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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

ZÁMEK ŽINKOVY 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216 /2007 Sb., a slouží jako základní podklad 
pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona, 
doplněné hlukovou a rozptylovou studií. 

Předmětem záměru je rekonstrukce zámku a areálu Žinkovy. 

Oznamovatelem záměru je firma CROWN ESTATES, s.r.o., Žinkovy 88, 335 54. 

Oznámení je zhotoveno firmou Amec, s.r.o. na základě objednávky oznamovatele. Zpracování oznámení 
proběhlo během listopadu 2007 až února 2008. Terénní šetření v dotčeném území proběhlo v 8.11.2007 a 
16.1.2008. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace 
vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního zpracování a údaje získané během vlastních 
průzkumů lokality. 

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho 
okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme 
k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných 
vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

CROWN ESTATES, s.r.o. 

2. IČ 

252 35 664 

3. Sídlo 
Žinkovy 88   
335 54  Žinkovy 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele 
Dr. Ernst Walch 
9498 Planken, Oberbühl 5 
Lichtenštejnské knížectví 
 
 
Osoba zplnomocněná vedením projektu, adresa pro korespondenci: 
Ing. Jiří Kocman 
CE Brno s.r.o. 
Masarykova 32,  
602 00 Brno 

Tel.:    (+420) 542 213 603 
Fax:    (+420) 542 213 479 
GSM:  (+420) 777 192 369 
e-mail: jiri.kocman@cebrno.cz  
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

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

Zámek Žinkovy. 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.6 
název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře 

nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích míst v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 
a 

kategorie: II 
bod: 10.13 
název: Tematické areály na ploše nad 5 000 m2. 
sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacita záměru: plocha oznamovaného záměru:     757 961m2, z toho: 
          (plocha dotčená rekonstrukcí zámku, zámeckého areálu a přilehlého okolí) 

    vodní plocha (rybník Labuť):   578 847 m2 

    zastavěná plocha:        8 307 m2, z toho: 
    - zámek         1 900 m2 
    - provozní budova               658 m2 
    - hospodářská budova              494 m2 
    - garáž                       1 260 m2 
    - gastro + bazén        1 192 m2 
    - loděnice            237 m2 
    - garden services           216 m2 
    - bungalovy (129 m2 x 12)       1 548 m2 
    - bazén venkovní           802 m2 

    zpevněné plochy         16 400 m2 
   (parking, silnice, chodníky a pěšiny) 

    plochy parkoviště          1 384 m2 
    počet parkovacích stání            110 
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    plochy zeleně (intenzivně udržováno)     12 700 m2 

    ostatní kultivovaná plocha    140 323 m2 

3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:      Plzeňský 
obec:     Žinkovy 
katastrální území:    Žinkovy (k.ú. 797111) a Vojovice (k.ú.784613) 

Dotčené parcely:  

k.ú. Žinkovy: st. 69/1, st. 69/2, st. 70, st. 204, st. 205, st. 206, st. 207, st. 208, st. 209, st. 210, st. 
211, st. 307, st. 308, st. 309, st. 310, 1685/1, 1691, 1693/1, 1693/2, 1699, 1702, 
1703, 1704, 1707/2, 1707/3, 1708, 1710, 1711/1, 1711/2, 1711/9, 1720/13, 1721/2, 
1722/22, 1721/37, 1721/43, 1721/44, 1721/45, 1721/46, 1834/3, 1835/1, 1835/2, 
1838/2, 1692, 1694, 1713/1, 1714/1, 1688/1, 1688/2 a 1707/4. 

k.ú. Vojovice: 1205/2 

Výše uvedené parcely jsou ve vlastnictví oznamovatele záměru, s výjimkou parcel č. 1692, 1694, 1713/1 
a 1714/1, které jsou ve vlastnictví Klatovského rybářství a.s. Na tyto parcely bude uzavřena nájemní 
smlouva a dohoda o užívání vodní plochy. 

Oznamovaný záměr je částečně v souladu se schváleným územním plánem obce Žinkovy (vyjádření 
příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace viz příloha 5 tohoto oznámení). 
Pro aktivity umístěné na louce za bungalovy, tj. bazén, plocha pro sportovní aktivity a parkoviště pro 
bungalovy bude zahájen proces změny územního plánu. 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Žinkovy a Vojovice jsou pro účely zpracování tohoto 
oznámení nazývány tzv. dotčeným územím. 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Schéma umístění záměru  
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru 

Záměrem investora je rekonstrukce zámku Žinkovy na rekreační areál, při níž bude respektována 
památková ochrana zámku. Součástí záměru je rovněž kultivace širší krajiny kolem zámeckého objektu. 
Budou obnoveny funkce, které v krajině historicky fungovaly - zámecký park s ornamentální zahradou 
i volnějším lesoparkem, loděnice s letní kavárnou (jejíž kapacita by měla odpovídat loděnici, která 
v minulosti na tomto místě stávala, její vzhled však bude již naprosto soudobý), kulturní a společenské 
plochy a dále budou přidány funkce nové - sportovní, kulturní - amfiteátr, vytvoření kvalitního rekreačního 
ubytování v bungalovech vystavěných ve 20. století v zámeckém parku, vybudování heliportu a parkovišť, 
jejichž existence nebyla v minulosti nutná. 

Možnost kumulace s jinými záměry 

Není známo, že by stávající užití území v okolí v souvislosti s oznamovaným záměrem mohlo způsobit 
významnou kumulaci vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Cílem záměru je obnova zámku, které předpokládá vytvoření místa klidu a pohody v relativně nedotčeném 
přírodním prostředí. Je snahou, aby jednotlivé funkce areálu byly maximálně vyvážené. Předpokládá se 
konání důležitých soukromých akcí, rekreační pobyty, jednání a oslavy, a to s několika základními atributy: 

• schopnost poskytnout elegantní prostory pro privátní a společenské akce, 

• vytvořit luxusní prostory (prostor zámku) s konvenčními obchodními prostory vhodnými pro klienty 
vyžadující vysoký stupeň bezpečnosti a vysokou úroveň služeb, 

• vytvořit komfortní prostředí pro denní návštěvníky - obchody, kavárny, atrakce, 

• vytvořit prostor podporující speciální akce, festivaly a vystoupení světové úrovně zaměřené na 
mezinárodní návštěvníky vyšších příjmových kategorií, 

Svou polohou, ekologickou stabilitou uklidňující atmosférou jsou Žinkovy ideálním místem pro turistiku, 
odpočinek a relaxaci. 

