práce), stavební práce a 
dokončovací práce. 
1.etapa – přípravné práce (kácení zeleně a zemní práce) 
2.etapa – stavební práce 
3.etapa – dokončovací práce 
 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku 
do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, stavebních materiálů) a bodové (např. elektrické 
ruční nářadí, jeřáb, okružní pila, apod.).  
 
Počet nákladních automobilů v době výstavby bude nejvýše 10 TNA za den a 1 - 2 TNA za hodinu (obousměrně 
2 - 4 TNA/hodinu).  
 
Vzhledem ke vzdálenosti prostoru záměru od nejbližší zástavby a konfiguraci terénu lze uvažovat o významném 
vlivu sférické divergence na útlum hluku a nelze předpokládat překročení limitních hodnot hluku. Vzhledem 
k nejbližší zástavbě až za dálnicí D5 a za Domažlickým přivaděčem bude vliv hluku ze stavby neměřitelný, zcela 
zanedbatelný.  

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Vzhledem k absenci chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb v okolí 
posuzovaného záměru a s ohledem na zanedbatelné hlukové zdroje, i vzhledem k blízkosti dálnice D5 (která je 
rozhodujícím zdrojem hluku v blízkém i vzdáleném okolí) nelze předpokládat překročení hygienických limitů 
z provozu záměru. Jediné významnější zdroje hluku – čerpadla – budou umístěna pod úrovní terénu a nebudou 
významným zdrojem hluku ani v místě samotného záměru. 

 Radioaktivní a ostatní záření 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo významné vibrace o hodnotách a frekvencích, 
překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo vlivů na 
stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
V období provozu nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. S radioaktivními 
odpady nebude nakládáno. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.l. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 
 
Kvalita ovzduší v širším okolí řešeného území je relativně vysoká, je ovlivňována zvyšující se automobilovou 
dopravou a lokálně i místními malými zdroji znečištění ovzduší.  
  
Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních deseti let sledovat klesající trend ve znečištění ovzduší 
SO2 a prašným aerosolem. Příčiny poklesu koncentrací obou škodlivin v posledních letech vyplývají především 
ze souběhu velmi příznivých meteorologických a rozptylových podmínek, zejména v zimních měsících, poklesu 
celkových emisí SO2 a tuhých látek a účinnosti přímých opatření k ochraně životního prostředí, zejména 
pokračující plynofikace.  
 
Znečištění ovzduší NOx vykazuje mírný vzestup zejména v blízkosti komunikací, kde dochází k ovlivnění 
dopravou. V posledních letech došlo k přerušení dosavadního trendu a koncentrace NOx mírně poklesly, částečně 
vlivem zmíněných příznivých meteorologických a rozptylových podmínek, částečně snížením emisí ze 
stacionárních zdrojů.  
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Řešené území náleží do povodí Radbuzy a následně Berounky. Jakost vody v nejbližším okolí je sledována na 
profilu Radbuza – Plzeň město. Ukazatel BSK5 v podélném profilu je ve III. Třídě jakosti. Ukazatel CHSKCr se 
nachází ve II. Třídě. U amoniakálního dusíku je jakost vody v I. třídě.  U ukazatele celkový fosfor náleží voda 
v tomto profilu do III. třídy jakosti.  
 
Z hlediska hluku je situace nepříznivá, v okolí se vyskytuje dálnice D5, i u ostatních frekventovaných silnic 
dochází ke zvyšování hlukové hladiny. 
 
Kvalita půdy není v oblasti pravidelně sledována. K výrazným kvantitativním ztrátám zemědělského půdního 
fondu nedochází.  
 
Krajině ekologická struktura řešeného území je poznamenána průmyslovými areály na severozápadě, 
fotovoltaickou elektrárnou na ploše bývalé skládky na východě a především dopravními koridory jižně a západně.  

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

C.2.1.Ovzduší 
 
Klimatologická data 
 
Makroklimatické charakteristiky shrnuté v Atlasu podnebí ČSR a navazujících pracích (E.Quitt) řadí řešené území 
do klimatického rajónu mírně teplého – MT11, je zde dlouhé, teplé a suché léto, krátká, velmi suchá zima 
s krátkým obdobím sněhové pokrývky. Jaro a podzim jsou krátké a mírně teplé, charakteristika je uvedena níže v 
tabulce. 
 
Tabulka 4  Charakteristika klimatické oblasti MT11 
KLIMATICKÁ OBLAST MÍRNĚ TEPLÁ 
Rajon MT11 
Počet letních dnů 40 - 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 
Počet mrazových dnů 110 - 130 
Počet ledových dnů 30 - 40 
Průměrná teplota v lednu -2°C - -3°C 
Průměrná teplota v červenci 17°C – 18°C 
Průměrná teplota v dubnu 7°C – 8°C 
Průměrná teplota v říjnu 7°C – 8°C 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 250 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 
Počet dnů zamračených 120 - 150 
Počet dnů jasných 40 - 50 

 
Z dlouhodobých řad měření (převážně za období 1981-2010) jsou uvedeny průměrné hodnoty v Plzeňském kraji: 
 
Tabulka 5  Průměrná roční teplota v Plzeňském kraji (2018) 

T = teplota vzduchu [°C] 2,2 -3,6 0,9 12,0 15,6 17,0 19,4 19,8 13,8 9,1 3,4 1,8 9,3 
N = dlouhodobý normál 
teploty vzduchu 1981-
2010 [°C] 

-1,8 -1,0 2,8 7,4 12,5 15,4 17,4 16,8 12,4 7,6 2,5 -0,8 7,6 

O = odchylka od 
normálu [°C] 

4,0 -2,6 -1,9 4,6 3,1 1,6 2,0 3,0 1,4 1,5 0,9 2,6 1,7 
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Tabulka 6  Průměrný roční úhrn srážek v Plzeňském kraji (2018) 
S = úhrn srážek [mm] 63 11 32 20 71 76 42 33 60 33 19 90 550 
N = dlouhodobý 
srážkový normál 1981-
2010 [mm] 

45 39 49 42 67 78 84 81 52 47 48 51 684 

% = úhrn srážek v % 
normálu 1981–2010 140 28 65 48 106 97 50 41 115 70 40 176 80 

 

Zájmové území má teplejší klima s nižším srážkovým úhrnem. Klimatické poměry jsou nejlépe 
dokumentovány ze srážkoměrné stanice ČHMÚ Plzeň - Doudlevce. Průměrné měsíční a roční hodnoty 
srážkového úhrnu a průměrné teploty vzduchu z let 1901 - 1950 udávají tabulky ČHMÚ následovně: 

Tabulka 7  Průměrný srážkový úhrn (Plzeň – Doudlevce) 
čas I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
srážky (mm) 23 22 27 38 57 63 71 62 44 34 27 27 495 

  

Tabulka 8  Průměrná teplota vzduchu (Plzeň – Doudlevce) 
čas I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
teplota (° C) -2,0 -1,0 2,9 7,3 12,8 16,1 17,8 16,7 12,9 7,7 2,7 -0,8 7,8 

Z rozdílu průměrného ročního srážkového úhrnu  a  průměrného  výparu  z povrchu  půdy (401 mm)  lze  stanovit 
průměrný celkový specifický odtok v zájmovém území na 2,98 l s-1km-2 s podílem podzemního odtoku 1 l s-1km-

2. 

Kvalita ovzduší 
 
Kvalita ovzduší okolí záměru je relativně dobrá. Emise škodlivých látek vznikají především zvyšující se 
automobilovou dopravou a lokálně i místními malými zdroji znečištění ovzduší.  
  
Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních deseti let sledovat klesající trend ve znečištění ovzduší 
SO2 a prašným aerosolem. Příčiny poklesu koncentrací obou škodlivin v posledních letech vyplývají především 
ze souběhu velmi příznivých meteorologických a rozptylových podmínek, zejména v zimních měsících, poklesu 
celkových emisí SO2 a tuhých látek a účinnosti přímých opatření k ochraně životního prostředí, zejména 
pokračující plynofikace.  
 
Znečištění ovzduší NOx vykazuje mírný vzestup zejména v blízkosti komunikací, kde dochází k ovlivnění 
dopravou. V posledních letech došlo k přerušení dosavadního trendu a koncentrace NOx mírně poklesly, částečně 
vlivem zmíněných příznivých meteorologických a rozptylových podmínek, částečně snížením emisí ze 
stacionárních zdrojů.  
 
Nejbližší a reprezentativní pro zájmovou lokalitu je imisní stanice Plzeň-Slovany, vzdálená cca 9 km 
severovýchodně od prostoru záměru. Reprezentativnost stanice je desítky až stovky kilometrů. 
 
Tabulka 9  Imisní koncentrace tuhých zneč.látek frakce PM10 (μg/m3) 

IMISNÍ STANICE FRAKCE 2015 2016 2017 2018 2019 
KCHMA PM10 22,7 24,1 25,7 24,4 18,8 

 
Pro sledovanou škodlivinu suspendované částice PM10 je stanoven imisní limit denní a roční. Překračování 
maximálního denního limitu 50 μg/m3 nebývá výjimečné, legislativně je dále zakotveno, že tento imisní limit 
nesmí být překročen více než 35krát za kalendářní rok. V následující tabulce je proto uvedena 36. nejvyšší 
naměřená hodnota denní imise a dále roční průměr, pro který je stanoven imisní limit ve výši 40 μg/m3. 
 
Imisní limit: 50 µg.m-3  
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Tabulka 10  Tabulka č.1 Hodnoty 36. nejvyšší 24 - hodinové koncentrace PM10 (µg.m-3) 
IMISNÍ STANICE 2015 2016 2017 2018 2019 
1000/UMEDA 39,4 41,7 43,8 40,9 32,5 

 
Koncentrace SO2 jsou dlouhodobě na imisní stanici pod stanoveným imisním limitem. 
 
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v zájmové lokalitě se dle zákona vychází z map úrovní znečištění 
konstruovaných v síti 1 x 1 km, zveřejněných na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Tyto mapy 
obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty 
znečišťující látky, které mají stanoven roční imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší 
denní imise PM10 a 4. nejvyšší denní imise SO2. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty koncentrací posuzovaných škodlivin v imisním pozadí a jejich 
porovnání s imisními limity. 
 
Tabulka 11  Hodnoty imisního pozadí a jejich srovnání s imisními limity 

škodlivina   Mapa znečištění ovzduší 
2013 - 2017 

Imisní 
limit 

Podíl  
im. limitu 

NO2 (µg/m3) Průměrná roční imise  12,7 40 31,75 

PM10 (µg/m3) 36. nejvyšší denní imise 36,6 50 73,2 

Průměrná roční imise 20,4 40 51,0 

PM2,5 (µg/m3) Průměrná roční imise 15,0 25 60,0 

Benzen (µg/m3) Průměrná roční imise 0,9 5 18,0 

Benzo(a)pyren (ng/m3) Průměrná roční imise 0,8 1 80,0 

 
Z tabulky vyplývá, že v řešené lokalitě jsou imisní limity pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, 
suspendovaných částic frakce PM10 i PM2,5, benzenu, benzo(a)pyrenu bezpečně plněny. Také maximální denní 
imisní koncentrace oxidu siřičitého a částic frakce PM10 jsou pod hodnotami příslušných imisních limitů.  
 
Platné imisní limity pro tyto škodliviny jsou v řešené lokalitě plněny s významnou imisní rezervou.  

C.2.2.Voda 
 
Povrchové vody 
 
Z hydrologického hlediska leží řešené území v povodí řeky Radbuzy a následně Berounky (č. hydr. pořadí 1-10-
02), Vlastní území stavby se nachází v povodí Lučního potoka (č. hydr. pořadí 1-10-02-1070), příjezdová 
komunikace pak v povodí Sulkovského potoka (č. hydr. pořadí 1-10-02-1060). Řešené území se nachází v povodí 
Sulkovského a následně. Ve vlastním území záměru se nachází přírodní vodní plocha – rybník Hráz.  
 
Ukazatel BSK5 v podélném profilu Radbuzy (profil Plzeň - město) je ve III. třídě jakosti. Ukazatel CHSKCr se 
nachází ve II. třídě. U amoniakálního dusíku je jakost vody v I. třídě.  U ukazatele celkový fosfor náleží voda 
v tomto profilu do III. třídy jakosti.  
 
Zájmové území není součástí vyhlášených záplavových území Q5  , Q20 a Q100. Nenachází se v aktivní zóně 
záplavového území stoleté vody.  
 
Podzemní vody 
 
Území náleží do hydrogeologického rajónu 5110 - Plzeňská pánev. Plzeňská pánev je tektonicky predisponovaná 
hydrogeologická struktura s limnickou, výrazně cyklickou sedimentací. Je porušena zlomovými systémy směru 
SSV-JJZ, SZ-JV a ZSZ-VJV. Mocnost výplně dosahuje až 1 800 m. Pánev je na obvodě dokonale uzavřena 
vyzdviženými algonkickými břidlicemi. 
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Posuzovaný záměr není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásma hygienické 
ochrany.  
 
Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou ani soukromé studny se ve vlastním zájmovém 
území nevyskytují.  
 
Pramenné oblasti 
 
Záměr se nenachází v pramenné oblasti. 

C.2.3.Půda 
 
Posuzovaný záměr se nerealizuje na zemědělské půdě, většina ploch jsou ostatní plochy. V okolí se vyskytují 
zemědělské půdy - bonitovaná půdně ekologická jednotka – 4.30.01 - půdy v klimatickém regionu 4, hlavní půdní 
jednotka 30 Kambizemě modální eubazické až mezobazické, pararendziny modální a kambické, pararendziny a 
kambizemě chromické, kambizemě vyluhované, včetně slabě oglejených variet, na svahovinách sedimentárních 
hornin, pískovci, permokarbonu, flyši, převážně středně těžké lehčí až středně těžké, až středně skeletovité, 
vláhově příznivé až sušší. 
 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Geomorfologické podmínky 
 
Lokalita je z geomorfologického hlediska součástí hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie 
Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Plaská pahorkatina, podcelku Plzeňská kotlina a okrsku 
Touškovská kotlina.  
 
Touškovská kotlina je strukturně denudační sníženina tvořená především karbonskými prachovci, jílovci, 
pískovci, arkózami a slepenci.  
  
Geologické podmínky 
 

Zájmová lokalita se nachází na území Plzeňské pánve s kontinentální výplní permokarbonského stáří. 
Ukládání sedimentů bylo ovlivňováno opakujícími se pohyby rýnského, sudetského i krušnohorského 
směru,  hlavní osa probíhá podél tzv. centrální deprese o směru cca 15º. Během terciéru došlo k obnovení 
vertikálních pohybů a k uložení neogénních sedimentů v pánevním prostoru. 

Bezprostřední podloží Plzeňské pánve je budováno převážně proterozoickými horninami (slabě 
metamorfované břidlice až fylity, místy droby a bazické vyvřeliny), lokálně pronikanými tělesy variských 
granitů a granodioritů. 

Sedimentární výplň je ekvivalentně ostatním pánvím středočeského permokarbonu členěna do souvrství 
líňského (svrchní červené), slánského (svrchní šedé), týneckého (spodní červené) a kladenského (spodní šedé), 
stratigrafická pozice náleží westfalu až stefanu. 

Zájmové území je budováno převážně sedimenty týneckého souvrství karbonského stáří reprezentované 
arkózovými pískovci a slepenci. Směrem do hloubky se v nich objevují nepravidelné vložky prachovců a 
jílovců. 

Kvartérní uloženiny jsou na lokalitě reprezentovány deluvii popsaného permokarbonského podloží. Vzhledem 
k tomu, že jde o deluvia přemístěná jen na krátkou vzdálenost, je hranice mezi nimi a nepřemístěnými 
eluvii podkladu většinou velmi nezřetelná. 

Ve východním sousedství je rozsáhlá skládka, na které leží fotovoltaická elektrárna.  
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Hydrogeologické podmínky 
 

Území náleží do hydrogeologického rajónu 5110 - Plzeňská pánev. Plzeňská pánev je tektonicky 
predisponovaná hydrogeologická struktura s limnickou, výrazně cyklickou sedimentací. Je porušena 
zlomovými systémy směru SSV-JJZ, SZ-JV a ZSZ-VJV. Mocnost výplně dosahuje až 1 800 m. Pánev je na 
obvodě dokonale  uzavřena vyzdviženými algonkickými břidlicemi. 

V plzeňské pánvi je zachován plný sled permokarbonu. Ve většině souvrství převládá psamiticko-psefitická 
sedimentace (hlavně arkózy, arkózové pískovce, event. slepence). Pouze vrstvy slánské jsou charakteristické 
převahou pelitů (prachovce, jílovce), které tvoří jediný významnější izolátor - tzv. malesické lupky. 

Karbonská zvodeň je tvořena souborem několika kolektorů, oddělených od sebe neprůběžnými izolátory.  
Nejvýznamnějším  zvodněním  se  vyznačují  vrstvy  kladenské v jižní části pánve a v severní části vrstvy týnecké 
v písčitém vývoji. 

Hydrogeologické poměry jsou určovány geologickou stavbou. V algonkiu je oběh podzemních vod vázán 
jen na poruchová pásma a i v nich je nízká vydatnost zvodnění (desetiny  l.s-1),  neboť  jílovitě  zvětrávající  
břidlice  neumožňují  významnější  dotace z povrchu. V pánvi jsou podmínky pro oběh podzemní vody podstatně 
příznivější. Pískovce mohou mít i průlinovou propustnost a rovněž povrchové zóny představují významné 
hydrogeologické kolektory. Polohy  jílovců a prachovců oddělují jednotlivé zvodnělé horizonty a mohou lokálně 
podmiňovat vznik artéských vod. 
 
Radonová zátěž 
 
Jedním z přírodních radionuklidů, přítomných ve všech horninách, je uran U238. Radioaktivní přeměnou z něj 
vzniká radium Ra226 a dále radon Rn222. Z radonu vznikají tzv. dceřiné produkty - izotopy polonia a vizmutu. Ty 
jsou na rozdíl od plynného radonu kovového charakteru, váží se na částice aerosolu a s nimi jsou vdechovány do 
plic. Tam přispívají k vnitřnímu ozáření organismu přibližně 55%.  
 