Záměrem stavebníka je tedy adaptace zámku, který od r. 1948 do roku 1990 sloužil jako odborářská 
zotavovna, na hotel a společenské centrum. Kromě stavebních úprav zámecké budovy bude upraven 
zámecký park a příjezdové komunikace a stávající bungalovy. Zámecký park a obora budou upraveny pro 
rekreační účely. V oboře budou zrekonstruovány původní cesty, porost bude pročištěn od poškozených 
dřevin a náletových stromových a keřových skupin. 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní údaje stavby 

Tab.: Stavební objekty záměru 

SO 001 - zámek SO 019 - rybník u cesty 
SO 002 - provozní budov SO 020 - rybník u studánky 
SO 003 - hospodářská budova SO 031 - ČOV 
SO 004 - gastro budova SO 032 - zdroje vody pitné a užitkové 
SO 005 - bazén krytý SO 033 - kanalizace dešťová 
SO 006 - garáže SO 034 - kanalizace splašková 
SO 007 - bungalovy SO 041 - zdroje tepla 
SO 008 - loděnice SO 051 - zdroje chladu 
SO 009 - garden services SO 061 - plyn venkovní 
SO 010 - amfiteatr SO 071 - silnoproudé rozvody a trafostanice 
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SO 011 - pláž, koupaliště, sportoviště SO 075 - záložní zdroj - dieselagregát 
SO 012 - brána Žinkovy, brána Lipová alej SO 076 - veřejné osvětlení 
SO 013 - most přes rybník SO 080 - slaboproudé rozvody venkovní 
SO 014 - parkoviště u bungalovů SO 090 - building management systém 
SO 015 - heliport SO 100 - komunikace 
SO 016 - francouzská zahrada SO 110 - HTU a terénní úpravy 
SO 017 - anglický park SO 120 - oplocení 
SO 018 - lesopark SO 130 - ostatní sadové úpravy 

Stavebně architektonické řešení zámku 

Záměr je podřízen zachování stávajícího rázu vnější podoby zámku jako historizující stavby. Většinou 
půjde o opravu, rekonstrukci či rehabilitaci stavu po dokončení historizující přestavby v 18. století. Při 
návrhu byl respektován požadavek ochrany cenné dochované konstrukce. 

Vnější ráz zámku je dán restaurovanými fasádami, které budou opraveny technologií předepsanou orgány 
památkové péče. Vnější vrata a dveře budou (pokud to bude možné) restaurovány, v některých případech 
budou vyrobeny repliky stávajících dveří. Okna budou převážně restaurována, pultové vikýře zřízené ve 
20. století budou odstraněny. V místech, kde je třeba prosvětlit prostory krovu, zejména v místech 
zrušených pultových vikýřů, budou nová „volská oka“ s okénky nebo žaluziemi pro vzduchotechniku. 
Střecha jihovýchodního rohu zámku, kde je v místě původního uměleckého atelieru navržen prostor pro 
relaxaci, bude obnoveno ateliérové prosklení střechy tak, jak bylo instalováno při přestavbě v 18. století. 

Důležitým výtvarným prvkem bude scénické nasvětlení exteriérů staveb i přilehlé zahrady, parku a mostu 
přes rybník. 

Interiér zámku bude převážně rovněž historizující, budou rekonstruovány původní stavební a výtvarné 
prvky a pořízen mobiliář odpovídající stavu po historizující rekonstrukci. V některých místech s vloženými 
moderními technologiemi (výtahy, sociální zařízení apartmánů, prostory wellness) bude užit soudobý high-
tech architektonický výraz. 

Stavebně technické řešení objektů záměru 

Zámek 

Objekt samotného zámku je rozčleněn do několika základních zón situovaných v jednotlivých podlažích. 
Zóny je možno vzájemně spojovat či naopak uzavírat dle typu akce. Část zámku, zejména 2. NP severního 
křídla, by mohla být po větší část roku přístupná veřejnosti jako prohlídkový zámecký okruh. Tomu by 
odpovídalo i zařízení mobiliářem. 

Vertikální spojení je v současnosti zajištěno schodišťovými halami. Pro moderní provoz zámku bude nutno 
zřídit uzly vertikální dopravy osob a dopravy jídla. 

Horizontální komunikační trasy budou stávajícími chodbami jdoucími směrem západ-východ a spojujícími 
místa výtahů. 

Pro provozní propojení se zásobováním a kuchyní je nezbytné zřídit průrazy východními základy zámku do 
nového podzemního servisního objektu a také několik průrazů uvnitř dispozice 1.NP. 

Prostory pro veřejnost 
Veřejné prostory pro širší a procházející veřejnost jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží a nádvoří 
zámku - jedná se především o provozy restauračního a kavárenského typu. Předpokládá se, že celoroční 
provoz bude mít zámecká hospoda v západní části severního křídla. Kapacita bude 40 až 60 míst, dle 
zvolené kategorie. V přízemí severního křídla jsou umístěna ještě další dvě restaurační zařízení - hudební 
klub (bar) s kapacitou 50 míst a restaurace vyššího standartu s kapacitou cca 40 míst u stolů (předpokládá 
se, že tato zařízení budou mít v rámci roku omezený provoz). 

Ve 2. podlaží jsou umístěny prostory poloveřejné - multifunkční, kongresové a klubové prostory, divadelní 
sál s možností filmových projekcí, taneční sál apod., které jsou přístupné hostům přijíždějícím speciálně na 
pořádané akce. 

Bude rovněž zrekonstruován a zveřejněn prostor zámecké kaple. 
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Prostory pro kulturní a relaxační vyžití 
Mezi tyto prostory se řadí především krytý bazén umístěný v severovýchodním cípu nově budovaného 
podzemního objektu, dále pak soukromá vinárna v jižním křídle zámku, která navíc umožňuje 
i videoprojekce či menší umělecká vystoupení a výstavní činnost. Dále je do 4. NP jižního křídla zámku 
navržen blok s wellness a relaxačními prostory. 

Prostory pro pobyt 

Prostory pro pobyt hotelových hostů jsou situovány ve 2., 3. a  4. nadzemním podlaží. 

Ve 2. NP se nachází 1 menší apartmán ve spojovacím křídle a 1 luxusní apartmán s dvojicí ložnic v jižním 
křídle zámku. 

Ve 3. podlaží jsou umístěny apartmány vyššího standardu s nezbytným zázemím. Nachází se zde 
3 luxusní apartmány a 4 pokoje. Bývalý Škodův apartmán je navíc doplněn o pokoj pro ostrahu, který je 
rovněž vybaven vlastním sociálním zařízením. Centrální hala tohoto apartmánu má malou kuchyňku 
a samostatné WC. 

Nejvyšší, 4. podlaží, je rozčleněno na část ubytovací a odpočinkovou - v severním a spojovacím křídle 
objektu jsou umístěny ubytovací místnosti, v křídle jižním pak „Art room“, „wellness“ s tělocvičnou, saunou, 
a terasou a další relaxační prostory (manikúra, pedikúra, kadeřnictví apod.). 

V ubytovací části se nachází 3 apartmány (jeden loftového typu) a dalších 3 pokoje. 

V celém objektu se nachází celkem 8 luxusních apartmánů a 9 dalších pokojů. 

Technické řešení zámku 

Stavební úpravy jsou navrženy na základě podrobného stavebně historického průzkumu. Téměř beze 
změn zůstanou svislé nosné konstrukce - stěny. Vodorovné nosné konstrukce projdou zásadní 
rekonstrukcí. Podlahy, které nejsou historicky cennými plochami, budou vybourány. Stropy napadené 
dřevomorkou budou kompletně rekonstruovány. Historicky cenné parkety budou zdokumentovány, 
sejmuty, ošetřeny a vráceny do původních poloh. Nové podlahy budou navrženy ve skladbách 
odpovídajících účelu jednotlivých místností se snahou maximálně zachovat původní parkety. 

Krovy budou obnaženy, části napadené dřevomorkou či hnilobou vyměněny, celý krov bude ošetřen 
protiplísňovým nátěrem. V krovech budou odstraněny pultové vikýře, které byly necitlivě vybudovány 
v průběhu 20. století. Střecha bude sejmuta, budou vloženy skladby odpovídající současným požadavkům 
na tepelné vlastnosti konstrukcí. Stávající komíny budou opraveny a ty, které byly odstraněny ve 20. století 
budou opět vystavěny. Komíny budou využity pro odvětrávání a odvlhčování objektu. 

Schodiště budou rekonstruována, schodiště v jihovýchodním rohu bude zcela nové. Výtahy budou 
instalovány do nových šachet v nově zřízených průrazech. 