Dle mapy radonového indexu geologického podloží (listu 11-43) lze zkonstatovat, že převažující kategorie 
radonového indexu v okolí posuzované lokality je mezi nízkou a střední. 
 
Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitého typu hornin při měření radonu na stavebním 
pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového indexu. Obvyklým jevem je, že přibližně 20% až 30% 
měření spadá do jiné kategorie radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami.  
 
Přírodní zdroje 
 
Na předmětné lokalitě se nenacházejí žádné zásoby přírodních zdrojů. 
 
Poddolovaná území 
 

V zájmovém území nejsou dle databáze ČGS-Geofond evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové pohyby. 
Území je však postiženo historickou důlní činností (poddolovaná plocha ID 792 Líně-Sulkov, surovina uhlí černé – 
kaolin, těžba před i po 1945). 

C.2.5.Fauna a flora 
 
Biogeografická charakteristika 
 
Fytogeograficky náleží území do oblasti Českomoravského mezofitika, okresu mezofytika. Mezofytikum - tvoří 
přechod mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou a zabírá největší část území. Zahrnuje stupeň suprakolinní 
(kopcovinný) a submontánní (podhorský, vrchovinný). Českomoravské mezofytikum tvoří 63 okresů a Karpatské 
mezofytikum 9 okresů. Obě podoblasti na sebe plynule navazují. 
 
Řešené území je součástí fytogeografického okresu Plzeňská pahorkatina vlastní a Plzeňského bioregionu (1.28). 
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Bioregion se rozprostírá v mezofytiku a jeho plocha se v převážné části kryje s fytogeografickým podokresem 
Plzeňská pahorkatina vlastní. Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní (až submontánní). 
 
Potenciální vegetaci tvoří ve vyšších poloh ch kyselé bučiny (Luzulo-Fagetum), na kyselých karbonských 
sedimentech nižších poloh jsou význačné acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion) s autochtonní 
borovicí, na ostrůvcích bohatších vyvřelin snad i fragmenty subxerofilních doubrav (Quercion pubescenti-
petraeae), výše i květnaté bučiny svazu Fagion.  V údolích větších toků, zvl. ve východní části, je mozaika 
acidofilních doubrav (Genisto-Quercion) a relativně vzácných dubohabřin (Melampyro-Carpinetum), na skalách 
jsou přítomny i reliktní bory (Dicrano-Pinion). Na skeletovitých svazích jsou vyvinuty suťové lesy (Aceri-
Carpinetum). Kolem toků jsou luhy, převážně asociace Stellario-Alnetum, řídké jsou rašelinné bory, náležející 
pravděpodobně do svazu Sphagnion medii, a rašelinné březiny (Betulion  pubescentis).  Primární bezlesí je velmi 
vzácné, jsou zde přítomné fragmenty skalní stepi (Alysso-Festucion pallentis). 
 
Náhradní vegetaci tvoří louky svazu Calthion a řidčeji snad i Molinion, které přecházejí v rašelinné louky svazu 
Caricion fuscae. Na   humolitech byla vyvinuta   i společenstva rašeliništní Caricion   demissae. Na pastvinách je 
typická vegetace svazu Cynosurion i Violion caninae. Lemy odpovídají vegetaci svazu Trifolion medii. Křoviny 
náležejí vesměs ke svazu Prunion spinosae. 
 
Flóra je dosti pestrá, s řadou mezních prvků různého charakteru i s některými prvky exklávními. Roste zde převaha 
středoevropských lesních druhů, avšak např. jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) a lecha jarní (Lathyrus   vernus) 
jsou poměrně řídké.   Dosti početně   sem   zasahují   druhy   subatlantské, např. bělozářka   liliovitá   (Anthericum 
liliago),   zimostrázek   nízký (Polygaloides chamaebuxus),   hrachor lnolistý (Lathyrus 
linifolius), pastinák   luční   palčivý (Pastinaca   sativa subsp. urens), krabilice   chlupatá (Chaerophyllum   aureum) 
hvozdík křovištní   (Dianthus seguieri),   dříve exkl vně   i bělička   přímá (Moenchia   erecta).   Na rašeliništích   
jsou   pozoruhodné   druhy boreokontinentální,  jako ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), o. mokřadní (C. 
limosa),   suchopýr   pochvatý (Eriophorum vaginatum),   sedmikvítek evropský (Trientalis europaea),   
hrotnosemenatka   bíl   (Rhynchospora   alba),   vachta trojlistá (Menyanthes   trifoliata),   klikva   bahenní   
(Oxycoccus palustris).   Mezními   prvky   jsou   slabší   termofyty, které zde vyznívají ze středních Čech,   např. 
bělozářka větvitá   (Anthericumramosum),   prorostlík   srpovitý (Bupleurum   falcatum),   hvozdík kartouzek 
(Dianthus carthusianorum),   hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca), šalvěj luční (Salvia   pratensis),   čistec   
přímý (Stachys recta). Významným jevem je   exklávní   přítomnost perialpinských druhů, k nimž   náleží kostřava 
ametystová   (Festuca amethystina), třtina pestrá (Calamagrostis   varia), lněnka zobánkatá (Thesium rostratum), 
vřesovec pleťový (Erica herbacea) a hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). 
 
Bioregion   je   charakteristický   ochuzenou   faunou hercynské zkulturnělé   krajiny   s   mozaikou   polí,   lesů   
a luk. Do regionu pronikají   zejména   na   jihu   a   jihozápadě   druhy ze sousedících vyšších   poloh   (tetřívek   
obecný,   sýc   rousný   aj.).   V říčních údolích plzeňské   pánve jsou patrná torza teplomilného prvku   ze 
sousedních regionů 1.18 a 1.19. (nesytka česká). 
 
Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: tetřívek obecný (Tetrao  tetrix),  sýc rousný 
(Aegolius funereus),  ořešník kropenatý  (Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea). 
Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Hmyz: nesytka česká (Pennisetia bohemica). 
 
Lokalita je součástí biochory 3BL – erodované plošiny na permu v suché oblasti 3.vegetačního stupně. 
 
V rámci předprojektové přípravy byl zpracován biologický screening lokality (RNDr. Oldřich Bušek, 2020). 
Z textu, který je obsažen v přílohové části tohoto oznámení vyjímáme: 
 
Visitace lokality byly provedeny ve dnech 6. a 20.8.2020. 
 
Flora a vegetace: 
 
Větší část plochy dotčené lokality je zvodnělá nebo porostlá litorální vegetací a vegetací bahnitých substrátů. 
Plovoucí, ve vodě kořenící vegetace v nádrži zastižena nebyla.  
 
Pozemky již vzdálenější od břehové čáry nádrže pokrývá vegetace pionýrských dřevin o stáří max. 50 let. 
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Druhové složení litorální a vodní vegetace: 
Bidens Carex bohemica, C. rostrata, Iris pseudacorus, Juncus bufonius, J. effusus, J. tenageia, Lycopus europaeus, 
Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Mentha longifolia,  Poa palustris, Phragmites australis, Potamogeton 
pusillus agg., Rumex crispus, Solanum dulcamara, Solidago giganthea 
 
Druhové složení přilehlých pozemků (charakteru pionýrského lesa a jeho okrajů): 
 
stromové patro:  
Picea excelsa, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Q. petrea,  Pinus sylvestris, Acer negundo,Acer 
pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Salix caprea 
 
keřové patro:   
juvenilní jedinci druhů stromového patra a dále Prunus spinosa, Crataegus sp., Rosa sp. div., Frangula alnus, 
Salix euxina 
 
bylinné patro:   
Achillea  millefolium, Aegopodium podagraria, Agrostis capillaris, Arctium lappa Arrhenatherum elatius, 
Artemisia vulgaris, Astragalus glycyphyllos, Avenella flexuosa, Ballota nigra, Calamagrostis arundinacea, 
Cichorium intybus, Cirsium arvense, Daucus carota, Dryopteris filix-mas, Echium vulgare, Epilobium 
angustifolium,  Euphorbia cyparissias, Festuca cf. ovina., Fragaria vesca, Hieracium lachenalii, Holcus mollis, 
Hypericum perforatum, Galeopsis tetrahit, Geum urbanum, Geranium robertianum,  Chelidonium majus 
Impatiens parviflora, ,  Linaria vulgaris, Lotus corniculatu, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense, Melilotus 
albus, Phragmites australis, Poa nemoralis, Poa pratensis,  Potentilla erecta, Rubus fruticosus ag. Rubus idaeus, 
, Silene nutans, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Tanacetum vulgare, Torilis japonica, Trifolium repens, 
Tussilago farfara, Urtica dioica, Veronica officinalis 
 
Bezobratlí: 
 
průzkum byl zaměřen především na výskyt zástupců denních druhů motýlů (Rhopalocera) a vážek (Odonata). 
 
Zjištěn byl výskyt pouze ± všudypřítomných, běžně se vyskytujících a ekologicky plastických druhů: 
 
denní motýli: 
Anthocharis cardamines, Celastrina argiolus, Lasiommata megera, Maniola jurtina, Pieris napi, Polyommatus 
amandus 
 
vážky: 
Aeschna grandis, Anax imperator, Coenagrion puella, Enallagma cyathigerum, Ischnura elegans, Somatochlora 
metallica, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum 
 
Obratlovci: 
 
Zástupci obojživelníků (Amphibia) a plazů (Reptilia) nebyli v lokalitě, především asi z důvodu extrémně horkého 
a suchého počasí v době průzkumu, zjištěni. 
 
V lokalitě, tzn. především v porostu pionýrských dřevin byl v průběhu vizitací zjištěn jen omezených počet běžně 
se vyskytujících ptačích druhů (průzkum byl ovšem proveden na samém konci hnízdního období): 
 
budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubeculla), drozd zpěvný (Turdus 
philomelos), holub hřivnáč (Columba palumbus), káně lesní (Buteo buteo), konipas bílý (Motacila alba), kos černý 
(Turdus merula), linduška lesní (Anthus trivialis),  pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (Sylvia 
borin), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) – transmigrace,  sojka 
obecná (Garullus glandarius), straka obecná (Pica pica), strakapoud velký (Dendrocopos major), sýkora 
modřinka (Cyanistes cyaneus), vodouš kropenatý (Tringa  ochropus) - transmigrace, vlaštovka obecná (Hirundo 
rustica) – transmigrace, volavka šedá (Ardea cinerea), zvonek zelený (Carduelis chloris). 
 
Savci nebyli v průběhu konání průzkumu v lokalitě pozorováni – s výjimkou srnce obecného (Capreolus 
capreolus) a veverky obecné (Sciurus vulgaris), která je zvláště chráněným druhem (kategorie druhů ohrožených), 
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avšak vzhledem k tomu, že se po vyrušení předpokládá přemístění do sousedních biotopů (kterých je dostatek), 
nepředpokládá se ovlivnění jedinců ani populace. 
 
Byly zaznamenány pobytové stopy prasete divokého (Sus scrofa), lišky obecné (Vulpes vulpes) a na přilehlé 
účelové komunikaci byl nalezen kadáver ježka západního (Erinaceus europaeus). 
 
Výskyt dalších zvl. chráněných druhů savců je možno z důvodu struktury biotopů v podstatě vyloučit. 
 
Chráněná území 
 
V nejbližším okolí řešeného území se nacházejí následující zvláště chráněná území přírody: 
 
Přírodní rezervace Nový rybník jihozápadně (3,8 km), přírodní památka Šlovický vrch jihovýchodně (5,1 km). 
 
Soustava NATURA 2000 
 
Záměr se nenachází v blízkosti žádné Evropsky významné lokality ani Ptačí oblasti.  

C.2.6.Ekosystémy 

Dřeviny 
Byl proveden dendrologický průzkum lokality (Růžička, 2020), který je kompletně obsažen v přílohové části 
tohoto oznámení. 
 
Celkem bylo inventarizováno 917 dřevin. Nejvíce jedinců bylo osiky (Populus tremula) – 406 ks , břízy (Betula 
pendula) – 404 ks. Následovaly borovice (Pinus sylvestris) - 49 ks, a dubu (Quercus sp.) - 29 ks. Přehled počtu 
jednotlivých druhů dřevin uvádí následující tabulka. 
 
Tabulka 12  Celkový počet ks jednotlivých druhů (rodů) dřevin 

NÁZEV LATINSKY NÁZEV ČESKY POČET KS 
 

Populus tremula topol osika 406 
Betula pendula bříza bradavičnatá 404 
Pinus sylvestris borovice lesní 49 
Quercus sp. dub 29 
Salix caprea vrba jíva 12 
Picea abies smrk ztepilý 9 
Carpinus betulus Habr obecný 4 
Acer sp. javor 4 
Celkem  917 

 
Z hlediska stáří dřevin se jedná především o mladší sukcesní stádia, jak uvádí následující tabulka. 
 
Tabulka 13  Průměry dřevin ve výšce 130 cm nad zemí 

PRŮMĚR KMENE VE 130 CM POČET KS 
6-10cm 350 
11-15 cm 210 
16-20 cm 225 
21-25 cm 95 
Nad 26 cm 37 
Celkem 917 

 
V podrostu, ať již v okolí dřevin nebo samostatně byly popsány druhy, které korespondují s druhovým složením 
vzrostlých dřevin. Výše uvedené dřeviny doplňují šípek (Rosa sp.), hloh (Crataegus sp.), pámelník bílý 
(Symphoricarpos albus). 
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Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění tvoří v krajině soubor 
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována 
tzv. biocentra a biokoridory. 
 
Předpokládá se, že v kulturní krajině funguje ÚSES jako ekologická síť. Zjednodušeně si lze představit, že 
biokoridory jsou využívány pro migraci a biocentra pro trvalou existenci druhů. ÚSES je navrhován tak, aby se 
vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je vzájemně propojují a interakčních prvků. ÚSES má zabezpečit 
uchování, případně rozhojnění genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim migraci 
v daném území. 

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci druhů nebo 
společenstev rostlin a živočichů. 

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry. 

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních 
skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to 
interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky 
(vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). 

V okolí posuzovaného záměru se vyskytují prvky systému ekologické stability jak lokálního, tak i regionálního 
významu. 
 
V řešeném území není vymezen žádný prvek nadregionálního ani regionálního systému ekologické stability. 700 
m severně (za příjezdovou cestou do betonárky) je jižní hranice regionálního biocentra Sulkov (1098), které je 
však lesní.  

Významné krajinné prvky 
 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která 
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V prostoru posuzovaného záměru se vyskytuje VKP „ze 
zákona“ – rybník Hráz.  
 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody 
jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů 
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o registraci. V řešeném území 
se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek.  

Přírodní parky 
Lokalita záměru nezasahuje do přírodních parků. 
 

C.2.7. Krajina 
 
Z hlediska přírodních charakteristik není posuzované území z hlediska přírodních hodnot významné.  
 
Z hlediska kulturní charakteristiky vč. kulturních dominant je možné konstatovat, že se nedochovaly žádné kulturní 
charakteristiky, které by byly významné.  Negativní lokální dominantou jsou dopravní stavby v okolí a průmyslové 
areály severovýchodně od plochy záměru. 
 
Z hlediska znaků historických charakteristik lze konstatovat, že se nedochovaly žádné historické charakteristiky, 
které by byly významné.  
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Z hlediska estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině je možné konstatovat, že pozitivní znaky lze 
identifikovat pouze v nejbližším okolí rybníka Hráz. 

C.2.8. Obyvatelstvo 
 
Nejbližší zástavba se nachází v relativně velké vzdálenosti – obytný dům č.p. 437, ulice V Alejích – více než 800 
m daleko. Počet obyvatel záměrem dotčených, lze odhadnout v řádu maximálně jednotek osob.  

C.2.9. Kulturní památky 
 
V zájmovém území výstavby se nenalézají žádné architektonické, technické ani historické památky, i když oblast 
dle bakalářské práce Ondřeje Škardy z roku 2015 má bohatou historii. První písemná zmínka o Líních pochází z 
latinsky psaného textu na listině kladrubského kláštera z roku 1115. V této době byla obec jměním kladrubského 
kláštera. V roce 1272 se Líně stávají majetkem chotěšovského kláštera, který byl založen českým šlechticem 
Hroznatou v roce 1196. V následujících obdobích patří Líně střídavě pod správu církevní a světskou. 
 
Historie Líní a Sulkova je poměrně významně spjata s existencí rybníků. Původní obyvatelé se kromě zemědělství 
zabývali také rybníkářstvím a košíkářstvím, díky tomu byly zdejší rybníky po staletí udržované. Mezi největší z 
nich patřil Nový rybník s rozlohou 50 ha, který se nacházel mezi Úherci a Líněmi, rybník Sulkov (47 ha), který se 
rozprostíral ve východní části katastrálního území Líní, v blízkosti zájmového území pro záměr „divoké vody“ v 
oblasti dnešního Sulkova rybník Lažíkov (25 ha), který se rozkládal na území od Valchy až ke Starému Sulkovu. 
 
Doba vzniku Sulkovského rybníka není přesně historicky doložena. První zmínka o rybníku je uvedena již ve 
zmiňované listině kladrubského kláštera, která pochází z počátku 13. století. Samotné založení Sulkovského 
rybníka je připisováno proboštu chotěšovského kláštera a poradci krále Václava IV. Sulkovi z Rýzemberka, který 
zde údajně založil velký rybník jménem Sulkov. Tento rybník poté zásoboval klášterní kuchyni rybami. 
Rybník Sulkov se v lokalitě Sulkov nacházel až do roku 1868, kdy jeho poměrně dlouhá historie končí. Rybník 
musel ustoupit rozšiřující se těžbě černého uhlí v této lokalitě, a proto byl vypuštěn. 
 
Sulkovský rybník viditelně zakreslují Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech (1826‒1843) v měřítku 1:2 
880. Podle nich se rybník nacházel na soutoku Sulkovského a Lučního potoka v místech, kde se dnes rozprostírá 
fotovoltaická elektrárna. Tvarem rybník připomínal zhruba písmeno V. Jedno, z jeho dvou ramen dosahovalo 
přibližně k místům dnešního nově vzniklého rybníka nazývaného Hráz. Druhé rameno sahalo až k intravilánu 
dnešního Sulkova, přibližně do míst, kde se sbíhají ulice U Lesa a Na Perkách. Z velké části byl Sulkovský rybník 
obklopen lesy. Menší část zájmového území pak zaujímaly pole, louky a pastviny v místech dnešního Sulkova a 
dále ve směru k Líním. 
V místech bývalého rybníka se těžilo 
černého uhlí a mezi bývalými rameny 
rybníka vznikla osada Starý Sulkov.  
Sulkovský důl na Starém Sulkově byl ve 
své době nejhlubším dolem v celém revíru 
západních Čech. Hlavní jáma až k vodní 
jímce byla hluboká 252 m. Těžit se zde 
započalo v roce 1872. Během pěti let bylo 
na Starém Sulkově, v místech, kde se dnes 
nachází fotovoltaická elektrárna, 
postaveno třicet pecí na výrobu koksu. 
Sulkovský důl na Starém Sulkově 
postupně přestával stačit požadavkům, a 
proto se v roce 1879 začal na Novém 
Sulkově hloubit nový, důl Pomocný. Ten 
byl od Sulkovského dolu vzdálen 1260 
metrů. Hloubka hlavní jámy činila 485 
metrů a v hloubce 374 metrů se nacházely 
nýřanské sloje s kanelovým uhlím. Zdejší doly zaměstnávaly 1700 horníků, z toho 600 Sulkovský a 1100 důl 
Pomocný. Samotný důl Pomocný dokázal ročně vytěžit až 200 000 tun uhlí.  
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Těžba zde probíhala až do počátků 20. století. V roce 1902 ustala těžba uhlí v Sulkovském dole. Osada Starý 
Sulkov tím ztratila na významu, stavby patřící k dolu byly postupně bourány a zůstaly zde jen obydlené domy. 
Pomocný důl na Novém Sulkově byl v provozu až do roku 1920, kdy byl 13. ledna následkem silných dešťů 
zatopen rozvodněným Lučním potokem. 
 
Těžba černého uhlí, která zde ve velké míře probíhala od roku 1868 do roku 1920, se výrazně podepsala na stavu 
zdejšího životního prostředí. Vlivem těžby došlo také k částečnému úbytku lesů a k poddolování značné části 
území. Důlní činnost negativně ovlivnila kvalitu podzemních a povrchových vod. Znečištění zdejších vod bylo 
způsobeno vypouštěním důlních vod do Lučního potoka, výluhy z hald vytěžené hlušiny nacházejících se v 
blízkosti potoka a později také zatopením bývalých důlních prostor. Převážně právě zatopená důlní díla dodnes 
prokazatelně ovlivňují kvalitu podzemní vody.  
 
Dle dochovaných spisů je patrné, že zdejší doly měly negativní vliv i na okolní lesní porosty, které byly po řadu 
let vystavovány kouřovým výparům ze Sulkovských dolů a také ze vznícených hlušinových odvalů.  
 
Oblast bývalého Sulkovského dolu na Starém Sulkově byla od 20. let 20. století využívána jako skládka odpadu 
plzeňských Škodových závodů. Skládka se postupně rozrostla do obřích rozměrů, až zahrnovala téměř celou 
plochu bývalého Sulkovského rybníka. Ke svozu skládkového materiálu byla využívána železniční trať, která zde 
byla vybudována v době aktivní těžby černého uhlí. Od roku 1967 docházelo k postupnému zániku Starého 
Sulkova, který musel ustoupit rozšiřující se ploše skládky. V roce 1970 byl pak Starý Sulkov definitivně odsouzen 
k zániku zasypáním rozšiřující se skládkou odpadu ze Škodových závodů. Následná snaha o další rozšíření skládky 
byla v roce 1986 zamítnuta vedením obce. Postupně tak docházelo k ustávání skládkové činnosti a koncem 20. 
století k jejímu úplnému zastavení. Při severním okraji skládky po její rekultivaci vznikl rybník zvaný Hráz. 
   
Vyhodnocení změn v lokalitě Sulkov  
V oblasti Sulkova docházelo od 19. století do současnosti k výrazným změnám ve využití území.  
 
Na počátku 19. století tvořily převážnou část zkoumaného území lesní porosty a vodní plocha Sulkovského 
rybníka. Menší část toho území pak byla tvořena travními porosty a ornou půdou. Obytná zástavba se zde v této 
době nenacházela. K výrazným změnám v této oblasti začalo docházet zhruba od poloviny 19. století v souvislosti 
s těžbou černého uhlí. K velké změně zde došlo v roce 1868, kdy byl vypuštěn Sulkovský rybník a v místech mezi 
jeho bývalými rameny postupně vznikla osada Starý Sulkov. Zároveň započalo hloubení Sulkovského dolu. Těžba 
černého uhlí probíhala téměř v celé ploše bývalého Sulkovského rybníka. V roce 1879 vznikl nový důl Pomocný, 
který se nacházel západně od Sulkovského dolu. Byla vybudována trať vlečky. V blízkosti Pomocného dolu byla 
vystavěna hornická kolonie, která se postupně rozrůstala, vznikal Nový Sulkov. Těžba černého uhlí zde probíhala 
až do roku 1920, kdy došlo k rozvodnění Lučního potoka a zatopení Pomocného dolu. Tato událost definitivně 
ukončila těžbu černého uhlí v Sulkově. 
 
Po ukončení těžební činnosti vznikla ve 20. letech 20. století v místech bývalého Sulkovského dolu skládka odpadu 
z činnosti plzeňských Škodových závodů. V 70. letech zanikl Starý Sulkov, který musel ustoupit rozrůstající se 
ploše skládky. Skládka odpadu byla provozována až do konce 20. století, kdy došlo k ukončení skládkové činnosti. 
Důsledkem hlubinné těžby černého uhlí, která probíhala 80 let byla v okolí šachet ukládána hlušina. Po ukončení 
těžby se z těžebního areálu ve starém Sulkově stala skládka plzeňských Škodových závodů. Její rozšiřování 
poškozovalo životní prostředí a zabíralo lesní a zemědělskou půdu. 
 
Skládka vytvořila umělou hráz v údolí Sulkovského potoka. V blízkosti severního ramene bývalého Sulkovského 
rybníka tak vznikla nová vodní plocha, která je nazývána Hráz. 
 
Vodní nádrž leží v povodí Sulkovského potoka pod nádrží Fulín. Koryto Sulkovského potoka nádrží neprotéká, 
nádrž má pouze vybudován odběrný objekt. V době sucha a nízkých průtoků v korytě nedochází k dotaci vody ze 
Sulkovského potoka do nádrže Hráz. 
 
K dalším výrazným změnám zde došlo na konci 20. a na počátku 21. století. Od roku 1995 zde probíhala výstavba 
dálnice D5, která prochází zalesněným územím ve střední části území. V jižní části zájmového území vznikl 
dálniční násep, který směrem na sever postupně přechází do zářezu. Výstavbou dálnice zde došlo k záboru 
převážně lesních ploch ve střední části území a také ke zvýšení povrchového odtoku ze zájmového území. V letech 
2000-2001 proběhla rekultivace skládkového tělesa a následně na této zrekultivované ploše vznikla fotovoltaická 
elektrárna, která byla uvedena do provozu v roce 2010.  
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Díky vhodné geografické i dopravní poloze zde zhruba od 80. let 20. století probíhá výstavba nových rodinných 
domů a dochází tak k rozšiřování zástavby sídla Sulkov. Vhodné polohy, která je dána velmi dobrou časovou 
dostupností Sulkova z centra Plzně a také napojením Sulkova na dálnici D5 a silnici I/26, využily strojní firmy, 
které zde založily své pobočky. Převážně v jižní a severní části Sulkova tak vznikly nové průmyslové a obchodní 
areály, které do oblasti přinesly nová pracovní místa. 
 

C.2.10.Územně plánovací dokumentace 
 
Soulad záměru se stávajícím Územní plánem obce Líně 
Plánovaný Terén s divokou vodou Sulkov k rekreačnímu, sportovnímu a záchranářskému využití (dále jen záměr 
nebo Terén s divokou vodou) v katastrálním území Líně je v souladu se stávajícím územním plánem obce Líně 
(dále jen ÚP).  Jedná se o stavbu, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
navazuje na zdejší cyklistické stezky a její součástí je mj. veřejně přístupné sociální hygienické zařízení. Jedná se 
o první a zároveň hlavní etapu Sportovního a záchranářského areálu s divokou vodou Sulkov, bez nadzemních 
staveb a bez jakékoliv funkce bydlení, pobytové rekreace apod. Tyto funkce mohou být projednány ve stavebním 
řízení a realizovány až po dokončení nového územního plánu Líně. V případě, že by nový ÚP Líně takto projednán 
nebyl, nebo nebude dostatek finančních prostředků na další investice, bude 1. etapu – Terén s divokou vodou – 
takto provozována trvale.  
 
Po prozkoumání ÚP vyplývá, že záměr přírodního sportoviště je situován na plochách asanace, rekultivace a 
rehabilitace území (resp. dle výkresu Rekultivace území). ÚP obce Líně nespecifikuje zvlášť podmínky využití 
dotčených ploch rekultivace. Z obsahu textové části ÚP vyplývá předpoklad řešení části východního území (vč. 
Sulkova) a to za účelem zlepšení potenciálu lokality včetně vazby na širší krajinu. Takové řešení umožňuje i 
předpokládá realizaci projektů i rekreačního charakteru (např. sportoviště, cyklotrasy apod.). Plánovaný Terén 
s divokou vodou, provozovaný během dne a přístupný veřejnosti, naplňuje záměr pořizovatelů stávajícího ÚP a 
zejména obce Líně na zlepšení takového potenciálu lokality. 
 
Umístění plánovaného Terénu s divokou vodou je vázáno na danou vodní plochu mimo intravilán obce, tj. 
v nezastavěném území. Jeho realizací dojde k další asanaci a rehabilitaci území, které nebylo úplně rekultivováno. 
 
Možnost umístění stavby v nezastavěném území upravuje ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ze kterého vyplývá, že lze umisťovat stavby v nezastavěném území a to ty, 
které zlepší podmínky jeho využití, mimo jiných, pro účely rekreace a cestovního ruchu.  
 
Konkrétně dle § 18 odst. 5 v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a 
jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, 
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, 
které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra; ovšem s doplněním, že doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace 
není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně 
plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 
 
Plánovaný Terén s divokou vodou tyto požadavky splňuje: 

• sociální hygienické zařízení přístupné veřejnosti a zázemí správce je navrženo v mobilních kontejnerech, 
kontejnery mohou být na zimní sezonu odváženy, v případě požadavku správního orgánu 

• bude postavena pouze kiosková trafostanice, částečně zapuštěná v zemi 
• čerpací stanice bude podzemní stavba po úroveň terénu, samotný terén s divokou vodou bude rovněž 

koryto umístěné pod úrovní terénu se zdmi do úrovně terénu 
• záměr zlepšuje podmínky území pro rekreaci a cestovní ruch; vedle vodáků a záchranářů bude 

s instruktory sloužit též veřejnosti 
• neobsahuje funkci bydlení ani pobytové rekreace 
• je takto samostatně trvale funkčním zařízením bez nutnosti dostavby  
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Terén s divokou vodou má tyto další přínosy: 
• projekt bude napojen na místní cyklostezky a stane se atraktivním cílem cyklistů i pěších turistů 
• rehabilituje, sanuje a rekultivuje území bývalé skládky a její okolí 
• rozšiřuje na původní rozlohu a sanuje vodní plochu v prostoru bývalého rybníka Sulkov, dnes nazývaný 

„Hráz“ 
• navrhuje zlepšení vodní bilance přivedením vody z povodí Lučního potoka (pramen + jezírko na levém 

břehu Lučního potoka), s jejím opětovným navrácením do Lučního potoka 
• projekt přispívá k hospodaření s vodou v krajině 
• provozováním záměru dojde ke zlepšení využití krajiny v tomto území 
• projekt bude vyžívat obnovitelnou energii z FVE Sulkov a to zejm. v době jejího přebytku na jaře a v létě, 

bude uhlíkově prakticky neutrální 
 
Stavbou se sanuje / rekultivuje území, které je k tomuto určeno dle stávajícího ÚP. Vodní plocha bude vyčištěna, 
bude pro ni zajištěna voda, jinak za několik roků vyschne a zbude pouze bahno, sediment a pahýly po vzrostlé 
zeleni. Okolní plochy dotčené projektem budou sanovány a rekultivovány. Dnes jsou na nich různé zbytky černých 
skládek, terénní propadliny s podmáčením, uschlé stromy, stavební suť a jiné odpady. 
 
K pojmu rekultivace, jelikož není blíže definován v textové ani grafické části ÚP Líně, je možno hledat jinde: 
Vyhláška č. 294/2005 Sb., vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ustanovení § 2 písm. k) citace: 
rekultivace – uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti 
povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání konec citace. Vyhláška 
odkazuje na ČSN ohledně podmínek pro rekultivace.  
 
Tomu odpovídá úprava terénu  realizací záměru se založením trávníků a dále péče o vodní plochu. 
 
Obecně lze tedy konstatovat, že pokud povinnost rekultivace nevyplývá již automaticky ze zákona, např. ochrana 
ZPF, horní zákon, který v rámci správního řízení přímo uloží cílový stav rekultivace, lze uvažovanou lokalitu 
upravit do podoby, která je v daném místě žádoucí, na kterém je veřejný zájem. 
 
Veřejný zájem na tomto způsobu rekultivace opakovaně vyslovila obec Líně. 
 
Zdejší Projekt „Divoká voda Sulkov“ bude přírodního charakteru. Půjde o stavbu blízkou přírodě. 
 
Záměr na využití území pro kompletní sportoviště s divokou vodou (vč. pobytové funkce apod) je konkretizován 
v právě zpracovávaném novém územním plánu obce Líně, ke kterému by mělo být zahájeno projednávání v roce 
2021. 

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

D. l. Charakteristika možných vlivů á odhad jejich velikosti a významnosti (z 
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

D. 1. 1.  Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 

Zdravotní rizika 
Mezi nejzávažnější vlivy, které mohou negativně ovlivnit zdravotní stav osob a jsou současně spojeny s provozem 
obdobných zařízení, řadíme hluk a exhalace produkované provozem. Provozem posuzovaného záměru dojde 
k mírnému zvýšení stávající zátěže území emisemi škodlivin do ovzduší a hlukem, obojí však za dálnicí D5 a 
Domažlickým přivaděčem není postřehnutelné a měřitelné.. 
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Vliv imisí škodlivin na obyvatelstvo: 
 
Obecné vlivy škodlivin na zdravotní stav obyvatelstva 
    
Látky znečišťující ovzduší působí na lidský organismus mnohostranně a způsobují jak specifická onemocnění 
s prokázaným příčinným vztahem mezi stupněm znečištění ovzduší a onemocněním, tak onemocnění nespecifická. 
Trvalá expozice při určité úrovni znečištění ovzduší nezpůsobuje akutní otravy, ale vyvolává a ovlivňuje mnoho 
právě nespecifických onemocnění. 
 
NOx dráždí a poškozuje epitel sliznic. Vdechnuté větší koncentrace způsobují edém plic. Zasažení stávající 
zástavby oxidy dusíku bývá vzhledem k limitům IHk pro NOx již v současné době nadlimitní. 
 
Škodlivost CO spočívá v tom, že vytváří s hemoglobinem stálou adiční sloučeninu, čímž je blokován transport 
kyslíku krví. CO má přibližně 200 krát větší afinitu k hemoglobinu než kyslík. 
 
Z uhlovodíků je stěžejní benzen. Benzen (C6H6) je aromatický uhlovodík s jedním benzenovým jádrem. Všechny 
aromatické uhlovodíky jsou jedovaté. Benzen patří mezi tzv. krevní jedy, tj. látky, které poškozují převážně 
krvetvorbu nebo krevní složky v cirkulující krvi. Benzen se používá jako organické rozpouštědlo, ale vzhledem 
k jeho vysoké toxicitě se jeho používání velmi omezuje. V menším množství ho obsahují mnohá ředidla a lepidla. 
Benzen je čirá hořlavá kapalina. Odpařuje se již při normální teplotě. Páry benzenu tvoří se vzduchem výbušnou 
směs. Vstřebává se kůží, plícemi, trávicím traktem. Kumuluje se v kostní dřeni a v tukových tkanivech. Benzen je 
emitován také při provozu spalovacích motorů. 
 
Tuhé částice obsažené v prachu či prašném aerosolu  - jejich působení na zdravotní stav obyvatelstva je závislý na 
velikosti částic prachu, tvaru částic a chemickém složení. V závislosti na těchto vlastnostech a biologických 
faktorech může docházet k poškození zdravotního stavu, i když lidský organismus má řadu ochranných opatření. 
Prach je nejen vdechován, ale i polykán respirabilní prach proniká do plicních alveol a může v nich zůstat, pokud 
mají velikost 0,1 až 5 µm. Menší částice jsou opět vydechovány, větší jsou zadržovány na sliznici nosu a hrtanu. 
Dle druhu pak vznikají různé druhy onemocnění (silikózy, azbestózy apod.) 
 
Vliv posuzované záměru na zdravotní stav obyvatelstva z hlediska imisního zatížení 
 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: neutrální 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
Z hlediska NO2 dojde, na základě odborného odhadu oproti stávajícímu stavu k nepatrnému nárůstu ročních imisí. 
Tento přírůstek bude dosahovat 0,05 µg/m3 v těsné blízkosti dopravních ploch. V případě benzenu činí výsledné 
příspěvky z dopravy 1 až 21 ng/m3. 
 
Z hlediska koncentrací PM10 se nepředpokládá významné navýšení. Tato změna imisních parametrů není 
výrazným zatížením pro zdravotní stav obyvatelstva, zejména s ohledem na relativně dobré rozptylové podmínky 
širšího okolí.  
 