Fasády budou opraveny technologií předepsanou orgány památkové péče. Sgrafita budou restaurována. 
Výplně otvorů - kastlová okna budou rovněž převážně restaurována. 

Provozní budova 

Provozní budova v předzámčí bude rekonstruována. Bude nutno zajistit především odvlhčení objektu a 
následně opravu nosných vodorovných konstrukcí včetně rekonstrukce střešního pláště. 

V budově jsou v 1.NP umístěny prostory pro první kontakt s návštěvníky areálu: turistická informační 
kancelář, recepce pro ubytování v bungalovech, prodejna suvenýrů a zejména kvalitní sociální zařízení. 
Recepce pro ubytování, sociální zařízení i obchod se suvenýry mají samostatné vstupy. 

Ve 2. NP jsou situovány administrativní funkce správy, archiv a ubytování zaměstnanců v pokojích s 
vlastními sociálními zařízeními. 

Hospodářská budova 

Objekt je vybudován na místě stávající nekolaudované budovy ze šedesátých let 20. století.  V tomto 
prostoru je projektováno energocentrum. Objekt je nutno asanovat, protože jeho konstrukce neumožňuje 
efektivní uspořádání nárokovaných technologií. 
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Energocentrum tvoří plynová kotelna. K prostoru vymezenému pro vytápění přiléhají prostory pro 
v budoucnu uvažované technologie získávání tepla z geotermálních zdrojů. Prostor je navržen tak, aby 
z geotermálního zdroje bylo možno vyrábět i elektrickou energii. V přímé návaznosti na technologie 
zpracovávající tepelnou energii je v provozní budově umístěna trafostanice s elektrorozvodnou, pomocné 
dílny a sklad. 

Konstrukčně se jedná o klasický zděný objekt s nosnou obvodovou stěnou a betonovým stropem. Objekt 
bude mít tradiční objem se sedlovou střechou, soudobý výraz fasád.  

Objekt gastrozařízení 

Objekt gastrozařízení je novostavbou. Vzhledem k požadavkům ochrany památek a požadavku neměnit 
architektonický výraz zámecké budovy je podzemím objektem. Hlavním provozním prostorem je kuchyň, 
ke které přiléhají zásobovací prostory, sklady a nutné zázemí pro zaměstnance. 

Velkokapacitní kuchyně je navržena tak, aby mohla v případě potřeby poskytnout cattering pro konferenční 
akce a zahradní festivaly, tedy s kapacitou až 2000 jídel denně. 

Umístění podzemního objektu eliminuje kontakt návštěvníků se zásobováním gastroprovozu nákladními 
vozy, v četnosti cca 20 vozů za den. Vznikne tak klidný prostor před vstupem do zámku, který nebude 
rušen zásobováním. 

Denní osvětlení a odvětrání varny kuchyně a sociálních místností zaměstnanců je stropem a využívá 
skleníků, které jsou součástí ornamentální zahrady nad kuchyní. 

Konstrukce bude betonová, střešní plášť se skladbou umožňující založení ornamentální zahrady. 

Objekt bazénu 

Objekt bazénu je novostavbou. Je umístěn v bezprostřední blízkosti zámku v přímé návaznosti na osobní 
výtah v jižním křídle. Bazén je podzemím objektem. K hlavnímu prostoru s bazénem přiléhají prostory 
šaten, sociální zařízení a nutné technické zázemí. Denní osvětlení a odvětrání bazénu využívá skleníku, 
který je součástí ornamentální zahrady. 

Prostor bazénu má prosklenou jižní stěnu a je tak vizuálně propojen s exteriérem přilehlé zahrady. 
Z anglického parku však není přímo viditelný, prosklená stěna je skryta za nově navrženou terénní vlnou. 
Viditelný je teprve z bezprostřední blízkosti. 

Konstrukce bude betonová, střešní plášť se skladbou umožňující založení ornamentální zahrady. 

Garáže 

Objekt garáže je rovněž podzemní novostavbou, částečně umístěnou v přírodní prohlubni. Toto řešení 
jednoznačně odděluje provoz zásobování objektu a vjezd do garáží od pohybu návštěvníků. 

Garáž je navržena pro osobní automobily, které do ní budou zaváženy proškolenou obsluhou. Není 
vytápěna, větrání je omezeno na hygienicky přípustné minimum. 

Jde o technickou, železobetonovou stavbu. Střešní plášť je se skladbou umožňující zřízení příležitostného 
parkování pro amfiteátr. 

Kapacita je cca 40 parkovacích míst. 

Bungalovy 

Bungalovy v anglickém parku byly vybudovány v 60. letech 20. století jako letní ubytování rekreantů. 
Všechny budou kompletně rekonstruovány a využity jako pronajímatelné celoroční ubytování. Půjde 
zejména o zvětšení obývacího prostoru, přidání zasklených zimních zahrad, teras, vnějších bazénků, 
zlepšení standardu sociálních zařízení a podobně. 

Z architektonického hlediska jde o kvalitní stavby pavilónového typu situované podél lesní asfaltové cesty.  

Cílem je zachovat ráz individuálního ubytování v lese. Z toho důvodu nebudou u jednotlivých domů zřízena 
parkovací místa pro automobily, ty budou po nutném vyložení zavazadel ubytovaných zaparkovány na 
záchytném parkovišti u příjezdu na jižní straně areálu. Parkoviště bude ukryto v navržené zeleni a 
opatřeno elektronickým zabezpečením. 
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Loděnice 

V místě sportovních aktivit, jižní část pozemku u venkovního bazénu, bude vystavěna nová budova. Bude 
sloužit jako půjčovna lodiček s molem vyloženým do rybníka, fitness club a kavárna. V budově je rovněž 
místnost pro zimní uložení lodí, v létě bude sloužit jako technické zázemí pro údržbu loděk. Návštěvníci si 
budou moci dát kávu přímo na lodním molu, nebo si zacvičit ve fitness clubu na strojích umístěných podél 
prosklené stěny s výhledem nad hladinu rybníka. 

Garden services 

Na kraji lesa při cestě, bude vystavěna nová budova. Bude sloužit jako sociální zařízení pro návštěvníky 
parku, zejména při pořádání zahradních akcí v parku a jako zázemí pro údržbu zeleně. Sociální zařízení je 
navrženo pro 500 návštěvníků a je rozděleno na dvě části, aby v době mimo akce mohla být ekonomicky 
užívána jen jeho polovina. Zázemí pro údržbu zeleně obsahuje prostory pro zaměstnance, garáž na 
sekačky trávy a zahradní techniku a sklad na zahradní nářadí. 

Amfiteátr 

Amfiteátr bude mít kapacitu 150 diváků. Skládá se z prostoru pro účinkující - orchestry a hlediště. 

Pro maximální variabilitu užití je v místě orchestry navržen pouze rovný zpevněný prostor a podzemní 
šachta s přípojnými místy na elektroinstalace a slaboproudé rozvody. Pro jednotlivé akce se dle jejich 
povahy bude sestavovat vhodné jeviště a dekorace. Pro základní typy akcí bude konstrukce připravena ve 
skladu v parkovací garáži. 

Hlediště amfiteátru je zcela podřízeno terénní situaci. Záměrem je rozmístit v lesním výmolu jednotlivé 
lavice pro diváky bez velkých terénních úprav a pokud možno bez kácení stávajících stromů. Lavice se 
soudobým designem budou proto rozmístěny nepravidelně a budou nestejně velké. Ke každé lavici 
povede přírodní chodník a budou v ní instalovány reproduktory s aktivním zpožďovacím systémem pro 
elektronickou eliminaci přeslechů. 