Vliv hluku na zdravotní stav obyvatelstva: 
 
Obecné vlivy hluku na zdravotní stav obyvatelstva 
 
Se stoupající hlučností ve venkovním prostoru statisticky významně přibývá obyvatel, kteří pociťují neadekvátně 
velkou únavu po práci, trpí špatným spánkem a mají problémy s usínáním. Působení hluku na tyto jevy je však 
subjektivní záležitostí. 
 
Hlavním ukazatelem zdravotního stavu v současnosti je výskyt tzv. civilizačních chorob, tj. infarktu myokardu, 
vředové choroby žaludku a dvanácterníku, žlučových a ledvinových kamenů, cukrovky, vysokého krevního tlaku, 
nádorových onemocnění a častých katarů horních cest dýchacích. Nebyla prokázána statistická významnost mezi 
úrovní hluku a nemocností u hypertenzní choroby, ani u častých katarů horních cest dýchacích. Zvýšený výskyt 
katarů horních cest dýchacích je možné vysvětlovat sníženou odolností organismu vystaveného působení hluku. 
Stejně je tomu u opakovaných zánětů průdušek, kde byl zjištěn významný nárůst v souvislosti s hlučností. Snížené 
úrovni imunity je možné přičítat i významný nárůst kožních onemocnění. 
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Vliv posuzované záměru na zdravotní stav obyvatelstva z hlediska hluku 

 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: neutrální 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
Vzhledem k předpokládanému zatížení dopravních ploch a vzdálenosti od obytné zástavby je zřejmé, že riziko 
zhoršení zdravotního stavu obyvatel se po realizaci záměru výrazně nezvýší.  
 
V období výstavby bude riziko zhoršení zdravotního stavu mírně vyšší, s ohledem na krátkodobost období a 
působení pouze v denní době však akceptovatelné.   

Sociální a ekonomické důsledky 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: mírně 
pozitivní 
Riziko ireverzibility: žádné 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Vlastní realizace záměru včetně objemu prováděných prací bude mít pozitivní vliv na tvorbu nových, i když pouze 
časově omezených, pracovních příležitostí. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Pro provoz posuzovaného záměru vznikne potřeba jednotek nových pracovních míst. Navíc dojde ke zvýšení 
využití území z hlediska rekreace a oddychu místních obyvatel.  
 

D. 1. 2. Vlivy na ovzduší a klima 
 

Množství emisí a jejich vliv na ovzduší 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: mírně 
negativní (v období výstavby) 
Riziko ireverzibility: žádné 
 

•   OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Během výstavby dojde k mírnému zvýšení emisí vlivem dopravy a stavebních prací, toto zvýšení nebude mít za 
následek výrazné zhoršení imisní situace a to ani pro nejbližší obytnou zástavbu. 
 
Jejich působení však bude krátkodobé a pouze lokálně v místě stavby, vzhledem k dobrým morfologickým 
podmínkám by měl být vliv škodlivin zanedbatelný.   

•   PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po uvedení záměru do provozu dojde k nepatrnému zvýšení emisí vlivem dopravy do lokality záměru, toto zvýšení 
nebude mít za následek výrazné zhoršení imisní situace, a to ani pro nejbližší obytnou zástavbu. 
 
Jejich působení bude ojedinělé, vzhledem k dobrým morfologickým podmínkám bude vliv škodlivin 
zanedbatelný.   
 

Jiné vlivy na ovzduší a klima 
Jiné vlivy na ovzduší a klima se nepředpokládají. 
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D. 1. 3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky 

Vliv hluku 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební činnosti 
(700 do 2100) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů, nebude (s ohledem na absenci chráněného venkovního prostoru a chráněného 
venkovního prostoru staveb v blízkém okolí) překračován.  

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru je nepříznivá. Zejména blízkost vedení dálnice D5 (300 m 
vzdálené) je zdrojem hluku. V případě realizace záměru lze očekávat mírné a ojedinělé zvýšení hladin akustického 
tlaku související s provozem posuzovaného záměru zejména (a jenom) u rodinného domu v ulici U Fulínů č.p.763 
(hájovna u Fulínů), v denním či nočním průměru však vzhledem k blízkosti dálnice D8 neměřitelnému. Při běžném 
provozu se předpokládá příjezd cca 10ti aut denně, tj. srovnatelná dopravní zátěž se současným využitím rybníka 
rybáři.  Pouze o závodech, cca 2 až 3 víkendy v roce, bude dopravní zátěž větší. Nebudou však, s výraznou 
rezervou, překračovány nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. 

Biologické vlivy 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají jeho negativní biologické vlivy na okolní prostředí. 

Jiné ekologické vlivy 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají další výraznější negativní ekologické vlivy na okolí.  Vliv 
hluku a emisí je popsán v předcházejících kapitolách. Jiné ekologické vlivy nejsou známy. 

D. 1. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: mírně 
negativní 
Riziko ireverzibility: žádné 

•  OBDOBÍ VÝSTAVBY 
V současné době je území odvodňováno vsakem, případně přirozeným povrchovým odtokem do bilance rybníka 
Hráz. Stavba je umístěna na břehu rybníka a neomezí stávající odtokové poměry. 
 
Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani dalších stavebních 
materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území staveniště nebo velkým vodám Lučního potoka. 
V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní drenážní trubkou DN 100. 
Odvodnění výkopů bude provedeno čerpáním. 
 
Výrazný negativní širší dopad nelze předpokládat.  

•   PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Vyžití „vodního terénu“ bude pro veškeré sporty na divoké vodě provozované jak sportovními oddíly, tak 
individuálně vč. veřejnosti a pro výcvik složek IZS ohledně záchrany při povodních a mimořádných situacích. 
Zároveň se zrekultivuje stávající plocha v minulosti zasažená těžbou a skládkou, která bude trvale přístupná 
veřejnosti vč. cyklistů k oddechu a stane se rovněž vyhledávaným místním turistickým cílem. 
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Voda pro koryto se bude čerpat z menší části stávajícího rybníka (dále jen jezírko; v místě dnes prakticky vyschlé 
části rybníka) do umělého bystřinného řečiště, koryta s divokou vodou, umístěného nad jezírkem, kterým se bude 
po pár minutách vracet zpět do jezírka. Elektřina pro čerpání bude odebírána z nedaleké FVE Sulkov nebo ze sítě 
v Sulkově ze závodu fa Novatec nebo fa Gühring. 
 
Stávající rybník trpí poslední roky trvalým úbytkem vody a v současnosti má od jara do podzimu plochu cca 1,5 
ha (z původních cca 3,5 ha). Stávající rybník, se rozdělí nízkou přírodní hrázkou na menší část, ze které se bude 
za provozu divoké vody čerpat / a do které se bude vracet divoká voda, a na větší část, která zůstane k využití 
Cechu rybářů Líně. Do obou částí bude trvale dopouštěno malé množství vody ze stávajícího pramene v areálu fa 
Novatec (SD Funds) v Sulkově, jejíž přebytky se budou přepadem vracet zpět do Lučního potoka a část prosákne 
podložím do Lučního potoka. Díky tomuto pomalému dopouštění vody bude obnovena původní plocha rybníka 
tak, že menší jezírko bude mít rozlohu cca 1,3 ha a rybník rozlohu cca 2,3 ha.  

Změny hydrogeologických charakteristik  
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: mírně 
negativní 
Riziko ireverzibility: žádné 

•    OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Během výstavby se nepředpokládá změna hydrologických charakteristik. Záměr se nenachází v záplavovém 
území.  

•    PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Jímací studně v areálu SD Funds a přilehlé inženýrské sítě se pak nachází v záplavovém území Lučního potoka, 
nikoliv však takovým způsobem, aby ovlivnily odtok velkých vod. V případě nejbližší jímací studně bude využita 
stávající mělká studna, ohraničující pramen. Případným zatopením studní nebo zvýšením hladiny v rybníku Hráz 
nebudou ovlivněny odtokové poměry zmíněných vodotečí, nebude zpětně vzdouvána hladina ani nebude 
ohrožována bezpečnost osob. 
 
Stavba bude mít příznivý dopad na odtokové poměry v území. Záměrem investora je doplňovat vodu do rybníka 
Hráz a stabilizovat plochu rybníka na původní velikost. Hladina rybníka se v posledních letech vlivem sucha 
zmenšuje a ubývá prostor pro rybí osádku i další vodní živočichy. Pokud nebude realizováno žádné opatření, 
rybník pravděpodobně téměř vyschne. Sulkovský potok má nedostatek vody, proto je řešeno přivedení vody 
z pramenů a průsaků z povodí Lučního potoka. V samotném Lučním  potoce je vody pro takovouto cirkulaci vody 
přes rybním Hráz dostatek, voda se navíc přepadem či průsaky vrátí zpět do povodí Lučního potoka. Vliv jímacích 
studní u Lučního potoka na odtokové poměry nebude žádný – bude využita stávající mělká studna s pramenem, 
ostatní studně nebudou v aktivní záplavové zóně Lučního potoka. 

Vliv na jakost vod 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: mírně 
negativní 
Riziko ireverzibility: žádné 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Odpadní vody jako takové by v průběhu výstavby vznikat neměly, možnost vzniku kontaminace vod souvisí s 
dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Provozní charakter 
potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou 
splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní dopravních 
prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie 
některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními kontrolami technického 
stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit jejich 
pravděpodobnost. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Produkce odpadních vod:  980 m3/rok 
 
Splaškové vody z kontejnerů budou svedeny do společné šachty a následně do čerpací jímky. Z čerpací jímky 
budou splaškové odpadní vody čerpány do splaškové kanalizace obce Líně (osada Sulkov). U čerpací stanice 
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odpadních vod bude umístěna desodorační stanice. Ta bude do splaškových vod dávkovat desodorant k zabránění 
vzniku zápachu v prostoru vyústění výtlaku do gravitační kanalizace. 
 
Ostatní závadné látky ve smyslu zák. č.254/2001 Sb., nebudou uživatelem používány, kromě Minerálního oleje 
hydraulického – specifikace ISO VG32÷36, jako náplň hydraulického agregátu pohonu čerpadel. Ve smyslu BL 
na základě hodnot akutní toxicity není výrobek klasifikován jako nebezpečí pro vodní prostředí, nepodléhá 
předpisům ADR. 
 

D. 1. 5. Vlivy na půdu  
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: mírně 
negativní 
Riziko ireverzibility: žádné 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Vlivem realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy. Pozemky, na nichž se uskuteční výstavba záměru, 
jsou ostatní plochou nebo vodní plochou. 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa budou dotčeny pouze v případě p.p.č. 1059/5 (dnes převážně lesní 
komunikace) a to pouze krátkým dotčením při vedení vodovodu, kanalizace, příp. elektrické přípojky.  

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Z hlediska situování předpokládaného záměru do prostoru bývalé skládky druhu ostatní plocha (dnes porostlé 
zelení) není využití půdy k realizaci záměru výrazně negativní.  

   Znečištění půdy 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: mírně 
negativní (po dobu výstavby) 
Riziko ireverzibility: žádné 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních 
a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby 
nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Provoz záměru nebude mít výrazný vliv na znečištění půd. Navrhuje se minimalizovat zimní posypy na 
komunikačních plochách, což vzhledem k praktickému nulovému zimnímu provozu bude splněno.. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu 
Riziko ireverzibility: žádné 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
V případě výstavby posuzovaného záměru dojde ke změně stávajícího terénu výše popsaným způsobem. Stabilitu 
ani erozi půdy zamýšlená změna neohrozí. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Při provozu posuzovaného záměru nebudou vznikat žádné negativní projevy, které by měly vliv na místní 
topografii, stabilitu a erozi půdy.  

D. 1. 6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu  
Riziko ireverzibility: žádné 
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• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Záměr nebude mít vliv na ložiska nerostných surovin.  

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
V období provozu posuzovaného záměru se nepředpokládají žádné nároky na přírodní zdroje. 

D. 1. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: mírně 
negativní 
Riziko ireverzibility: žádné 

Vlivy na faunu 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
S ohledem na nízkou diverzitu společenstev ovlivněného prostoru nebude zásah významný.  

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Provoz posuzovaného záměru nebude mít výrazný vliv na faunu.  

Vlivy na floru 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
S ohledem na stávající antropogenní ovlivnění a charakter lokality záměru nedojde k významnému zásahu do 
rostlinných společenstev širšího dosahu.  

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Ani po uvedení stavby do provozu nelze očekávat negativní ovlivnění vegetace.   

Vlivy na dřeviny 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Vlivy na dřeviny budou nejvýraznějším zásahem při přípravě posuzovaného záměru. Lze konstatovat, že zásah do 
dřevin rostoucích mimo les bude z hlediska počtu kusů dřevin relativně významný, i když z hlediska kvality dřevin 
nikoliv. Bylo identifikováno 37 kusů dřevin, které mají obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí větší než 80 cm a 
bude nutné vyžádat si povolení ke kácení. Zásah do porostů dřevin byl již minimalizován tím, že kácet se bude 
pouze v místech stavebních objektů a jejich těsné blízkosti. Zásah lze dále omezit minimalizací kácení na pravém 
(severním) břehu koryta s divokou vodou. (podrobnosti v příloze (dendrologický průzkum). 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU  
Po uvedení do provozu nelze očekávat negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les.. 

Vlivy na ekosystémy 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
S ohledem na rozsah zásahu nebude mít realizace záměru žádný významný negativní vliv na okolní ekosystémy 
v období výstavby.   

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po ukončení záměru se ve vlastním území nepředpokládá ovlivnění ekosystémů.  

Vlivy na územní systémy ekologické stability 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Vzhledem k charakteru záměru a vzdálenosti od prostoru záměru nebude vliv na funkci regionálního biocentra 
Sulkov významný.  
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• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po uvedení do provozu vzhledem k charakteru záměru nebude vliv na funkci regionálního biocentra Sulkov 
významný. 

D. 1. 8.  Vlivy na krajinu 
Vlivy na významné krajinné prvky a krajinný ráz 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: malý vliv 
Riziko ireverzibility: ano 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
V rámci výstavby posuzovaného záměru nebude zasahováno do významného krajinného prvku „ze zákona“ č. 
114/92 Sb., registrované významné krajinné prvky nejsou.  

•  PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po uvedení do provozu se nepředpokládá negativní zásah do významných krajinných prvků.  
 
Dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit 
nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Respektováním navržených opatření bude 
stavba realizována s ohledem na zachování významných krajinných prvků, nebudou dotčena chráněná území ani 
kulturní dominanty krajiny. Lze předpokládat, že pokud budou provedena výše navržená opatření, nedojde ke 
změně krajinného rázu ani ke snížení estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu.  

D. 1. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vliv na budovy a architektonické památky 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí památkově chráněné objekty ani zde nejsou 
registrovány archeologicky významné lokality.  

Vliv na kulturní památky 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice.  

Vlivy na archeologické památky a jiné lidské výtvory 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
Nepředpokládá se negativní vliv na archeologické památky a jiné lidské výtvory. 

Vlivy na geologické a paleontologické památky 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
V zájmovém území ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí geologické a paleontologické památky. 
Nepředpokládá se tedy poškození ani ztráta geologických či paleontologických památek. 
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D.1.10. Vliv na dopravu 
 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: mírně 
negativní 
Riziko ireverzibility: žádné 

• OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Během výstavby bude výstavba záměru působit zvýšením výjezdů a vjezdů z a do prostoru výstavby záměru. 
Tento vliv však s ohledem na velikost záměru (posouzeno v kapitole B.II.4) je akceptovatelný z hlukového i 
imisního hlediska. Pro omezení případných negativních projevů dopravy (vyšší znečištění komunikací, prašnost) 
jsou v tomto oznámení stanoveny podmínky pro eliminaci účinků. 

• PO UVEDENÍ DO PROVOZU 
Území stavby je přístupné ze stávajících komunikací. Stavbou nedojde ke změně stávajících dopravních opatření. 
 
Dopravní napojení je zajištěno po stávající místní komunikaci, která se odděluje v místní části Sulkov, kříží 
nadjezdem dálnici D5 směrem k rybníku U Fulína, u kterého se cesta stočí východním směrem k rybníku Hráz. 
  
Záměr po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. Při běžném provozu se 
předpokládá příjezd cca 10ti aut denně, tj. srovnatelná dopravní zátěž se současným využitím rybníka rybáři.  
Pouze o závodech, cca 2 až 3 víkendy v roce, bude dopravní zátěž větší.  Obslužnost pro osoby se sníženou 
schopností pohybu je zajištěna od parkoviště po chodníky podél koryta divoké vody.  
 
Záměr pěší a cyklistické stezky neovlivňuje, naopak je doplňuje o zajímavý cíl a možnost projíždět podél kanálu 
s divokou vodou. V blízkosti zájmového území se nachází cyklotrasa č. 2259 a dále naučná stezka „Líňská okružní 
trasa“. Cyklisté či pěší budou moci rovněž využít budované hygienické a sociální zařízení s WC.  
 

Vliv navazujících a souvisejících staveb a činností 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
S posuzovaným záměrem se nebudou budovat další související stavby ani s tímto záměrem nebudou souviset jiné 
činnosti, kromě výše uvedených.  

Rozvoj navazující infrastruktury 
Významnost vlivů spojených s výstavbou a využíváním posuzovaného záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu 
Riziko ireverzibility: žádné 
 
V souvislosti s vybudováním a provozem posuzovaného záměru nebude spojena potřeba navazující infrastruktury. 

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území 
 
Z hlediska ekologické únosnosti území je záměr a jeho umístění přijatelný. To dokladuje zhodnocení vlivu 
záměru na jednotlivé složky životního prostředí.  Narušení přírodního prostředí i vlivy na životní prostředí jsou 
zřejmé, ale jsou akceptovatelné. 
 

Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území 
 
Dle doložených podkladů a výpočtů lze předpokládat, že vlivy na životní prostředí nejsou v případě posuzovaného 
záměru významné.  
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D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 
 
S ohledem na umístění záměru a předpokládaný dosah činností, vyvolaných výstavbou a provozem posuzovaného 
záměru nelze předpokládat nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.  