Pláž, koupaliště, sportovní aktivity 

Na jižní straně areálu je na břehu rybníka nově navržena písková pláž. Pro návštěvníky, kteří dávají 
přednost koupání v bazénu je na pláži navržen letní bazén s úpravnou vody, sociálním zařízením, 
převlékárnou a nutným technickým příslušenstvím. Dřevěné molo na slunění je umístěno mezi bazén a 
rybník a tak může byt využíváno všemi návštěvníky. 

V blízkosti koupaliště je tenisový a volejbalový kurt. 

Brána Žinkovy a brána Lipová alej 

Na příjezdu od Žinkov a přes most rybníka Labuť je navržena výstavba bran s elektronickým 
zabezpečovacím a monitorovacím systémem. 

Most přes rybník 

Most přes rybník bude v části poblíž zámeckého břehu zvýšen, aby pod ním mohly proplouvat lodičky 
z loděnice. Spodní hrana mostní konstrukce bude 1,8 m nad průměrnou úrovní hladiny rybníka. Most bude 
současného designu, bude výrazným výtvarným objektem. V zábradlí mostu bude umístěno osvětlení 
komunikace i scénické nasvětlení. 

Parkoviště u bungalovů 

Na jižní straně areálu, při vjezdu na lesní cestu je umístěno odstavné parkoviště pro nájemníky bungalovů. 
Parkoviště bude odcloněno nově navrženými stále zelenými živými ploty, je vybaveno osvětlením, 
automatickou vjezdovou branou a elektronickým zabezpečovacím systémem s kamerovým sledováním 
z pozice ostrahy areálu. 
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Heliport 

Poblíž parkoviště bungalovů je heliport pro potřeby areálu. Kategorie heliportu a jeho vybavení bude 
upřesněno po projednání záměru se Státní leteckou inspekcí (uvažuje se i o mobilním heliportu). Četnost 
příletu a odletu vrtulníku se počítá na jeden přílet a odlet za týden. 

Park 

Zámecký park bude využíván k rekreaci, zejména pro ubytované ve vlastním zámku a bungalovech, 
případně pro pořádání zahradních slavností a festivalů. V parku budou zachovány a obnoveny některé 
aktivity jako půjčovna loděk, hřiště, pláž. 

Přední severní část před vstupním křídlem zámecké budovy bude řešena jako hlavní nástupní plocha do 
zámku, resp. zámeckého parku. Příjezd bude umožněn hlavně po mostě přes rybník, popřípadě lipovou 
alejí od obce Žinkovy. Budou zachovány průhledy přes lipovou alej k zámku a zpět. Chybějící stromy 
v aleji budou doplněny. Nástupní plocha před zámkem bude vydlážděna z kamene. Vznikne zde rondel pro 
otáčení přijíždějících vozidel. Uvnitř rondelu bude provedena ornamentální výsadba. Před zámkem bude 
vyhrazena parkovací plocha pro krátkodobé odstavení vozů ubytovaných klientů. 

Břehový porost oboustranně vedle mostu bude vyčištěn a budou obnoveny průhledy na obec Žinkovy. 

Stávající boční schodiště před zámkem vedoucí před východní křídlo zámku bude zachováno a související 
zeleň zrekonstruována. 

Prostor parku za jižním křídlem, který bude sloužit k příjezdu VIP klientů, bude vydlážděn kamenem, 
plochy pod vzrostlými stromy budou zatravněny. Po stranách přístupového schodiště na terasu budou 
vysázeny nové trávníkové záhony. Uprostřed plochy vznikne opět rondel s ornamentální výsadbou. 
Schodiště směrem k rybníku bude rozšířeno a doplněno opěrnými zdmi. Prostor pod schodištěm bude 
rozšířen pro možné posezení s výhledem na rybník. 

Podél jižního křídla zámku bude širší pískový chodník. Z něj bude možný výstup po kamenném schodiště 
do části vedle východního křídla k ornamentální zahradě. Součástí ornamentálního parteru budou 
skleněné světlíky. Ty budou do něj zakomponovány. Ornamentální zahrada s výsadbami bude rozčleněna 
na dvě části, střed každé z nich bude tvořen vodní plochou - kašnou. 

Vlastní park bude protkán sítí pískových cest, které budou organicky vedeny zejména po obvodu parku 
a budou umožňovat výhledy na dominanty parku a výhledy přes rybník do blízkého okolí. Podél břehů jsou 
v současnosti roztroušeny skupiny oblých balvanů, které se stanou součástí odpočinkových míst s výhledy 
na rybník. 

Střed parku bude tvořit volný pobytový trávník, po obvodu zůstanou zachovány porosty stromů a keřů, 
případně budou doplněny solitérní výsadbou zajímavých nových druhů. Síť cest povede směrem 
k rekonstruovaným bungalovům a obnovené pláži. Výstupy cest z parku budou navazovat na cesty 
pokračující do obory. 

Obora 

V oboře budou zrekonstruovány původní lesní cesty tak, aby navazovaly na výstupy cest ze zámeckého 
parku a zároveň tak, aby propojovaly jednotlivá zajímavá místa s objekty. Povrch cest je uvažován 
kamenito-hlinitý, řádně zaválený. 

Trasy cest budou směrovány k význačným objektům v oboře.  Objekty budou rekonstruovány. Porosty 
kolem rybníků budu citlivě pročištěny, budou vytvořena průhledová místa - osy - směrem k objektům. 
Kamenné přírodní útvary budou očištěny, aby v přírodní scenérii více vynikly. Na křižovatkách cest budou 
vytvořeny palouky s ponechanými výraznými solitérními stromy. Z obory budou vytěženy nemocné 
a hynoucí stromy, v bezprostřední blízkosti cest budou provedeny probírky náletových stromových 
i keřových skupin. 

Doprava 

Komplex zámku je dopravně napojen zprostředkovaně pomocí místní komunikace na silnici II/191, která 
prochází městysem Žinkovy. Na tuto komunikaci je zámecký areál napojen jak na severní straně, tak 
i samostatnou příjezdovou komunikací vedoucí přes rybník a lipovou alej. Při stávajících nízkých 
intenzitách dopravy nelze v budoucnu očekávat kapacitní komplikace. 
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Samotnou dopravu v areálu je možno rozdělit na dva druhy. Dopravu zásobování a dopravu osobní. Při 
zásobování areálu není uvažováno s většími vozidly než 7,5 t. Většinu zásobovacích vozů budou tvořit 
malé dodávky a pickupy. Návštěvníci budou přijíždět do areálu oběma příjezdovými komunikacemi 
a vozidla budou odstavovat buď na vyhrazených parkovištích nebo v podzemních garážích. 

Hlavní osou je příjezd po rekonstruovaném mostě. Osa bude začínat vjezdovým objektem na západním 
začátku stávající lipové aleje a povede přes rybník do prostoru před hlavním vstupem do zámku. 
V prostoru před zámkem mohou ubytovaní návštěvníci projet hlavním průjezdem na nádvoří. Po 
vystoupení před jižním, ubytovacím křídlem předají vůz obsluze, která jej zaparkuje do podzemní 
parkovací garáže. 

Vedlejší příjezdovou osou je silnice od obce Žinkovy. Tu budou užívat návštěvníci, pro krátkodobé 
návštěvy, zejména širší veřejnost. Záchytné parkoviště bude před stávajícím provozním objektem 
v předzámčí, kde bude informační centrum s obchodem a zázemím. 