D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, 
pokud je to vzhledem k záměru možné 
 

Obecná pravidla 
 
Všichni pracovníci budou prokazatelně poučeni o obecných a konkrétních způsobech postupu, aby nedocházelo k 
poškozování ŽP. 
 
Odpovědní pracovníci budou trvale kontrolovat plnění opatření k ochraně ŽP. 
 
Provozovaná zařízení budou udržována v dobrém technickém stavu (minimalizace zplodin ze spalovacích motorů, 
úniků provozních kapalin, hlučnosti apod.) 

Technická, organizační a projektová opatření 
 
Opatření k ochraně ovzduší 
 
Bude prováděna pravidelná technická a emisní kontrola vozidel, nebude ponechán motor v chodu, stojí-li vozidlo 
v prostoru záměru. Během výstavby budou uplatňována opatření proti prášení a úletu sypkých hmot. 
 
Manipulační a dopravní plochy i technologie záměru budou pravidelně udržovány a čištěny. 
 
V POV bude nutno specifikovat trasy pro přepravu hmot. Při dopravě hmot z a do prostoru záměru budou 
provedena opatření, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti na přepravních trasách (zvláště v letním období). 
Dopravu je nutno omezit pouze na denní dobu. 
 
Opatření k ochraně vod 
 
Objekty v areálu zařízení staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek nebo 
znečištěných dešťových vod do povrchových a podzemních vod nebo k nepřípustnému znečištění terénu. 
 
Nakládání s odpady, jejich využití nebo zneškodnění 
 
Odpady produkované při provozu záměru budou shromažďovány, využívány a odstraňovány v souladu se 
zákonem č.541/2020 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 
 
Opatření ke snížení účinků hluku a vibrací 
 
Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným zdrojům 
hluku.. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu 
strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. 
 
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení popř. 
jejich méně časté využití. V době nočního klidu (2200 – 600) nebudou stavební práce prováděny. 
 
Pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony, popř. stabilní stavební 
technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou). 
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Kompenzační opatření 
Kompenzační opatření nejsou navrhována.  

D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na 
životní prostředí 
 
Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody hodnocení vlivů na životní 
prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření. Informace o zájmovém 
území byly získány z relevantních mapových a literárních podkladů a doplněny informacemi orgánů státní správy. 

D.6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků 
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot 
z nich plynoucích  
 
Úroveň Oznámení EIA závisí vždy na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných od oznamovatele, případně na 
kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat. Nebyly shledány výrazné nedostatky, 
které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů, použitých při zpracování EIA. 
 
Zpracovatel Oznámení vycházel ze znalostí procesů, ovlivňující současný stav životního prostředí a působení 
jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
 
V rámci tohoto oznámení byly posuzovány dvě varianty: 
 
1. nulová varianta  
 
Tato varianta hodnotí stávající stav. Jedná se o nezastavěné území, kde se na ploše rekultivace nachází rybník, 
nálety, svah rekultivované skládky, nedaleko les s obslužnou lesní cestou a koryto v minulosti přeloženého 
Sulkovského potoka. Opodál, ve vzdálenosti cca 250 m je na náspu vedena dálnice D5 a přivaděč z Plzně 
s výpadovkou na Domažlice. Při severním okraji skládky (severovýchodně od místní části Sulkov) po její 
rekultivaci vznikl rybník zvaný Hráz, rybník je využíván místním Cechem rybářů Líně pro sportovní rybolov, 
z původní rozlohy cca 3,5 ha má většinu roku jen cca 1,5 ha a postupně vysychá. Rybník je dále ohraničen 
koridorem dálnice D5 a korytem Sulkovského potoka s lesní cestou. Sulkovský potok protéká nejprve rybníkem 
„U Fulína“, stáčí se k jihu a protéká ve vzdálenosti 80 m od vzdutí rybníka Hráz. Samotný rybník Hráz je 
v rovinatém terénu a je obklopen z jihu, západu i severu smíšenými lesy. Východní okraj rybníka tvoří svah 
rekultivované skládky, kde je v současné době fotovoltaická elektrárna. V prostoru zamýšlené stavby je vzdutí 
rybníka a nevzhledný pozemek porostlý náletovou zelení, částečně podmáčeným částečně zasažený černými 
skládkami převážně sutin porostlými vegetací. 
 
Tato varianta je z hlediska jednotlivých složek životního prostředí relativně příznivá, s výjimkou zhoršené estetiky 
prostředí. Ve střednědobém horizontu však pravděpodobně dojde k praktickému vyschnutí rybníka s efektem 
dalšího úbytku biodiverzity v oblasti. 
 
2. varianta aktivní 
 
Tato varianta hodnotí vliv záměr vybudování posuzovaného záměru tak, jak je popsán v kapitole B.I.6. a dále 
v tomto oznámení. 
 
Tato varianta má po realizaci mírně záporné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Mírně negativně tato 
varianta působí na hladinu akustického tlaku a zvýšení emisí škodlivin do ovzduší (vždy však pouze lokálně 
v místě záměru) a nutnost kácení zeleně, potenciálně může ohrozit vodu a půdy (havarijní stavy v průběhu 
výstavby). 
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Z hlediska ekologické únosnosti území je tento záměr a jeho umístění do prostoru akceptovatelný. Pro výstavbu a 
provoz záměru není nutné budovat žádné vyvolané investice (kromě dopravních ploch a napojení inženýrských 
sítí). Z hlediska ekologické únosnosti území je tento záměr a jeho umístění v rámci infrastruktury bez problémů 
akceptovatelný. 
 
Záměr má po realizaci mírně záporné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.  Mírně negativně tato 
varianta působí na kvalitu ovzduší nejbližšího okolí, na dřeviny rostoucí mimo les a potenciálně může 
ohrozit vodu a půdy (havarijní stavy v průběhu výstavby). 
 
V souvislosti s provozem posuzovaného záměru nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly k výraznému 
poškození životního prostředí a které by jednoznačně bránily jeho realizaci.  
 
Celkově lze z hlediska vlivu záměru na životní prostředí vyhodnotit záměr „TERÉN S DIVOKOU VODOU 
SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO 
ZÁCHRANÁŘE“ jako únosný z hlediska vlivů na složky životního prostředí. Záměr je akceptovatelný - za 
předpokladu respektování všech navržených opatření v tomto oznámení. Jedná se však pouze o obecně platná 
opatření pro stavební činnosti kdekoliv ve venkovním prostředí, žádná speciální opatření nejsou předepisována. 
 
Datum zpracování: 10.4.2021 
Zpracoval:  RNDr. Jaroslav Růžička 
Telefon, e-mail:  602133864, envikv@seznam.cz 
Spolupráce:  RNDr. Oldřich Bušek 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 
Mapové dokumentace jsou součástí přílohové části. 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
 

Projektant:        Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. 
   Kolová 2, 362 14 Kolová 
   IČ: 1138 6096, DIČ: CZ5809181037 
   Provozovna: Závodní 55/68, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

 
Zastoupení:    Ing. Jan Šinták  
     číslo autorizace: ČKAIT 0300286 
 autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městské inženýrství 
 

 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Popis záměru 
 
Záměr " TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO 
VYUŽITÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE" – je se o novostavbu. Záměr představuje přírodě 
blízké sportoviště s divokou vodou pro amatérské a profesionální sportovce i veřejnost a výcvikový prostor pro 
hasičský záchranný sbor a záchranáře pro přípravu na podmínky záchranářských prací při povodních a 
mimořádných situacích. 
 

mailto:envikv@seznam.cz
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Záměr divoké vody sestává z jižní části rybníka Hráz, čerpací stanice, koryta pro divokou vodu, částečně betonové, 
částečně dřevěné, dělící hrázky v rybníku Hráz. Dále z obslužné areálové cesty a napojení na technickou 
infrastrukturu. Sociální zázemí i provozování záměru bude z mobilních buněk, které budou uloženy na terénu. 
 
Voda pro činnost záměru se bude čerpat pomaluběžnými čerpadly ze stávajícího rybníka do umělého koryta 
obdélníkového příčného profilu. 
 
Stavba záměru využívá v maximální možné míře konfigurace terénu. Čerpací stanice bude z větší části umístěna 
pod úrovní stávajícího terénu při jihovýchodní straně rybníka. Výtlačné potrubí bude ukončeno v umělém korytu. 
Betonové koryto bude v horní části přimknuto ke svahu stávajícího terénu ve výšce cca 3,0 m nad úrovní hladiny 
v rybníce. Následně bude pravostranným obloukem klesat podél břehu na jeho severozápadní stranu. Horní 
polovina koryta je betonová, zapuštěna pod úroveň nového terénu. Dolní polovina koryta je dřevěná, zasazená do 
stávajícího břehu a dna rybníka. Délka dráhy činí od vstupu po výstup cca 350 m. 
 
Terénní úpravy v blízkosti dráhy ji začlení do nového tvaru území a bude mít tvar koryta potoka s mělkými břehy. 
Rovněž obslužné areálové plochy budou vycházet ze stávající konfigurace terénu a budou začleněny do terénu, 
který se od rybníka zvedá směrem k tělesu rekultivované skládky s fotovoltaickou elektrárnou. 
 
Provozní řešení sestává z čerpací stanice, která dopraví vody do koryta pro umožnění jeho splutí. Po pár minutách 
se voda korytem vrátí zpět do jezírka.  
 
Provoz (pouštění divoké vody pro veřejnost, amatérské i výkonnostní sportovce) se předpokládá: 

• od začátku jara do podzimu denně několik hodin, o víkendech pak prakticky celý den. 
• cca od listopadu a v zimě se pouští voda pouze občas povětšinou pouze pro výkonnostní sportovce, např. 

dva dny v týdnu a jeden den o víkendu 
• celkově projekt předpokládá pouštění divoké vody obdobně jako na jiných terénech přibližně 1000 hodin 

ročně 
(pouze v Plzeňském kraji je 18 jednotek HZS, stovky jednotek SDH. Projekt počítá s pravidelnými cvičeními IZS, 
HZS, SDH, PČR, vodních záchranářů a potápěčů v sezoně přibližně 1x za 14 dní vždy v délce cca dvou až 3 dní 
v týdnu). 
 
Podrobnější popis je uveden v kapitole B.I.6 tohoto oznámení. 
 

Vlivy záměru na vybrané složky životního prostředí: 
 
Charakter záměru předurčuje vliv záměru především na ovzduší, hlukovou situaci a dřeviny. Ostatní složky 
životního prostředí budou záměrem ovlivňovány méně.  

Ovzduší 
 
Během výstavby dojde k mírnému zvýšení emisí vlivem dopravy a stavebních prací, toto zvýšení nebude mít za 
následek výrazné zhoršení imisní situace a to ani pro nejbližší obytnou zástavbu, kde bude vliv vzhledem k jejímu 
umístění za dálnicí D5 a Domažlickým přivaděčem neměřitelný. Jejich působení bude krátkodobé, vzhledem 
k dobrým morfologickým podmínkám bude vliv škodlivin zanedbatelný, u zástavby nepostřehnutelný.   
 
Posuzovaný záměr nebude zdrojem emisí. Mírným a nepodstatným zdrojem emisí bude související doprava, 
příspěvky škodlivin z provozu záměru budou zanedbatelné.  
 

Hluk  
 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební činnosti 
(700 do 2100) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů, nebude (s ohledem na absenci chráněného venkovního prostoru a chráněného 
venkovního prostoru staveb v blízkém okolí) překračován.  
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Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru je nepříznivá. Zejména blízkost vedení dálnice D5 (300 m 
vzdálené) je zdrojem hluku. V případě realizace záměru lze očekávat mírné zvýšení hladin akustického tlaku 
související s provozem posuzovaného záměru jenom u rodinného domu v ulici U Fulínů č.p.763 (hájovna u 
Fulínů), v běžném denním a nočním průměru bude však zvýšení i vzhledem k blízkosti D5 neměřitelné. Při 
běžném provozu se předpokládá příjezd cca 10ti aut denně, tj. srovnatelná dopravní zátěž se současným využitím 
rybníka sportovními rybáři.  Pouze o závodech, cca 2 až 3 víkendy v roce, bude dopravní zátěž větší. Nebudou 
však, s výraznou rezervou, překračovány nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. 

Voda 
 
V současné době je území odvodňováno vsakem, případně přirozeným povrchovým odtokem do bilance rybníka 
Hráz. Stavba je umístěna na břehu rybníka a neomezí stávající odtokové poměry. 
 
Zemní práce nebudou blokovat stávající odvodňovací zařízení – zejm. v minulosti přeložený Sulkovský potok. 
Dočasné uložení zemin ani dalších stavebních materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území 
staveniště nebo velkým vodám Sulkovského nebo Lučního potoka. 
 
V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní drenážní trubkou DN 100. 
Odvodnění výkopů bude provedeno čerpáním. 
 
Výrazný negativní širší dopad nelze předpokládat.  
 
Využití „vodního terénu“ bude pro veškeré sporty na divoké vodě provozované jak sportovními oddíly, tak 
individuálně vč. veřejnosti a pro výcvik složek IZS ohledně záchrany při povodních a mimořádných situacích. 
Zároveň se zrekultivuje stávající plocha v minulosti zasažená těžbou a skládkou, která bude trvale přístupná 
veřejnosti vč. cyklistů k oddechu a stane se rovněž vyhledávaným místním turistickým cílem. 
 
Voda pro koryto se bude čerpat z menší části stávajícího rybníka (dále jen jezírko; v místě dnes prakticky vyschlé 
části rybníka) do umělého bystřinného řečiště, koryta s divokou vodou, umístěného nad jezírkem, kterým se bude 
po pár minutách vracet zpět do jezírka. Elektřina pro čerpání bude odebírána z nedaleké FVE Sulkov nebo ze sítě 
v Sulkově ze závodu fa Novatec nebo fa Gühring. 
 
Stávající rybník trpí poslední roky trvalým úbytkem vody a v současnosti má od jara do podzimu plochu cca 1,5 
ha (z původních cca 3,5 ha). Stávající rybník, se rozdělí nízkou přírodní hrázkou na menší část, ze které se bude 
za provozu divoké vody čerpat / a do které se bude vracet divoká voda, a na větší část, která zůstane k využití 
Cechu rybářů Líně. Do obou částí bude trvale dopouštěno malé množství vody ze stávajícího pramene v areálu fa 
Novatec (SD Funds) v Sulkově, jejíž přebytky se budou přepadem vracet zpět do Lučního potoka a část prosákne 
podložím do Lučního potoka. Díky tomuto pomalému dopouštění vody bude obnovena původní plocha rybníka 
tak, že menší jezírko bude mít rozlohu cca 1,3 ha a rybník rozlohu cca 2,3 ha.  
 
Během výstavby ani během provozu se nepředpokládá změna hydrologických charakteristik. Záměr se nenachází 
v záplavovém území.  
 
Jímací studně v areálu SD Funds a přilehlé inženýrské sítě se pak nachází v záplavovém území Lučního potoka, 
nikoliv však takovým způsobem, aby ovlivnily odtok velkých vod. V případě k potoku nejbližší jímací studně 
bude využita stávající mělká studna, ohraničující pramen. Případným zatopením studní nebo zvýšením hladiny v 
rybníku Hráz nebudou ovlivněny odtokové poměry zmíněných vodotečí, nebude zpětně vzdouvána hladina ani 
nebude ohrožována bezpečnost osob. 
 
Stavba bude mít příznivý dopad na odtokové poměry v území. Záměrem investora je doplňovat vodu do rybníka 
Hráz a stabilizovat plochu rybníka na původní velikost. Hladina rybníka se v posledních letech vlivem sucha 
zmenšuje a ubývá prostor pro rybí osádku i další vodní živočichy. Pokud nebude realizováno žádné opatření, 
rybník pravděpodobně téměř vyschne. Sulkovský potok má nedostatek vody, proto je řešeno přivedení vody 
z pramenů a průsaků z povodí Lučního potoka. Vliv jímacích studní u Lučního potoka na odtokové poměry nebude 
žádný – bude využita stávající mělká studna s pramenem, ostatní studně nebudou v aktivní záplavové zóně 
Lučního potoka.  
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Odpadní vody jako takové by v průběhu výstavby vznikat neměly, možnost vzniku kontaminace vod souvisí s 
dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Provozní charakter 
potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou 
splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní dopravních 
prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie 
některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními kontrolami technického 
stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit jejich 
pravděpodobnost. 
 
Produkce odpadních vod za provozu záměru:  980 m3/rok 
 
Splaškové vody z kontejnerů budou svedeny do společné šachty a následně do čerpací jímky. Z čerpací jímky 
budou splaškové odpadní vody čerpány do splaškové kanalizace obce Líně (osada Sulkov). U čerpací stanice 
odpadních vod bude umístěna desodorační stanice. Ta bude do splaškových vod dávkovat desodorant k zabránění 
vzniku zápachu v prostoru vyústění výtlaku do gravitační kanalizace. 
 
Ostatní závadné látky ve smyslu zák. č.254/2001 Sb., nebudou uživatelem používány, kromě Minerálního oleje 
hydraulického – specifikace ISO VG32÷36, jako náplň hydraulického agregátu pohonu čerpadel, klapek či 
stavidel. Ve smyslu BL na základě hodnot akutní toxicity není výrobek klasifikován jako nebezpečí pro vodní 
prostředí, nepodléhá předpisům ADR. 

Půda  
 
Vlivem realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy. Pozemky, na nichž se uskuteční výstavba záměru, 
jsou ostatní plochou, a to včetně rybníka Hráz. 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa budou dotčeny pouze v případě p.p.č. 1059/5 (dnes převážně lesní 
komunikace) a to pouze krátkým dotčením při vedení vodovodu, kanalizace, příp. elektrické přípojky.  
 
Z hlediska situování předpokládaného záměru do prostoru bývalé skládky druhu ostatní plocha (dnes porostlé 
zelení) není využití půdy k realizaci záměru výrazně negativní.  
 
Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních 
a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby 
nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí. 
 
Provoz záměru nebude mít vliv na znečištění půd.  
 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
S ohledem na nízkou diverzitu společenstev ovlivněného prostoru nebude zásah významný. Provoz posuzovaného 
záměru nebude mít výrazný vliv na faunu ani flóru.  
 