Návštěvníci zahradních akcí a festivalů budou směřováni na příjezd od jihu, u vjezdu na pozemky areálu 
budou na lukách vždy vymezena dočasné parkoviště odpovídající kapacity. 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   08. 2008 

Předpokládaný termín ukončení výstavby, 
uvedení do provozu:      12. 2012 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Plzeňský       Krajský úřad Plzeňského kraje 
        Škroupova 18 

306 13  Plzeň 
      tel.:377 195 111 
       

obec: Městys Žinkovy   Úřad městyse Žinkovy 
      čp. 84  

335 54  Žinkovy 
      tel.: 371 593 124 

        fax: 371 593 204 

obec: Neurazy    Obecní úřad Neurazy 
      Neurazy 61 

335 01  Neurazy 
      tel./fax: 371 591 184 

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

Územní rozhodnutí a stavební povolení                   Městský úřad Nepomuk 
      Odbor výstavby a životního prostředí 
      Náměstí Augustina Němejce 63  

335 01 Nepomuk 
      tel.: 371 519 711 

        fax: 371 591 422 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

1. Půda 

Plocha pozemku dotčeného rekonstrukcí:     757 961 m2, z toho: 
(zámku, zámecký areál a přilehlého okolí) 
   zastavěná plocha    8 307 m2 
   zpevněné plochy    16 400 m2 

  ZPF (orná půda):    nedojde k vynětí ze ZPF 
  PUPFL (lesní půda):    dojde k vynětí 900 m2 lesní půdy, 

       na níž v současné době není lesní
       porost 

Tab.: Pozemky dotčené záměrem 

Parcelní 
číslo 

Výměra Druh pozemku BPEJ  Parcelní 
číslo 

Výměra Druh pozemku BPEJ 

k.ú. Žinkovy 1707/3 3846 ostatní plocha  
st. 69/1 2916 zastavěná plocha a 

nádvoří 
 1707/4 522 lesní pozemek  

st. 69/2 1533  1708 2374 lesní pozemek  
st. 70 3511  1710 2760  
st. 204 112  1711/1 1054 ostatní plocha  
st. 205 112  1711/2 3895  
st. 206 112  1711/9 233  
st. 207 112  1720/13 7840 trvalý travní porost 74 600 
st. 208 112  1721/2 4419 
st. 209 112  1721/22 71 
st. 210 112  1721/37 2050 
st.211 112  1721/43 216 
st. 307 122  1721/44 448 
st. 308 122  1721/45 63 ostatní plocha  
st. 309 122  1721/46 63  
st. 310 122  1834/3 1368  
1685/1 16736 trvalý travní porost 76701 1835/1 518  

1835/2 9330  
1691 422 vodní plocha  1838/2 188  
1693/1 2558 trvalý travní porost 76701 1692 2377  

1694 575  
1693/2 14206 ostatní plocha  1713/1 241143 vodní plocha  
1699 165  1714/1 337282  
1702 15592  1688/1 28823 trvalý travní porost 76701 
1703 567  1688/2 2400 lesní pozemek  
1704 875   

k.ú.Vojovice 1707/2 43238 lesní pozemek  
 1205/2 400 ostatní plocha  

2. Voda 

Pitná voda: průměrná denní potřeba vody pro objekt  110, 44 m3/den   
  administrativa (13 zaměstnanců)   44 l/zam./den     
  hotel s koupelnami bez restaurace (82 lůžek)  438 l/lůžko/den 
  bazén       200 m3/rok 
  zábavní střediska, kluby (30 návštěvníků)  27 l/os./den 
  restaurace (22 zaměstnanců)    219 l/zam./den 
  závodní kuchyně a jídelna (2000 jídel   33 l/jídlo 
  kropení ploch (3600m2)    20 l/100m2/den 
  doplňování vody do bazénu       200 m3/rok (předpoklad) 

   max. denní potřeba vody    165,660 m3/den 
 průměrná hodinová potřeba vody   6 940,8 l/h (1,928 l/sec) 
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 max. hodinová potřeba vody   18 636,75 l/h (5,18 l/sec) 
 max. roční potřeba vody celkem   60 465,90 m3/rok 
 Výše uvedené hodnoty potřeby pitné vody překračují povolené limity dané vodohospodářským orgánem. 

Tyto limity budou dodržovány cca příštích 7-10 let, potom bude potřebné množství pitné vody doplněno 
vybudováním nových hydrogeologických vrtů, popřípadě napojením na obecní vodovod.  

Zdroj vody: V současné době jsou stavební objekty zámku, provozní a hospodářská budova 
a bungalovy zásobeny pitnou vodou z vlastního zdroje - studny a úpravny vody. 
Připojení je provedeno z jižní strany zámku přípojkou pitné vody DN 80. Pro 
navrhovanou rekonstrukci zámku, u kterého dojde k rozsáhlým změnám dispozic, 
vycházejících z rozdílného účelu využití jednotlivých částí - objektů, bude nutno 
vybudovat novou vodovodní přípojku pitné vody (DN 80) ze stávající studny, která 
bude opatřena novou výstrojí. Nová přípojka vody bude přivedena do úpravny vody. 

 Návrh nového rozvodu pitné vody v areálu zámku počítá se zrušením veškerého 
starého rozvodu vody, který bude nahrazen novým rozvodem respektující stávající 
trasy a výjimečně novými trasami, s hlavními řady DN 80. Rozvod pitné vody bude 
také současně sloužit k požárním účelům. Z přípojky pitné vody budou zásobovány 
pitnou vodou všechny objekty areálu. 

 Na základě rozhodnutí č.j. ŽP 8915-880/VŽP/07/T ze dne 1.10.2007, vydaném MěÚ 
v Nepomuku, odborem výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušného 
vodohospodářského orgánu, byla právnické osobě - Crown Estates spol. s r.o. 
prodloužena platnost povolení nakládání  s podzemními vodami - k jejich odběru na 
pozemku parc.č. 1205/2 v k.ú.Vojovice, hydrogeologické číslo povodí 1-10-05-008, 
povodí vodního toku Úslava, v množství: 

       Qprům. = 0,5 l/s 
       Qmax.  = 1,0 l/s 
       Qměs.  = 3 250 m3 
       Qrok    = 31 500 m3 

Ostatní voda:       bez nároků 
Výstavba:       spotřeba vody nespecifikována (běžná) 
Požární voda: objekt zámku, provozní budova, hospodářská budova, objekt gastrozařízení objekt 

garáží, objekt loděnice, objekt garden services: 
 vnitřní odběrná místa   min. 0,3  l/s 
        (vnitřní hadicové systémy, současnost dvou  

      hydrantů) 

 vnější odběrná místa   6  l/s  
(       (dimenze potrubí min. s průtokem 6 l/s, nebo požární 

      nádrž s objemem min. 22 m3 vzdálená od objektu  
      max. 600 m; jako zdroj požární vody bude  
      vybudováno čerpací stanoviště na přilehlé vodní  
      nádrži - rybníku) 

 objekt bungalovů: 
 vnitřní odběrná místa   min. 0,3  l/s 
        (vnitřní hadicové systémy, současnost dvou  

      hydrantů) 

 vnější odběrná místa   4  l/s  
(       (dimenze potrubí min. s průtokem 4 l/s, nebo požární 

      nádrž s objemem min. 14 m3 vzdálená od objektu  
      max. 600m; jako zdroj požární vody bude  
      vybudováno čerpací stanoviště na přilehlé vodní  
      nádrži - rybníku) 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje: Rekonstrukce a provoz zámku s areálem nevyžaduje žádné surovinové zdroje. 