Ani po uvedení stavby do provozu nelze očekávat negativní ovlivnění fauny ani vegetace.   
 
Vlivy na dřeviny budou nejvýraznějším zásahem při přípravě posuzovaného záměru. Lze konstatovat, že zásah do 
dřevin rostoucích mimo les bude z hlediska počtu kusů dřevin relativně významný, i když z hlediska kvality dřevin 
nikoliv. Bylo identifikováno 37 kusů dřevin, které mají obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí větší než 80 cm a 
bude nutné vyžádat si povolení ke kácení. Zásah do porostů dřevin byl již minimalizován tím, že kácet se bude 
pouze v místech stavebních objektů a jejich těsné blízkosti. Zásah lze dále omezit minimalizací kácení na pravém 
(severním) břehu koryta s divokou vodou. (podrobnosti v příloze - dendrologický průzkum). 
 
Po uvedení záměru do provozu nelze očekávat negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les. 
 
Vzhledem k charakteru záměru a vzdálenosti od prostoru záměru nebude vliv na funkci regionálního biocentra 
Sulkov významný.  
 



SLALOMOVÁ DRÁHA S DIVOKOU VODOU V PLZNI, Z.S.  
MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ 17 
301 00 PLZEŇ 
 

TERÉN S DIVOKOU VODOU  OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   54 
SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKR. A               Č. 3 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
SPORT. VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE  

H. PŘÍLOHA 
 
Datum zpracování oznámení: 10. 4. 2021 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení: 
 
Zpracovatel oznámení, hlukového posouzení:  
 
RNDr. Jaroslav Růžička    
Arbesova 1014/10 
360 17 Karlovy Vary 
tel.: 602133864 
 
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod č. j. 85184/ENV/08 a které 
bylo prodlouženo Rozhodnutím MŽP č.j. MZP/2018/710/4960 dne 13.12.2018. 
 
Podpis zpracovatele oznámení: 
 
PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
 
Příloha č.1   Situace širších vztahů (1:10000, A4). 
Příloha č 2   Vodohospodářská mapa (A4). 
Příloha č.3   Dotčené parcely (1:3500, A3). 
Příloha č.4   Umístění záměru (A3). 
Příloha č.5   Detail umístění záměru (A3). 
Příloha č.6 Dendrologický průzkum. 
Příloha č.7 Biologický screening. 
Příloha č.8 Vizualizace záměru. 
Příloha č.9 Stanovisko orgánu ochrany přírody. 
Příloha č.10   Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska  
    územně plánovací dokumentace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST  
 



TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV - ZLEPŠENÍ REKR. A                 
SPORT. VYUŽITÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE  

 

Příloha č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situace širších vztahů (1:10000) (A4).  
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Vodohospodářská mapa (A4).  
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Dotčené pozemky (1:3500) (A3).  
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Umístění záměru (A3).  
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Detail umístění záměru (A3).  
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Dendrologický průzkum. 
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DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 
  2   

1 ÚVOD 
1.1 Geografická situace 

Zájmové území se nachází v západní části České republiky, v Plzeňském kraji, v obci a katastrálním 
území Líně (a částečně Vejprnice), severovýchodně od osady Sulkov. 
 
Umístění záměru:  
 
Místo stavby:    Obec Líně – místní část Sulkov 
Kraj:     Plzeňský 
Okres:     Plzeň - sever 
Katastrální území:   Vejprnice (777552), Líně (683850) 
Dotčené pozemky:   p.p.č. 1267/1 (k.ú. Vejprnice) 

p.p.č. 1026/2, 1026/3, 1026/11, 1028/2, 1059/2, 1059/5, 
1074/1, 1082/5, 1083/1, 1084/12, 1295/2, 1298/1, 1298/2, 
1298/3, 1298/4 (k.ú. Líně). 

 
Tabulka 1   Dotčené pozemky 

TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE 

 

Dotčené pozemky 

k.ú. p.p.č. druh vlastník výměra 
parcely 

trvalé zábory dočasné 
zábory 

V
ej

pr
ni

ce
 

(7
77

55
2)

 

1267/1 ostatní plocha  
- manipulační plocha 

FOCUS INVEST, 
investiční fond 
s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 
Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

28 148 m2 - m2 - m2 

Lí
ně

 (6
83

85
0)

 

1026/2 
vodní plocha  
- koryto vodního toku 
přirozené / upravené 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 416 m2 - m2 - m2 

1026/3 ostatní plocha  
- jiná plocha 

FOCUS INVEST, 
investiční fond 
s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 
Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

3 617 m2 - m2 - m2 

1026/11 
vodní plocha  
- koryto vodního toku 
přirozené / upravené 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 16 013 m2 - m2 - m2 

1028/2 ostatní plocha 
- manipulační plocha 

FOCUS INVEST, 
investiční fond 
s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 
Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

659 m2 - m2 - m2 

1059/2 ostatní plocha 
- manipulační plocha 

FOCUS INVEST, 
investiční fond 
s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 

95 616 m2 - m2 - m2 
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Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

1059/5 lesní pozemek Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 5 729 m2 - m2 - m2 

1074/1 ostatní plocha 
- manipulační plocha 

FOCUS INVEST, 
investiční fond 
s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 
Štětkova 1638/18 
140 00 Praha 4, Nusle 

504 028 
m2 - m2 - m2 

1082/5 ostatní plocha  
- jiná plocha 

SD Fundus s.r.o. 
Na Perkách 635 
330 21 Líně 

24 516 m2 - m2 - m2 

1083/1 ostatní plocha  
- jiná plocha 

SD Fundus s.r.o. 
Na Perkách 635 
330 21 Líně 

1 440 m2 - m2 - m2 

1084/12 ostatní plocha  
- jiná plocha 

SD Fundus s.r.o. 
Na Perkách 635 
330 21 Líně 

10 225 m2 - m2 - m2 

1295/2 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

ČR – Lesy Č, s.p. 
Přemyslova 1106/19 
500 08 Hradec Králové 

700 m2 - m2 - m2 

1298/1 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 7 752 m2 - m2 - m2 

1298/2 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 105 m2 - m2 - m2 

1298/3 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

Obec Líně 
Plzeňská 145, 33021 Líně 69 m2 - m2 - m2 

1298/4 ostatní plocha 
- ostatní komunikace 

ČR – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4, Nusle 

625 m2 - m2 - m2 

 
Jedná se o nezastavěné území, kde se nachází rybník, nálety, svah rekultivované skládky, nedaleko 
les s obslužnou lesní cestou a koryto Sulkovského potoka. Opodál, ve vzdálenosti cca 250 m je na 
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náspu vedena dálnice D5. Při severním okraji skládky (severovýchodně od místní části Sulkov) po její 
rekultivaci vznikl rybník zvaný Hráz. Rybník je dále ohraničen koridorem dálnice D5 a korytem 
Sulkovského potoka s lesní cestou. Sulkovský potok protéká rybníkem „U Fulína“, stáčí se k jihu a 
protéká ve vzdálenosti 80 m od vzdutí rybníka Hráz. Samotný rybník je v rovinatém terénu a je 
obklopen z jihu, západu i severu smíšenými lesy. Východní okraj rybníka tvoří svah rekultivované 
skládky, kde je v současné době fotovoltaická elektrárna. V prostoru zamýšlené stavby je vzdutí 
rybníka a nevzhledný pozemek porostlý náletovou zelení, částečně podmáčený, zasažený menšími 
černými skládkami sutě a dalšího materiálu, jež jsou porostlé nálety dřevin. 
 
 
Navrhovaný záměr nezmění charakter území. Částečně využije vodu rybníka, kterou bude doplňovat 
ze studní v povodí Lučního potoka, část vody se bude do povodí Lučního potoka vracet průsaky a 
přepadem.  
 
1.2 Popis navrhovaného záměru 

Využití „vodního terénu“ bude pro veškeré sporty na divoké vodě provozované jak sportovními oddíly, 
tak individuálně vč. veřejnosti a pro výcvik složek IZS ohledně záchrany při povodních a mimořádných 
situacích. Zároveň se zrekultivuje stávající plocha v minulosti zasažená těžbou a skládkou, která bude 
trvale přístupná veřejnosti vč. cyklistů k oddechu a stane se rovněž vyhledávaným místním turistickým 
cílem. 
 
Voda pro koryto se bude čerpat z menší části stávajícího rybníka (dále jen jezírko; v místě dnes 
prakticky vyschlé části rybníka) do umělého bystřinného řečiště, koryta s divokou vodou, umístěného 
nad jezírkem, kterým se bude po pár minutách vracet zpět do jezírka. Elektřina pro čerpání bude 
odebírána z nedaleké FVE Sulkov nebo ze sítě v Sulkově ze závodu fa Novatec nebo fa Gühring. 
 
Stávající rybník trpí poslední roky trvalým úbytkem vody a v současnosti má plochu cca 1,5 ha (z 
původních cca 3,5 ha). Stávající rybník, se rozdělí přírodní hrázkou na menší část, ze které se bude 
za provozu divoké vody čerpat / a do které se bude vracet divoká voda, a na větší část, která zůstane 
k využití cechu rybářů Líně. Do obou částí bude trvale dopouštěno malé množství vody ze stávajícího 
pramene v areálu fa Novatec v Sulkově, jejíž přebytky se budou přepadem vracet zpět do Lučního 
potoka a část prosákne podložím do Lučního potoka. Díky tomuto pomalému dopouštění vody bude 
obnovena původní plocha rybníka tak, že menší jezírko bude mít rozlohu cca 1,3 ha a rybník rozlohu 
cca 2,3 ha. 
 
Celý navrhovaný záměr se nachází na jediném pozemku 1059/2 v k.ú. Líně typu ostatní plocha (vyjma 
přístupové cesty a podzemních přípojek inženýrských sítí). Dle územního plánu se celý záměr nachází 
na ploše rekultivace. 
 
" TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE" –  jedná se o novostavbu. Záměr představuje přírodě 
blízké sportoviště s divokou vodou pro amatérské a profesionální sportovce i veřejnost a výcvikový 
prostor pro hasičský záchranný sbor a záchranáře pro přípravu na podmínky záchranářských prací při 
povodních a mimořádných situacích. 
 
Záměr divoké vody sestává z jižní části rybníka Hráz, čerpací stanice, koryta pro divokou vodu, 
částečně betonové, částečně dřevěné, dělící hrázky v rybníku Hráz. Dále z obslužné areálové cesty a 
napojení na technickou infrastrukturu. Sociální zázemí i provozování záměru bude z mobilních buněk, 
které budou uloženy na terénu. 
 
Voda pro činnost záměru se bude čerpat pomaluběžnými čerpadly ze stávajícího rybníka do umělého 
koryta obdélníkového příčného profilu. 
 
Stavba záměru využívá v maximální možné míře konfigurace terénu. Čerpací stanice bude z větší 
části umístěna pod úrovní stávajícího terénu při jihovýchodní straně rybníka. Výtlačné potrubí bude 
ukončeno v umělém korytu. Betonové koryto bude v horní části přimknuto ke svahu stávajícího terénu 
ve výšce cca 3,0 m nad úrovní hladiny v rybníce. Následně bude pravostranným obloukem klesat 
podél břehu na jeho severozápadní stranu. Horní polovina koryta je betonová, zapuštěna pod úroveň 
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nového terénu. Dolní polovina koryta je dřevěná, zasazená do stávajícího břehu a dna rybníka. Délka 
dráhy činí od vstupu po výstup cca 350 m. 
 
Terénní úpravy v blízkosti dráhy ji začlení do nového tvaru území a bude mít tvar koryta potoka 
s mělkými břehy. Rovněž obslužné areálové plochy budou vycházet ze stávající konfigurace terénu a 
budou začleněny do terénu, který se od rybníka zvedá směrem k tělesu rekultivované skládky 
s fotovoltaickou elektrárnou. 
 
Provozní řešení sestává z čerpací stanice, která dopraví vody do koryta pro umožnění jeho splutí. Pro 
zajištění tohoto provozu a bezpečnosti sportovců nebo uživatelů kanálu, budou v prostoru   pracovníci 
provozovatele záměru, kteří budou dohlížet na bezpečnost provozu. V podstatě se jedná o plavčíky, 
kteří budou vybaveni příslušnými a potřebnými prostředky k záchraně sportovců nebo uživatelů 
kanálu. Bez jejich přítomnosti nebude možné záměr provozovat.  
 
Celý záměr bude provozován podle „Provozního řádu“. 
 
Provoz (pouštění divoké vody pro veřejnost, amatérské i výkonnostní sportovce) předpokládáme: 

• od začátku jara do podzimu denně několik hodin, o víkendech pak prakticky celý den. 
• cca od listopadu a v zimě se pouští voda pouze občas povětšinou pouze pro výkonnostní 

sportovce, např. dva dny v týdnu a jeden den o víkendu 
• celkově projekt předpokládá pouštění divoké vody obdobně jako na jiných terénech přibližně 

1000 hodin ročně 
• pouze v Plzeňském kraji je 18 jednotek HZS, stovky jednotek SDH. Projekt počítá 

s pravidelnými cvičeními IZS, HZS, SDH, PČR, vodních záchranářů a potápěčů v sezoně 
přibližně 1x za 14 dní vždy v délce cca dvou až 3 dní v týdnu. 

 
Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu 
 
Pro výstavbu i pro provoz budou pro příjezd využity stávající veřejné příjezdové komunikace typu 
ostatní komunikace v majetku ŘSD, Lesů ČR a obce Líně. Jedná se o stejné komunikace, které mají 
být v budoucnu využity pro výstavbu vysokorychlostní železnice na Domažlice. Tento příjezd je 
projednán s obcí Líně i s LČR, neboť v části LČR již není komunikace zcela veřejná, byť se nejedná o 
lesní cestu. Konkrétně se jedná o stávající ostatní komunikace v majetku ČR / Lesů ČR na p.č. p.č. 
1454 v k.ú. Vejprnice a 1293/2 v k.ú. Líně a dále 1436/6 v k.ú. Vejprnice, 1345/93, 1345/94 v majetku 
ČR / Ředitelství silnic a dálnic v k.ú. Líně. Tyto komunikace využívá již dnes mj. CECH rybářů Líně pro 
hospodaření a sportovní rybolov na citovaném rybníce. Záměr bude napojen na místní komunikaci 
v majetku v majetku ČR / LČR na p.č. 1293/2 v k.ú. Líně. 
 
Dopravní zatížení se v běžné dny předpokládá cca 10 osobních aut denně, pouze ca 2x – 3x do roka 
o víkendu při závodech bude větší. Pro výstavbu se nebude přivážet / odvážet prakticky žádná 
zemina, bilance zemních prací bude co nejvíce vyrovnaná. 
 
Napojení na inženýrské sítě 
 
Přívod elektrické energie 
 
Kiosková trafostanice bude prefabrikovaný objekt podobný distribuční trafostanici ČEZ Distribuce o 
rozměrech max. cca 5 x 9 m s VN rozvaděčem, transformátorem a NN rozvaděčem a měniči pro 
napájení čerpadel. Objekt bude částečně zapuštěn.  
 
Přívod elektrické energie bude ze stávající FVE Sulkov popř. z distribuční sítě ze Sulkova z oblasti fa 
Gühring / Novatec. V souběhu se zemním přívodním kabelem VN dále povede přípojka vody a výtlak 
kanalizace z té samé oblasti Sulkova, pokud nebude voda dovážena a v místě jímka na odpadní vody 
nebo čistírna. Trasa povede podél komunikace po pozemku obce Líně. 
 
Vodovod – pitná voda 
 
Předpokládá se napojení na vodovodní síť obce Líně. 
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Vodovod – užitková voda 
 
Užitková voda bude čerpána z areálu Novatec. Zde budou využívány dva zdroje užitkové vody: 

• stávající pramen při levém břehu Lučního potoka 
• jezírko v areálu Novatec na levém břehu Lučního potoka – bývalé koryto potoka před jeho 

přeložkou z důvodu výstavby dálnice D5. 
 
Splašková kanalizace 
 
Splaškové odpadní vody budou výtlačným potrubím dopraveny do kanalizace obce Líně. 
 
 
Základní parametry stavby TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO 
A SPORTOVNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE: 
 
SO 01 Příprava staveniště 
 
Příprava staveniště představuje smýcení křovin a náletů, odvodnění zařízení staveniště a vybudování 
zázemí pro pracovníky stavby. 
 
Pitná voda bude v této fázi dovážena. Záchody budou chemické, mobilní. Zařízení stavby i staveniště 
bude oploceno. 
 
Před zahájením stavby bude provedena pasportizace příjezdové komunikace a dalších částí 
staveniště, které budou dotčeny výstavbou: rybník Hráz, cesta do Sulkova, koryto Lučního potoka, 
trasa VN kabelu do areálu fotovoltaické elektrárny, trasa kabelu VN v areálu Novatec v Sulkově. 
Další připravené práce představují především zemní práce a pažící a těsnící konstrukce pro zhotovení 
čerpací stanice (předpokládají se štětové stěny). Dále se jedná o zemní práce nutné pro skrývku 
ornice a dále pro vyhloubení rýhy pro koryto s divokou vodou do hloubky max. cca 1 m pod úroveň 
terénu či méně, o násypy pod horní část koryta s divokou vodou u čerpací stanice a práce související 
s odstraněním ca 10 – 20 cm sedimentu nad úrovní písčitého jílu na dně budoucího jezírka. Kácení 
náletových dřevin, rostoucích na pozemcích stavby, bude jen pro objekty stavby a v těsné blízkosti 
objektů stavby umožňující jejich zhotovení. O povolení ke kácení bude požádán příslušný obecní úřad 
(jedná se o pozemky typu ostatní plocha). 
 
 
SO 02 Přírodní dělící hrázka  
 
Stávající rybník, bude rozdělen přírodní hrázkou na dvě části. Menší část bude využita pro vodní 
sporty, ze které se bude několik hodin denně čerpat do koryta pro vodní sporty, a do kterého se bude 
voda vracet. Větší část zůstane ke stávajícímu využití cechu rybářů Líně.  
 
Přírodní hrázka bude mít svislou konstrukci z dřevěné kulatiny a vodorovných kmínků, zhotovených 
z pokácených náletových dřevin určených ke kácení. Do bednění se umístí sediment, stržený ze dna 
jezírka, kde ho je dnes cca 0,1 ÷ 0,2 m.  Sedimentem se hrázka utěsní. Hrázka se po obou stranách 
osází vrbovým proutím a na její koruně se ponechá pěšina. Hrázka bude dimenzována na rozdíl 
hladin v jezírku a v rybníku max. +/- 30 cm. 
 
Hrázka z větší části zabrání ovlivňování větší plochy rybníka provozováním vodních sportů v menší 
části. 
 
SO 03 Koryto s divokou vodou    
 
Jde o koryto umístěné pod úrovní stávajícího terénu. Dno bude přibližně z poloviny délky tvořeno 
dřevěným roštem (v dolní, trvale zaplavené části) a z poloviny délky koryta bude dno a stěny 
betonové. Břehy výšky 1,2 až 1,5 m budou betonové a s výjimkou první laguny svislé. 
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Koryto (vodní terén) - dráha s divokou vodou bude v horní třetině určeno pro trénink a závody 
pokročilejších, ve střední části se mohou přidat začátečníci a v dolní třetině bude probíhat rovněž 
trénink či závody dětí, jízda na stand-up paddleboard (SUP) atp.  
 
Vodní terén je určen pro trénink a regionální, národní nebo evropské závody ve slalomu, sjezdu na 
divoké vodě, raftingem veřejnosti s instruktorem, bodyboarding, SUP, surfing na stacionární vlně, 
freestyle, trénink na Creekových lodích, atp.  
 
Vodní terén je dále určen pro nácvik záchrany při povodních Integrovaného záchranného systému 
(Hasičské záchranné stanice, Policie České republiky, potápěči, Sboru dobrovolných hasičů, vodní 
záchranné služby ČK, …), záchrany tonoucích z nebezpečných jezů atp;  
 
Obtížnost vodního terénu dle klasifikace WW odpovídající roku 2020 je navržena takto:  
vrchní třetina WW 3-4 
prostředek WW 3 
spodní třetina WW 2-3 
 
Celková délka vodního terénu s divokou vodou činí cca 350 m včetně dvou rozšíření (lagun) délky cca 
20 m. 

• šířka cca 11,5 m v horní části, 12 m ve střední části, až 12,5 m ve spodní části 
• průtok 8 až 12 m3/s 
• spád cca 2,7 m (jedná se o rozdíl úrovně hladiny na počátku dráhy a na konci = hladiny 

v jezírku v průběhu čerpání divoké vody) 
 
V korytě bude možno umisťovat přestavitelné překážky systém Rapid Blocs. Překážky tvoří po 
stranách tišiny a vratné proudy a uprostřed vodní útvary (vlny peřeje, místy i vodní válce).  
 
Vstup je možný pouze s plovací vestou a helmou. Důraz bude kladen na bezpečnost osob na 
plavidlech, ale i v případě opuštění plavidla plavajících v dráze s divokou vodou, aby bylo vyloučeno 
riziko zaklínění končetiny atp. V případě nehody půjde průtok vody během prvních jednotek minut 
zastavit. 
 
Podél dráhy budou umístěny po obou březích ocelové pozinkované sloupky propojené napříč dráhou 
lanem (průměr cca 5 mm) pro zavěšení lanek branek. Koryto bude přístupné z obou stran. 
 
SO 04 Podzemní ČS pro koryto s divokou vodou 
 
Čerpací stanice je dle návrhu podzemní železobetonový objekt o půdorysných rozměrech max. cca 10 
m x 20 m s umístěním 3 ks až 5 ks čerpadel (dle velikosti a průtoku). Výška čerpací stanice odpovídá 
čerpané výšce. ČS bude z větší části zapuštěna pod úroveň terénu a osazena do svahu, strop čerpací 
stanice je přibližně v úrovni terénu na levém břehu dráhy v místě startu.  
 
Sání čerpadel bude přímo z jezírka. Dno jezírka před ČS bude sníženo a vhodně opevněno 
makadamem a středně těžkým kamenným záhozem, z části bude betonové. Každé sání bude 
hraditelné dlužemi a opatřené hrubými česlemi proti vniknutí nečistot či plavců. Před čerpací stanicí 
bude norná stěna. 
 
Čerpací stanice bude postavena v pažené stavební jámě ze štětovnic.  
 
V čerpací stanici bude osazeno technologické zařízení čerpadel – podrobněji viz PS 01. 
 
SO 05 Kiosková trafostanice  
 
Kiosková trafostanice bude prefabrikovaný objekt podobný distribuční trafostanici ČEZ Distribuce o 
rozměrech max. cca 5 x 9 m s VN rozvaděčem, transformátorem a NN rozvaděčem a s případnými 
frekvenčními měniči pro řízení otáček (rozběh) čerpadel. Objekt bude částečně zapuštěn pod úroveň 
terénu. 
 
SO 06 Přívod elektrické energie  
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Přívod elektrické energie bude zemním kabelem VN ze stávajícího areálu FVE Sulkov a z distribuční 
sítě ze Sulkova z rozvaděče na hranici areálu firem Gühring / Novatec (SD Funds).  Do areálu 
Novatec povede ke zdrojům užitkové vody kabel NN. 
 
SO 07 Přípojka pitné vody, užitkové vody a výtlak kanalizace 
 
V souběhu se zemním přívodním kabelem VN a NN do/ze Sulkova dále povede přípojka pitné vody, 
užitkové vody a výtlak kanalizace. Trasa povede podél místní komunikace převážně po pozemku obce 
Líně, částečně dálničním podjezdem po pozemku ŘSD, částečně po pozemku Focus Invest vedle 
komunikace vedoucí pod FVE. Součástí kanalizačního výtlaku je jímka čerpací stanice, která bude 
vystrojena výtlačným čerpadlem. Čerpací stanice bude umístěna poblíž kontejnerů se sociálním 
zařízením a WC. 
 
SO 07-1 Pitná voda 
 
Vodovod pitné vody bude přiveden z vodovodní sítě obce Líně místní části Sulkov pomocí potrubí o 
světlosti 80 mm. Napojení bude provedeno v ulici Na Perkách v jihovýchodní části zástavby Sulkova. 
V místě napojení bude umístěna šachta s vodoměrem. Přesné místo napojení bude upřesněno 
provozní organizací. 
 
SO 07-2 Užitková voda  
 
Užitková voda bude mít dva zdroje. Prvním je stávající pramen při levém břehu Lučního potoka. Pro 
jímání budou využity stávající studniční skruže. Druhým zdrojem je opuštěné jezírko ve východním 
rohu areálu Novatec. Rovněž bude vybaveno studničními skružemi na makadamový podsyp. V jezírku 
budou provedeny dva odběry, které budou propojeny do jedné čerpací šachty. Voda bude v prostoru 
jímání mírně filtrována. Druhý zdroj bude sloužit pouze pro prvotní napuštění jezírka a rybníka. 
 
Oba zdroje užitkové vody budou napojeny na jeden výtlak, který bude ukončen na břehu rybníka Hráz 
v záměru divoké vody. 
 
Celkový odběr vody z obou zdrojů bude: 

• pro prvotní doplnění vody do jezírka pro divokou vodu a pro rybník: 6 l.s-1, po dobu dvou 
měsíců, představuje cca 32 000 m3 

• průměrný odběr z prameniště ze Sulkova činí 1,7 l.s-1 po období květen - říjen, 5 měsíců cca 
22 000 m3 – v ostatních měsících v roce bude odběr zanedbatelný. 

 
Celkem bude předpokládaný odběr vody v prvním roce 55 000 až 60 000 m3/rok. Další roky se 
předpokládá průměrný odběr ve výši 25 000 m3/rok. Část vody se vrátí průsakem do koryta 
Sulkovského potoka a následně do Lučního potoka. Doprava vody bude řešena potrubím o světlosti 
100 mm. 
 
SO 07-3 Tlaková kanalizace 
 
Systém tlakové kanalizace sestává z jímky, kam budou svedeny splaškové odpadní vody charakteru 
městských odpadních vod z mobilních kontejnerů se sociálním zařízením. V jímce bude osazeno 
čerpadlo pro splaškové odpadní vody, na které bude napojeno výtlačné potrubí. V blízkosti čerpací 
stanice bude do potrubí dávkován dezodorant k zabránění pachu v prostoru ukončení výtlaku 
v gravitační kanalizaci obce Sulkov. Dezodorační stanice bude umístěna v blízkosti čerpací stanice.  
 
Jímka čerpací stanice bude mít objem denní produkce splaškové odpadní vody (5,5 m3) pro případ 
nefunkčnosti čerpací stanice. Dimenze potrubí bude upřesněna dle parametrů čerpadla, předpokládá 
se světlost 80 mm (DN 90). 
 
SO 08 štěrková odstavná plocha, přístupová a obslužné cesty, finální TÚ 
 
Pro parkování a příchod ke kontejnerům správce a kontejnerům sociálního zařízení a též jako podklad 
pro samotné kontejnery bude zřízena pouze štěrková odstavná a pochozí plocha. Pro příjezd 
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k odstavné ploše bude z ostatní komunikace LČR zřízena po pozemcích stavby (Focus Invest) 
štěrková příjezdová cesta. Pro příchod k a chůzi podél terénu s divokou vodou budou zřízeny 
obslužné areálové cesty a plochy štěrkové nebo z betonové dlažby. Budou provedeny konečné 
terénní úpravy v podobě zatravnění dotčených ploch. Záměr se nepředpokládá oplotit. Součástí SO 
08 budou i lávky přes koryto divoké vody. 
 
PS 01 - Zařízení čerpací stanice 
 
Jedná se o vertikální ponorná čerpadla osazovaná do ocelové šachty nebo betonové jímky 
s elektromotory. Předpokládá se využití čerpadel výrobce Flygt, KSB, Sigma nebo podobných. Každé 
čerpadlo bude mít dvě vyústění - do navrhované dráhy a 2. zaslepené vyústění pro případ budoucí 
realizace dráhy č. 2. Toto zaslepené vyústění bude zároveň montážním otvorem pro osazování 
čerpadel do šachty jeřábem. Vyústění budou opatřená zpětnými klapkami. Alternativně je možné 
použití Archimédových šroubů např. výrobce Gess. Součástí zařízení čerpací stanice je i zařízení 
trafostanice. 
 
PS 02 - Kontejnery se sociálním zařízením a pro správce 
 
K terénu s divokou vodou budou dovezeny kontejnery s nezbytně nutným sociálním zařízením (WC, 
umyvadla, sprchy) a kontejner pro správce a sklad. Kontejnery budou osazeny na zpevněnou 
štěrkovou plochu SO 08.  Mimo sezónu, tj. na zimní období, je možné kontejnery odvážet na jiné 
místo, kde budou po toto období uskladněny. 
 
 
 
Terén s divokou vodou se nepředpokládá oplotit, bude pouze monitorován kamerovým systémem. 
 
Provoz, tj. pouštění divoké vody pro veřejnost, amatérské i výkonnostní sportovce, složky IZS, 
předpokládáme: 
 

• od začátku jara do podzimu denně několik hodin (2 až 5 hod), o víkendech pak prakticky celý 
den. 

• cca od listopadu a v zimě se pouští voda pouze občas (1x až 2x týdně na hodinu) povětšinou 
pouze pro výkonnostní sportovce, např. dva dny v týdnu a jeden den o víkendu. 

• celkově projekt předpokládá pouštění divoké vody obdobně jako na jiných terénech s divokou 
vodou např. v Českém Vrbném u Českých Budějovic nebo v Miřejovicích u Prahy přibližně 
1000 hodin ročně 

• projekt počítá s pravidelnými cvičeními IZS, HZS, SDH, PČR, vodních záchranářů a potápěčů 
v sezoně přibližně 1x za 14 dní vždy v délce cca dvou až 3 dní v týdnu. Pouze v Plzeňském 
kraji je 18 jednotek HZS, stovky jednotek SDH. 

 

            

2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU  
 
Terénní průzkum proběhl říjnu a listopadu 2020.  
 
Posuzován byl prostor budoucí výstavby cca o 2 m rozšířený, jak je patrno v přílohové části.  

Pro hodnocení dřevin bylo stanoveno několik základních parametrů, které charakterizující stav 
hodnocených dřevin. Jsou to taxon latinsky, taxon česky, typ vegetačního prvku, obvod kmene ve 
výšce 130 cm průměr kmene ve výšce 130 cm, počet ks, plocha podrostů v m2, dendrologická 
hodnota a poznámka. 

Taxon 
 
Názvy dle systematiky: Praktická dendrologie 1,2, Karel Hieke, SZN Praha 1978 
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Typ vegetačního prvku 
 
Základní prostorotvorná složka hodnocené zeleně. Vegetační prvek je určen fyziognomií, vzhledem, 
prostorotvorným uspořádáním a způsobem pěstování. 
 
Vzhled je určen především životní formou dřevin (habitem). Životní forma úzce souvisí s životním 
cyklem, je významná i z hlediska technologie pěstování a odráží v tomto směru i celou řadu možných 
pěstitelských postupů a přístupů. 
 
Základní kategorie prostorotvorného uspořádání jsou: 
 
A alej, stromořadí, liniový prvek 
S  soliterní strom 
Sk skupina 
P porost, náletové dřeviny 
 
Obvod kmene 
 
Obvod kmene je měřený ve výšce 1,3 m nad zemí a je udáván v centimetrech. 
 
Průměr kmene 
 

Průměr kmene je měřený ve výšce 1,3 m nad zemí a je udáván v centimetrech. 

 

Počet kusů dřevin 
 

Udává množství v kusech u jednotlivých položek. Více kmenů je uvedeno u níže větvených jedinců 
(dvoják atd.). 

Plocha keřů a podrostu 
 

Pokud se jedná o zapojený porost stromů nebo plochu keřů, je udávána plocha v m2. 

 

Dendrologická hodnota 
Dendrologická hodnota představuje hodnotu výslednou, zahrnující v sobě vitalitu, zdravotní stav, 
věkové stadium, předpokládanou perspektivnost s důrazem na vhodné estetické uplatnění na 
stanovišti.  

1 stromy vynikající, výjimečné solitéry, nenahraditelní jedinci, památné stromy, stromy 
s dobrou perspektivou, perfektní uplatnění na stanovišti 

2 výborný stav, kvalitní stromy s dobrou perspektivou 
3 průměrně hodnotná dřevina s předpokladem dlouhodobé existence, případně se 

sníženou vitalitou, zhoršeným zdravotním stavem, kompozičně nebo pěstebně 
využitelná. Stromy nahraditelné, ale i dobře použitelné. 

4 stromy poškozené, nevzhledné, deformované, s netypickým habitem, perspektivně 
nepoužitelné, nevhodné na daném stanovišti, prosychající, koncepčně vybočující, 
s krátkodobou životností 

5 odumírající dřevina s nevratným poškozením, bez plnění původních funkcí, strom 
suchý, odstranění nevyhnutelné. 
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3 VYHODNOCENÍ  
 
3.1 Dřeviny rostoucí mimo les 

Celkem bylo inventarizováno 917 dřevin. Nejvíce jedinců bylo osiky (Populus tremula) – 406 ks , břízy 
(Betula pendula) – 404 ks. Následovaly borovice (Pinus sylvestris) - 49 ks, a dubu (Quercus sp.) - 29 ks. 
Přehled počtu jednotlivých druhů dřevin uvádí následující tabulka. 
 
Tabulka č.1. Celkový počet ks jednotlivých druhů (rodů) dřevin 
NÁZEV LATINSKY NÁZEV ČESKY POČET KS 

 
Populus tremula topol osika 406 
Betula pendula bříza bradavičnatá 404 
Pinus sylvestris borovice lesní 49 
Quercus sp. dub 29 
Salix caprea vrba jíva 12 
Picea abies smrk ztepilý 9 
Carpinus betulus Habr obecný 4 
Acer sp. javor 4 
Celkem  917 
 
Dřeviny jsou jednotlivě tabelárně popsány v příloze č. 3. 
 
Z hlediska stáří dřevin se jedná především o mladší sukcesní stádia, jak uvádí následující tabulka. 
Tabulka č.2. Průměry dřevin ve výšce 130 cm nad zemí 
PRŮMĚR KMENE VE 130 CM POČET KS 
6-10cm 350 
11-15 cm 210 
16-20 cm 225 
21-25 cm 95 
Nad 26 cm 37 
Celkem 917 
 
 
3.2 Dřeviny vyžadující povolení ke kácení 

V rámci průzkumu byly identifikovány dřeviny, které (pokud budou káceny) vyžadují získat povolení ke 
kácení dřevin dle § 4 Vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 
Jedná se o dřeviny, které mají obvod kmene vyšší než 80 cm, měřené ve 130 cm nad zemí. Celkem 
bylo identifikováno 37 ks dřevin o obvodu vyšším než 80 cm (průměr 26 cm a více). 
 
Nejvíce jedinců, u kterých bude třeba si vyžádat povolení ke kácení, bylo  z hlediska druhů bříza 
(Betula pendula) - 22 ks, osika (Populus tremula) - 8 ks. Přehled počtu jednotlivých druhů dřevin, které 
budou vyžadovat povolení ke kácení, uvádí následující tabulka. 
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Tabulka č.3. Počet ks jednotlivých druhů (rodů) dřevin - povolení ke kácení 
NÁZEV LATINSKY NÁZEV ČESKY POČET KS 

 
Betula pendula bříza bradavičnatá 22 
Populus tremula topol osika 8 
Pinus sylvestris borovice lesní 6 
Picea abies smrk ztepilý 1 
 
Z dřevin, které budou muset mít povolení ke kácení, je nejvíce jedinců o průměru 26 - 30 cm (a 
obvodu 82  - 94 cm) ve výšce 130 cm nad zemí - 26 ks. Nad 31 cm v průměru bylo popsáno 11 ks 
dřevin, přičemž nad průměrem 40 cm ani jediný.  
 