Zemní plyn: celková hodinová spotřeba     437,30 m3/h, z toho: 
  plynové kotle a ohřev TUV              421,80 m3/h 
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  plynové spotřebiče kuchyně           15,50 m3/h 

 předpokládaná celková roční spotřeba plynu 630 000 m3/rok, z toho: 
  roční spotřeba plynu pro ústřední vytápění    607 400 m3/rok 
  roční spotřeba plynu pro technologii                   22 600 m3/rok 
  denní spotřeba plynu v letním období         416 m3 

  denní spotřeba plynu v zimním období      5 118 m3 

 Zásobení areálu zemním plynem a stavebního objektu zámku, hospodářské a 
provozní budovy bude novou STL přípojkou plynu, která bude v původní trase 
stávající STL přípojky. 

 výstavba:   bez odběru 

 

Elektrická energie: instalovaný příkon celkem    1 550 kW 
  denní potřeba      3 000 kW 
  roční potřeba :         1 095 000 kW 

 V současné době je zámek zásobován z vlastní trafostanice 22/0,4 kV umístěné 
v technickém zázemí. Přívod VN 22 kV je veden ve směru ze severu od obce 
Žinkovy. 

 Bude vybudována nová trafostanice 22/0,4 kV, která bude umístěna v technickém 
zázemí. Přívod bude propojen na stávající přívod VN 22 kV ve směru od obce 
Žinkovy. Veškeré vnitřní i vnější elektroinstalace tzn. i rozvody NN a venkovní 
osvětlení budou vybudovány nově. V areálu bude osazen náhradní zdroj elektrické 
energie (dieselagregát) zajišťující omezený provoz i v případě výpadku elektrické 
energie.  

 instalovaný příkon dieselagregátu   200 kW 
 současný příkon dieselagregátu     120 kW 

 výstavba:   bez odběru 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Dopravní nároky záměru nepřekročí následující hodnoty: 

Osobní doprava: 

Celkový počet parkovacích míst:   110 

Celková intenzita osobní dopravy:   do 250 přijíždějících vozidel/den 
     do 250 odjíždějících vozidel/den 

Nákladní doprava: 

Celková intenzita lehké nákladní dopravy:  cca 20 přijíždějících vozidel/den 
     cca 20 odjíždějících vozidel/den 

 
Letecká doprava      cca 1 přílet vrtulníku/14 dní 
      cca 1 odlet vrtulníku/14 dní 
 
Dopravní trasy:                                       místní komunikace  sever - 60%, 
                                                                                    místní komunikace  západ - 40% 
 

Výstavba: intenzita dopravy:  variabilní (cca desítky vozidel za den) 
 druh vozidel:   převážně těžká nákladní  
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

1. Ovzduší  

Vytápění objektů zemním plynem 

Zdrojem tepla pro hlavní objekty bude kotelna osazená kotli na spalování zemního plynu o celkovém 
výkonu 3,5 MW s odvodem spalin přes střechu. Odvod spalin je umístěn 10 m nad úrovní terénu. 
Předpokládané množství emisí z těchto zdrojů je uvedeno v následující tabulce:1 

tuhé látky 
kg/rok 

SO2 
kg/rok 

NOx 
kg/rok 

CO 
kg/rok 

org. látky 
kg/rok 

12,6 6,0 1209,6 201,6 80,6 

Kotle budou vybaveny hořáky se sníženou produkcí škodlivin. Určitým opatřením ke snížení emisí je (díky 
ekonomickým důvodům) i snaha o optimalizaci vytápění a tedy i nižší spotřebu plynu a instalace kotlů o 
vysoké účinnosti spalování.  

Objekty situované mimo hlavní areál nebudou vytápěny plynem. 

Automobilová doprava vyvolaná záměrem 

Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem areálu bude produkovat následující množství emisí2: 
tuhé látky 
kg/km.den 

SO2 
kg/km.den 

NOx 
kg/km.den 

CO 
kg/km.den 

org. látky 
kg/km.den 

0,005 0,003 0,246 0,318 0,061 

Také v tomto případě se jedná o poměrně nízké množství emitovaných škodlivin. 

Provoz parkoviště 

Parkoviště osobních vozidel bude působit jako plošný zdroj a bude produkovat následující množství emisí3: 
tuhé látky 

g/den 
SO2 

g/den 
NOx 

g/den 
CO 

g/den 
org. látky 

g/den 
0,1 0,7 48,2 90,1 16,1 

2. Odpadní voda 

Splaškové vody:         maximální denní odtok   165,66 m3/den 

 maximální hodinový odtok  31,40 m3/h (8,724 l/s) 

 maximální roční odtok   60 465,9 m3/rok 

 Uvedené množství splaškových odpadních vod pro období provozu předpokládá, že 
objem splaškových vod bude přibližně odpovídat odebrané vodě pitné. Odpadní 
vody odtékající z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod. 

 Pro odvedení odpadních vod je navržena oddílná kanalizace. Splaškové odpadní 
vody budou odváděny ze stavebních objektů gravitačně do stávající čistírny 
odpadních vod. Vyčištěné vody potom budou vypouštěny do rybníka Labuť 
(Žinkovský rybník). Splaškové odpadní vody z bungalovů budou svedeny gravitačně 
do čerpací šachty, odkud bude odpadní voda přečerpávána do splaškové 
kanalizace u zámku z důvodu velké vzdálenosti od zámeckého objektu a hloubky 
stávající kanalizace, do které je tato kanalizace zaústěna. Odpadní splašková voda 

                                                      
1 Pro výpočet byly použity emisní faktory uvedené v nařízení vlády číslo 352/2002 Sb. 
2 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 
3 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 
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z loděnice bude odváděna gravitačně ležatou kanalizací, na které budou také 
revizní šachty do přečerpávací jímky. 

 Z prostoru kuchyní a restaurací bude samostatně vyvedena tuková kanalizace, která 
bude napojena na odlučovač tuků. Tato předčištěná odpadní voda bude napojena 
na splaškovou kanalizaci. Odlučovače tuku budou umístěny mimo objekt zámku a 
loděnice. 

 Na základě rozhodnutí č.j. ŽP 8914-879/VŽP/07/T ze dne 1.10.2007, vydaném MěÚ 
v Nepomuku, odborem výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušného 
vodohospodářského orgánu, byla právnické osobě - Crown Estates spol. s r.o. 
vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových č.h.p. 1-10-05-
009 na pozemku parc.č. 1711/9 v k.ú. Žinkovy v níže uvedených hodnotách a  
množství: 

 Q24   = 0,5 l/s;      Qmax. = 1,0 l/s;      Qměs. = 3 000 m3;      Qrok  = 31 500 m3;   

 Tab.: Odváděné znečištění z ČOV 

Kvalitativní ukazatele Přípustné hodnoty 
(mg/l) 

Maximální hodnoty  
(mg/l) 

Bilance 
(t/rok) 

BSK5 30 60 3,938 
CHSKCr  125 180 0,945 
NL 35 70 1,103 

 
 Množství vypouštěných odpadních vod do povrchového toku, povolené vodohospodářským orgánem, 

bude zajištěno rekonstrukcí čistírny odpadních vod. Bude rovněž dále jednáno s vodohospodářským 
orgánem. 

Dešťové vody: Dešťové odpadní vody ze střech a komunikací budou odváděny s ohledem na 
rozlehlost areálu a členitost terénu několika svody do Žinkovského rybníku pomocí 
výústních objektů. Výústní objekty budou řešeny jako tlamové s kamenem loženým 
do betonového lože. Břeh s výpustným objektem bude zpevněn volně loženým 
kamenem.  

 Dešťové odpadní vody ze střešních rovin budou odváděny venkovními a vnitřními 
odpady osazenými lapači střešních splavenin.  