Tabulka č.4. Průměry dřevin ve výšce 130 cm nad zemí - povolení ke kácení 
PRŮMĚR KMENE VE 130 CM POČET KS 
26-30 cm 26 
31-35 cm 3 
36-40 cm 8 
42-45 cm 0 
48-50 cm 0 
51-55 cm 0 
60 cm 0 
 
 
3.3 Dřeviny v podrostu 

V podrostu, ať již v okolí dřevin nebo samostatně byly popsány druhy, které korespondují s druhovým 
složením vzrostlých dřevin. Výše uvedené dřeviny doplňují šípek (Rosa sp.), hloh (Crataegus sp.), 
pámelník bílý (Symphoricarpos albus). 
 
4 ZÁVĚR 
 
V rámci dendrologického průzkumu bylo popsáno 917 dřevin v řešeném území. 
 
Lze konstatovat, že zásah do dřevin rostoucích mimo les bude z hlediska počtu kusů dřevin relativně 
významný, i když z hlediska kvality dřevin nikoliv. Bylo identifikováno 37 kusů dřevin, které mají obvod 
kmene ve výši 130 cm nad zemí větší než 80 cm a bude nutné vyžádat si povolení ke kácení. Zásah 
do porostů dřevin byl již minimalizován tím, že kácet se bude pouze v místech stavebních objektů a 
jejich těsné blízkosti. Zásah lze dále omezit minimalizací kácení na pravém (severním) břehu koryta 
s divokou vodou. 
 
5 PŘÍLOHY 
 
Seznam příloh : Příloha č. 1 Širší vztahy (1:10000, A4) 
   Příloha č. 2 Posuzovaná plocha (1:2500, A3) 
   Příloha č. 3 Přehled dřevin    
   Příloha č. 4 Dřeviny - povolení ke kácení 
    







Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 126+69 40+22 2 3 dvojkmen
Salix caprea vrba jíva P 31 10 1 3
Salix caprea vrba jíva P 16 5 1 3
Salix caprea vrba jíva P 16 5 1 3
Salix caprea vrba jíva P 31 10 1 3
Salix caprea vrba jíva P 25 8 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 113 36 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Populus tremula topol osika P 72 23 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 10 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Symphoricarpos albus pámelník bílý P 20 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Acer campestre javor babyka P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Symphoricarpos albus pámelník bílý P 20 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 88 28 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Acer campestre javor babyka P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 31 10 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 94 30 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Quercus robur dub letní P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 94 30 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 22 7 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 25 8 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 57 18 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 44 14 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 31 10 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 25 8 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 41 13 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 41 13 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 22 7 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Salix caprea vrba jíva P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 72 23 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 60 19 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 91 29 1 3
Quercus robur dub letní P 16 5 1 3
Quercus robur dub letní P 25 8 1 3
Quercus robur dub letní P 35 11 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 60 19 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Pinus sylvestris borovice lesní P 57 18 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 53 17 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Picea abies smrk ztepilý P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 97 31 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47+50 15+16 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 75+38 24+12 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 16 5 1 3
Populus tremula topol osika P 16 5 1 3
Populus tremula topol osika P 16 5 1 3
Populus tremula topol osika P 13 4 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28+31 9+10 2 3 dvojkmen
Quercus robur dub letní P 25 8 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Quercus robur dub letní P 19 6 1 3
Quercus robur dub letní P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 66 21 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 53 17 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 60 19 1 3
Quercus robur dub letní P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 82 26 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 85 27 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Quercus robur dub letní P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 72 23 1 3
Quercus robur dub letní P 50 16 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 22 7 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 16 5 1 3
Picea abies smrk ztepilý P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31+50 10+16 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63+44 20+14 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 22+31 7+10 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 72 23 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 72 23 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 22 7 1 3
Populus tremula topol osika P 82 26 1 3
Populus tremula topol osika P 72 23 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 22 7 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 16 5 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 79 25 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Quercus robur dub letní P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Picea abies smrk ztepilý P 6 2 1 3
Picea abies smrk ztepilý P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 3
Populus tremula topol osika P 25+31+63 8+10+20 3 3 trojkmen
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 79 25 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 41 13 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 41 13 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Carpinus betulus habr obecný P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 69 22 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 88 28 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 69 22 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38+19+19+57 12+6+18+6 4 3 čtyřkmen
Quercus robur dub letní P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 13 4 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 53+28 17+9 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 53 17 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 31+50 10+16 2 3 dvojkmen
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 38+47 12+15 2 3 dvojkmen
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 41 13 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 50+57+63 16+18+20 3 3 trojkmen
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 3
Populus tremula topol osika P 82 26 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 28+38 9+12 2 3 dvojkmen
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 113 36 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44+38 14+12 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 126+69 40+22 2 3 dvojkmen
Salix caprea vrba jíva P 31 10 1 3
Salix caprea vrba jíva P 16 5 1 3
Salix caprea vrba jíva P 16 5 1 3
Salix caprea vrba jíva P 31 10 1 3
Salix caprea vrba jíva P 25 8 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 113 36 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 72 23 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 10 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Symphoricarpos albus pámelník bílý P 20 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Acer campestre javor babyka P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Symphoricarpos albus pámelník bílý P 20 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 88 28 1 3
Acer campestre javor babyka P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 31 10 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 94 30 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Quercus robur dub letní P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 94 30 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 22 7 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 25 8 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 57 18 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 44 14 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 31 10 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 25 8 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 41 13 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 41 13 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 22 7 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Salix caprea vrba jíva P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 72 23 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 60 19 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 91 29 1 3
Quercus robur dub letní P 16 5 1 3
Quercus robur dub letní P 25 8 1 3
Quercus robur dub letní P 35 11 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 60 19 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 57 18 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 53 17 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Picea abies smrk ztepilý P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 97 31 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 47+50 15+16 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 75+38 24+12 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 16 5 1 3
Populus tremula topol osika P 16 5 1 3
Populus tremula topol osika P 16 5 1 3
Populus tremula topol osika P 13 4 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28+31 9+10 2 3 dvojkmen
Quercus robur dub letní P 25 8 1 3
Quercus robur dub letní P 19 6 1 3
Quercus robur dub letní P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 66 21 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 53 17 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 60 19 1 3
Quercus robur dub letní P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 75 24 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 82 26 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 85 27 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Quercus robur dub letní P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 72 23 1 3
Quercus robur dub letní P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 22 7 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 16 5 1 3
Picea abies smrk ztepilý P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31+50 10+16 2 3 dvojkmen



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 63+44 20+14 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 22+31 7+10 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 69 22 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 72 23 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 72 23 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 22 7 1 3
Populus tremula topol osika P 82 26 1 3
Populus tremula topol osika P 72 23 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 22 7 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 16 5 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 79 25 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Quercus robur dub letní P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Picea abies smrk ztepilý P 6 2 1 3
Picea abies smrk ztepilý P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 3
Populus tremula topol osika P 25+31+63 8+10+20 3 3 trojkmen
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 6 2 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 79 25 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 41 13 1 3
Populus tremula topol osika P 41 13 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 9 3 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 16 5 1 3
Carpinus betulus habr obecný P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 69 22 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 88 28 1 3
Populus tremula topol osika P 69 22 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38+19+19+57 12+6+18+6 4 3 čtyřkmen
Quercus robur dub letní P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 13 4 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 28 9 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 13 4 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 53+28 17+9 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 53 17 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 25 8 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 47 15 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 31+50 10+16 2 3 dvojkmen
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 38+47 12+15 2 3 dvojkmen
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 41 13 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 50+57+63 16+18+20 3 3 trojkmen
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 3
Populus tremula topol osika P 82 26 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 60 19 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 28+38 9+12 2 3 dvojkmen
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 3
Populus tremula topol osika P 28 9 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 57 18 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 35 11 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 113 36 1 3
Populus tremula topol osika P 75 24 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 53 17 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 50 16 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 19 6 1 3
Populus tremula topol osika P 38 12 1 3
Populus tremula topol osika P 31 10 1 3
Populus tremula topol osika P 47 15 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 19 6 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 35 11 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44+38 14+12 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44+50 14+14+16 3 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Quercus robur dub letní P 25 8 1 3
Quercus robur dub letní P 19 6 1 3
Quercus robur dub letní P 13 4 1 3
Quercus robur dub letní P 13 4 1 3
Carpinus betulus habr obecný P 38 12 1 3
Carpinus betulus habr obecný P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 44 14 1 3
Populus tremula topol osika P 69 22 1 3
Populus tremula topol osika P 69 22 1 3
Populus tremula topol osika P 63 20 1 3
Populus tremula topol osika P 25 8 1 5 suchý
Populus tremula topol osika P 41 13 1 3
Populus tremula topol osika P 9 3 1 3
Populus tremula topol osika P 13 4 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní S 66 21 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní S 31 10 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní S 47 15 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní S 31 10 1 3



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Pinus sylvestris borovice lesní S 16 5 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 91 29 1 2
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 79 25 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá S 107 34 1 2
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 44 14 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 50 16 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 63 20 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 57 18 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá S 75+57 24+18 2 3
Picea abies smrk ztepilý S 88 28 1 2
Picea abies smrk ztepilý S 63 20 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní S 53 17 1 3
Quercus robur dub letní S 38 12 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 31 10 1 3

CELKEM 917 200



Název latinsky Název česky Typ 
vegetačního 
prvku

Obvod 

kmene

Průměr kmene Počet ks Plocha    

(m2)

Dendr. 

hodnota

Poznámka

Populus tremula topol osika P 113 36 1 3
Populus tremula topol osika P 113 36 1 3
Populus tremula topol osika P 88 28 1 3
Populus tremula topol osika P 88 28 1 3
Populus tremula topol osika P 82 26 1 3
Populus tremula topol osika P 82 26 1 3
Populus tremula topol osika P 82 26 1 3
Populus tremula topol osika P 82 26 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 113 36 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 113 36 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 94 30 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 94 30 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 88 28 1 3
Pinus sylvestris borovice lesní P 88 28 1 3
Picea abies smrk ztepilý S 88 28 1 2
Betula pendula bříza bradavičnatá P 126+69 40+22 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá P 126+69 40+22 2 3 dvojkmen
Betula pendula bříza bradavičnatá S 107 34 1 2
Betula pendula bříza bradavičnatá P 97 31 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 97 31 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 94 30 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 94 30 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 91 29 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 91 29 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 91 29 1 2
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 88 28 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 85 27 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 85 27 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 82 26 1 3
Betula pendula bříza bradavičnatá P 82 26 1 3



TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV - ZLEPŠENÍ REKR. A                 
SPORT. VYUŽITÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO ZÁCHRANÁŘE  

 

Příloha č.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologický  screening. 
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Předmět hodnocení:  Terén s divokou vodou Sulkov  ke zlepšení rekreačního a 
    sportovního využití území a pro záchranáře-

  Biologický screening lokality  

Objednatel : RNDr. J. Růžička 
Arbesova 1014/10, 360 06 Karlovy Vary 
IČ : 63676907 

Zpracovatel: RNDr. Oldřich Bušek 
Pod Jelením skokem 5, 360 01 Karlovy Vary 
IČ: 468 72 990   
DIČ: CZ 5602200373 

autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění  

Kontakt: tel : 728 607 751 
E-mail : old.busek@tiscali.cz 

Spolupráce:  - 

    Datum:   Karlovy Vary Podpis: 
29.8.2020 

mailto:old.busek@tiscali.cz
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1. ZADÁNÍ A CÍL BIOLOGICKÉHO SCREENINGU

Lokalitou, na které byl proveden biologický screening, jsou pozemky určené k 
zastavení v rámci realizace záměru „TERÉN S DIVOKOU VODOU SULKOV KE 
ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ A PRO 
ZÁCHRANÁŘE“. 

Průzkum byl prováděn na p.p.č. 1059/2 v k.ú. Líně a 1267/1 v k.ú. Vejprnice. 
Screening (kontrola biologických poměrů lokality provedená odborně způsobilou osobou) byl 
proveden na základě požadavku objednatele.  
Jeho cílem bylo zjistit ev. vyloučit v lokalitě případný výskyt zvláště chráněných zájmů 
ochrany přírody a krajiny, především zvláště chráněných či jinak ochranářsky významných 
druhů rostlin a živočichů. 

2. SOUHRNNÁ ZPRÁVA – VÝSLEDEK SCREENINGU

Visitace lokality byly provedeny ve dnech 6. a 20.8.2020. 

Flora a vegetace: 

Větší část plochy dotčené lokality je zvodnělá nebo porostlá litorální vegetací a vegetací 
bahnitých substrátů. Plovoucí, ve vodě kořenící vegetace v nádrži zastižena nebyla.  

Pozemky již vzdálenější od břehové čáry nádrže pokrývá vegetace pionýrských dřevin o stáří 
max. 50 let. 

Druhové složení litorální a vodní vegetace: 
Bidens Carex bohemica, C. rostrata, Iris pseudacorus, Juncus bufonius, J. effusus, J. 
tenageia, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Mentha longifolia,  
Poa palustris, Phragmites australis, Potamogeton pusillus agg., Rumex crispus, Solanum 
dulcamara, Solidago giganthea 

Druhové složení přilehlých pozemků (charakteru pionýrského lesa a jeho okrajů): 

stromové patro:  
Picea excelsa, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Q. petrea,  Pinus sylvestris, 
Acer negundo,Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Salix caprea 

keřové patro:   
juvenilní jedinci druhů stromového patra a dále Prunus spinosa, Crataegus sp., Rosa sp. div., 
Frangula alnus, Salix euxina 

bylinné patro:   
Achillea  millefolium, Aegopodium podagraria, Agrostis capillaris, Arctium lappa 
Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Astragalus glycyphyllos, Avenella flexuosa, 
Ballota nigra, Calamagrostis arundinacea, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Daucus 
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carota, Dryopteris filix-mas, Echium vulgare, Epilobium angustifolium,  Euphorbia 
cyparissias, Festuca cf. ovina., Fragaria vesca, Hieracium lachenalii, Holcus mollis, 
Hypericum perforatum, Galeopsis tetrahit, Geum urbanum, Geranium robertianum,  
Chelidonium majus Impatiens parviflora, ,  Linaria vulgaris, Lotus corniculatu, Luzula 
luzuloides, Melampyrum pratense, Melilotus albus, Phragmites australis, Poa nemoralis, Poa 
pratensis,  Potentilla erecta, Rubus fruticosus ag. Rubus idaeus, , Silene nutans, Stachys 
sylvatica, Stellaria nemorum, Tanacetum vulgare, Torilis japonica, Trifolium repens, 
Tussilago farfara, Urtica dioica, Veronica officinalis 

Bezobratlí: 

průzkum byl zaměřen především na výskyt zástupců denních druhů motýlů (Rhopalocera) a 
vážek (Odonata). 

Zjištěn byl výskyt pouze ± všudypřítomných, běžně se vyskytujících a ekologicky plastických 
druhů: 

denní motýli: 
Anthocharis cardamines, Celastrina argiolus, Lasiommata megera, Maniola jurtina, Pieris 
napi, Polyommatus amandus 

vážky: 
Aeschna grandis, Anax imperator, Coenagrion puella, Enallagma cyathigerum, Ischnura 
elegans, Somatochlora metallica, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum 

Obratlovci: 

Zástupci obojživelníků (Amphibia) a plazů (Reptilia) nebyli v lokalitě, především asi z 
důvodu extrémně horkého a suchého počasí v době průzkumu, zjištěni. 

V lokalitě, tzn. především v porostu pionýrských dřevin byl v průběhu vizitací zjištěn jen 
omezených počet běžně se vyskytujících ptačích druhů (průzkum byl ovšem proveden na 
samém konci hnízdního období): 

budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubeculla), drozd 
zpěvný (Turdus philomelos), holub hřivnáč (Columba palumbus), káně lesní (Buteo buteo), 
konipas bílý (Motacila alba), kos černý (Turdus merula), linduška lesní (Anthus trivialis),  
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (Sylvia borin), pěnkava obecná 
(Fringilla coelebs), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) – transmigrace,  sojka 
obecná (Garullus glandarius), straka obecná (Pica pica), strakapoud velký (Dendrocopos 
major), sýkora modřinka (Cyanistes cyaneus), vodouš kropenatý (Tringa  ochropus) - 
transmigrace, vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – transmigrace, volavka šedá (Ardea 
cinerea), zvonek zelený (Carduelis chloris). 

Savci nebyli v průběhu konání průzkumu v lokalitě pozorováni – s výjimkou srnce obecného 
(Capreolus capreolus) a veverky obecné (Sciurus vulgaris), která je zvláště chráněným 
druhem (kategorie druhů ohrožených), avšak vzhledem k tomu, že se po vyrušení předpokládá 
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přemístění do sousedních biotopů (kterých je dostatek), nepředpokládá se ovlivnění jedinců 
ani populace. 

Byly zaznamenány pobytové stopy prasete divokého (Sus scrofa), lišky obecné (Vulpes 
vulpes) a na přilehlé účelové komunikaci byl nalezen kadáver ježka západního (Erinaceus 
europaeus). 

Výskyt dalších zvl. chráněných druhů savců je možno z důvodu struktury biotopů v podstatě 
vyloučit. 

3. ZÁVĚR

Na sledované lokalitě byl proveden screening zaměřený cíleně na zjištění případného výskytu 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, event. na výskyt dalších zájmů uvedených 
v ZOPK, které by mohly být realizací záměru dotčeny. 

Biologickým screeningem byla v lokalitě vyloučena přítomnost některého ze zájmů 
formulovaných v zákoně o ochraně přírody a krajiny.  
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Fotopříloha 
 
 

 
 

                Foto 1: Odlehlejší břehy nádrže porůstá mladá vegetace pionýrských dřevin 
 
 

 

 
 

                Foto 2: Celkový pohled na vodní plochu a litorální vegetaci jižního břehu 
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Vizualizace záměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizualizace Terénu s divokou vodou Sulkov – celkový pohled 

 
 



Vizualizace Terénu s divokou vodou Sulkov – pohled od prvního úseku pro zkušenější kanoisty 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru 
z hlediska územně plánovací dokumentace. 
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