 Dešťové odpadní vody kontaminované lehkými ropnými látkami z parkovišť budou 
samostatně svedeny do dvou odlučovačů lehkých ropných látek (dostatečné 
kapacity a účinnosti). Tato předčištěná odpadní voda z parkovišť bude napojena na 
oddílnou areálovou kanalizaci dešťové odpadní vody a zaústěna do rybníku. 

 Veškeré stávající kanalizační zařízení zrušeno a nahrazeno zcela novým. 
 (Dešťová odpadní voda bude v areálu také využívána jako voda provozní závlahy apod.). 

3. Odpady 

Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód 
odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Očekávané 

množství (cca) 
15 01 02 Plastové obaly O 30 t 
15 01 03 Dřevěné obaly O 100 m3

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 600 m3

17 02 01 Dřevo O 100 m3 
17 02 02 Sklo O 5 t 
17 02 03 Plasty O 32 t 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O  50 t 
17 04 03 Olovo O 1 t 
17 04 05 Železo a ocel O 5 t 



ZÁMEK ŽINKOVY 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C598-07/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 21 z 46 

FileName: Zámek Žinkovy.doc 
SaveDate: 15.2.2008 9:00:00 

Kód 
odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Očekávané 

množství (cca) 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 18 500 t 
20 01 01 Papír a lepenka O 5 t 
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, 
shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů. 
Bude rovněž dodržována vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 353/2005 Sb..  
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. 

Tab: Přehled odpadů vznikajících při provozu 

Kód 
odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Očekávané 

množství (cca) 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 9,5 t 
16 06 01 Olověné akumulátory N 20 kg 
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a 

jedlé tuky 
O 0,4 t 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 20 t 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 30 kg 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 5 t 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 120 t 
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, 
shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů. 
Bude rovněž dodržována vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 
294/2005 Sb. a vyhlášky č. 353/2005 Sb..  
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. 

4. Ostatní  
Hluk: akustický výkon technologických 

zdrojů hluku (VZT, chlazení):   do LA,w = 85 dB 
  
 doprava:  

maximální hladiny hluku z provozu na 
parkovišti a účelových komunikacích: LAeq,T < 50 dB u nejbližší obytné zástavby 

(v denní době - v noci nebude v provozu) 
 výstavba:     do 80 dB/5 m 

Vibrace:       nebudou produkovány ve významné míře 
Záření: ionizující záření:    zdroje nebudou používány 
 elektromagnetické záření:  významné zdroje nebudou používány 
       (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nebudou používány 

5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
zařízeními. 

• Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 

• Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. 

• Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Záměr se nachází v jihozápadních Čechách, 35 km od centra Plzeňského kraje - města Plzně a 6 km od 
města Nepomuku na katastrálním území Žinkov a Vojovic. Žinkovy jsou přirozeným centrem osídlení 
členité a lesnaté krajiny kolem rozsáhlé vodní plochy rybníka Labuť (Žinkovský rybník). Žinkovy leží 
v nadmořské výšce 462 m n.m., v oblasti převážně zemědělské a rekreační. Svou polohou, ekologickou 
stabilitou uklidňující atmosférou jsou Žinkovy ideálním místem pro turistiku, odpočinek a relaxaci. Žinkovy 
jsou bohaté nejen na přírodní, ale i na kulturní bohatství. Nejznámější kulturní památkou je raně barokní 
zámek s rozlehlým zámeckým areálem. Rekonstrukce zámku a zámeckého areálu jsou právě předmětem 
oznamovaného záměru. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.  

• V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není řešené území součástí 
žádného zvláště chráněného území (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka). 

• Řešené území není součástí přírodního parku. 

• Řešené území nezasahuje do lokalit soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti). 

• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Zasahuje 
do neregistrovaných významných krajinných prvků.  

• Z hlediska územních systémů ekologické stability je záměr umístěn do regionálního biocentra.  

• Realizací záměru dojde ke kácení dřevin. Nedojde ke kácení žádného památného stromu. 

Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, území není součástí  chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.1 Dotčené 
území se nenachází v záplavovém území řeky Úslavy. 

Území obce Žinkovy nepatří dle sdělení MŽP č. 4, uveřejněném ve věstníku MŽP částka 3 z března 2007, 
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 

 

 

                                                      
1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č.219/2007 Sb. 
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Oznamovaný záměr se nachází v jihozápadních Čechách, 35 km od centra Plzeňského kraje - města 
Plzně a 6 km od města Nepomuku na katastrálním území Žinkov a Vojovic. Dotčené území se nachází na 
jihovýchodním okraji Žinkov a je zasazeno do zámeckého areálu Žinkovy. Nejbližší trvale obytná zástavba 
(bytový dům) se nachází v okolí místa záměru v obci Žinkovy ve vzdálenosti cca 250 m severním směrem 
od zámku, a dále nízkopodlažní rodinné domy situované cca 550 m jižním směrem. Nejbližším chráněným 
venkovním prostorem je výše uvedený bytový dům. Počet trvalých obyvatel domů v okolí místa záměru je 
cca 50 lidí. V bezprostřední blízkosti areálu se nachází zemědělsky obdělávané pozemky a les. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Území obce Žinkovy nepatří dle sdělení MŽP č. 4, uveřejněném ve věstníku MŽP částka 3 z března 2007, 
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.  

V hodnoceném území se nenachází žádná stanice imisního monitoringu. Pro podrobnější popis stávající 
imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) a tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 byly využity údaje za rok 
2006 z nejbližších stanic imisního monitoringu ZÚ č.808 Klatovy soud (dopravní, městská), vzdálené cca 
18 km a stanice ČHMÚ č. 1486 Kamenný Újezd (pozaďová, venkovská) vzdálené cca 28 km. Hodnoty 
naměřené na těchto stanicích uvádíme v následující tabulce. : 

Tab.: Stanice imisního monitoringu, rok 2006 

 Klatovy soud Kamenný Újezd 
 NO2 PM10 SO2 NO2 PM10 SO2 

průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 20,7 26,7 10 12,6 25,9 - 
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 40 50 40 40 50 
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3) 70,2 118,8 36,7 67,9 222,0 17,0 
datum naměření maxima v daném roce 2.2. 31.1 24.1. 4.1. 29.1. 25.1. 
hodnota denního imisního limitu  IHd (µg.m-3) - 50 125 - 50 125 
maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m-3) 110,9 314,5 233,0 - - - 
datum naměření maxima v daném roce 1.2. 15.4. 14.12. - - - 
hodnota hodinového imisního limitu IHh (µg.m-3) 200 - 350 200 - 350 

Dle Rozptylové studie Plzeňského kraje (ATEM, 2005) hodnoty imisních koncentrací výše uvedených 
znečišťujících látek na většině posuzovaného území (mimo městskou zástavbu a silniční síť) nepřesahují 
následující hodnoty: 

Tab.: Rozptylová studie, výpočet pro rok 2004 

 NO2 PM10 SO2 
průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 10 15 5 
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 40 50 
maximální vypočtená hodinová koncentrace (µg.m-3) 100 - 40 
hodnota hodinového imisního limitu IHh (µg.m-3) 200 - 350 
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Z údajů o stávající imisní situaci v širším okolí místa záměru lze předpokládat, že v hodnocené lokalitě 
nedochází k překračování stanovených imisních limitů. 

Klimatické faktory 

Z klimatického hlediska leží lokalita na rozhraní klimatických oblastí MT 5 a MT 7, tedy mírně teplých 
oblastí: 
MT 5 – normálně dlouhé až krátké mírné až mírně chladné léto, suché až mírně suché, přechodné období 
normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zimou normálně dlouhou, mírně chladnou, 
suchou až mírně suchou s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 
MT 7 - normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírně teplým podzimem, 
zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchý s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 

Tab.: Klimatické charakterisktiky 

Údaj MT 5 MT 7 

Počet letních dnů 30 až 40 30 až 40 
Počet dnů s teplotou nad 10 °C 140 -160 140 -160 
Počet mrazových dnů 130 -140 110 -130 
Počet ledových dnů 40 až 50 40 až 50 
Průměrná teplota v lednu -4 až -5 -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci 16 až 17 16 až 17 
Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 6 až 7 
Průměrná teplota v říjnu 6 až 7 7 až 8 
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 100-120 100-120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-450 400-450 
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 250-300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 100 60 až 80 
Počet dnů zamračených 120 -150 120 -150 
Počet dnů jasných 50 až 60 40 až 50 

 

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky  

Dotčené území Žinkovy se nachází západně od Nepomuku, severovýchodně od Klatov. Předmětem 
záměru je rekonstrukce zámku a areálu Žinkovy. 

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z pozemní automobilové dopravy na 
komunikaci II/191. Významné průmyslové zdroje hluku se v současné době v lokalitě neuplatňují. 

Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Členění z vodopisného hlediska: 
• hlavní povodí řeky 1-00-00 Labe, 
• dílčí povodí 1-10-05 Úslava, 
• drobná povodí 1-10-05-007/0 Úslava od Habartického potoka po Tůně, 

1-10-05-008/0 Tůně, 
1-10-05-009/0 Úslava od Tůně po potok Jamky, 
1-10-05-010/0 Jamky, 
1-10-05-011/0 Úslava pod potokem Jamky po Mihovku. 
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Úslava pramení 2 km západně od Číhaně  ve výšce 695 m n.m., ústí zprava do Berounky v Plzni 
v nadmořské výšce 296 m n.m. Plocha povodí je 796,5 km2, délka toku 94 km, průměrný průtok u ústí je 
3,55 m3.s-1. Tento vodní tok je vodohospodářsky významným vodním tokem1 od pramene po ústí. Jeho 
správcem je Povodí Vltavy, s.p. pracoviště Plzeň. 

Na jihovýchodním okraji Žinkov, v těsné blízkosti zámeckého areálu, se rozprostírá na ploše 62,6391 ha 
(k.ú.Žinkovy: p.č.1713/1, 1714/1 a 1714/2) rybník Labuť (Žinkovský rybník). Jeho správcem je Klatovské 
rybářství a.s. Rybník je průtočný. Z jihozápadní strany přitéká do rybníka Úslava (Bradlava) a 
z jihovýchodní strany vodní tok Tůně (správce  ZVHS Rokycany), který je pravostranným přítokem Úslavy. 
Z rybníka potom vytéká už jen Úslava. Rybník je již několik let využíván pro sportovní rybolov. Slouží také 
ke koupání a k veslování. Žinkovský rybník je největším rybníkem v okrese Plzeň - jih. 

Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a podle Nařízení 
vlády č. 103/2003 Sb.2 neleží Žinkovy (k.ú. 797111) a Vojovice (k.ú. 784613) ve zranitelné oblasti. 

Dotčené území se nenachází, dle podkladů z Povodí Vltavy, s.p. v záplavovém území vodního toku 
Úslavy. 

Tab: Záplavová křivka řeky Úslavy 

 

Podzemní voda  

Z hydrogeologického hlediska náleží sledované území k hydrogeologickému rajónu Krystalinikum v povodí 
Střední Vltavy. Převážnou část plochy tohoto rajónu zaujímá středočeský pluton. Oběh podzemní vody 
v magmatitech středočeského plutonu je soustředěn do zóny zvětralina přípovrchového rozpojení hornin. 
Jde o mělký kolektor s volnou hladinou. Zvětraliny metamorfitů jsou málo propustné a tak dochází 
k výraznějšímu oběhu pod úrovní zvětralinového pláště v zóně rozpukání asi do hloubky 30 m. 

                                                      
1 Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků,  ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky 
č.267/2005 Sb. 
2 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č.219/2007 Sb. 
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Zdroje mělkého kolektoru mají nižší vydatnost, z kvalitativního hlediska jsou vystaveny bezprostřednímu 
působení dlouhodobé plošné aplikace chemických látek v zemědělství a působení průmyslového kyselého 
spadu, může dojít k ohrožení kvality podzemních vod odpadními vodami a ropnými látkami. Zdroje jsou 
jímány mělkými studnami a vrty.  

Podzemní voda byla průzkumnými sondami zastižena pouze v místě budoucích parkovacích ploch 
v hloubce 0,9 - 1,2 m pod povrchem terénu. Na základě laboratorních analýz byla zjištěna uhličitanová 
agresivita podzemní vody. Sondami provedenými v blízkosti budovy zámku nebyla podzemní voda 
zaznamenána. Vzhledem k relativně velké puklinatosti skalního podkladu a tím i jeho propustnosti lze 
usuzovat, že hladina podzemní vody se nebude v dosahu provedených sond vyskytovat ani ve vlhčích 
obdobích roku.  

V průběhu průzkumných prací byly provedeny laboratorní rozbory vody ze zdroje pitné vody (studny) a 
rybník Labuť. Vody neobsahují těžké kovy. Voda ze studny je po úpravě vhodná pro využití v areálu 
zámku.  

5. Půda 

Záměr je situován v katastru Žinkovy a Vojovice na pozemcích vedených v katastru nemovitostí v kategorii 
druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. Tři parcely jsou vedeny jako vodní 
plocha (Žinkovský rybník). Čtyři z dotčených parcel jsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(PUPFL). Osm parcel tvoří zemědělský půdní fond a jsou vedeny v kategorii jako trvalý travní porost. 

Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze 
dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou parcely 
č. 16/85/1, 1693/1 a 1688/1 půdy s BPEJ 76701 zařazeny do V.  třídy ochrany zemědělské půdy. Na 
parcelách č.1720/13, 1720/2, 1721/37,1721/43 a 1721/44 jsou půdy s BPEJ 74600, které jsou zařazeny do 
II. třídy ochrany zemědělské půdy. 

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), které představují 
zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely 
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším 
stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 
životního prostředí. 

Půda v dotčeném území, jež je součástí ZPF, patří podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.327/1998 
Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich 
vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů, do skupin: 

• Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně 
těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 

• Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a 
rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, 
zaplavované, těžko odvodnitelné 

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje  

Geologické poměry 

Dotčené území patří z pohledu regionálně geologického členění ke středočeskému plutonu, v němž se 
vyskytují magmatity pozdně variského stáří. V zájmovém území jsou zastoupeny biotitickým a amfibolicko-
biotitickým granitem až granodioritem. Hojně se vyskytují i žilné magmatity (aplity, pegmatity, profyry, 
porfyrity, lamprofyry). K intruzi středočeského plutonu došlo podél starších zlomových zón a pásem 
strukturně metamorfní disharmonie proterozoických sérií. Pluton je tvořen řadou dílčích masívů 
jazykovitého tvaru, zakončených na SZ, ležících nad sebou a protažených ve směru hlavních linií. Uvnitř 
plutonu se po celé jeho délce zachovaly nesouvislé zbytky kontaktně metamorfovaného proterozoického 
pláště, tzv. ostrovní zóny resp. metamorfované ostrovy. 
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V zájmovém území byly v minulosti provedeny dva inženýrsko-geologické průzkumy (Beneš, Stavoprojekt 
1984 a Balun, 2007). Inženýrsko-geologický průzkum firmy Balun z roku 2007 byl zaměřen na stanovení 
geologických a základových poměrů v místě plánovaných přístaveb v areálu, vzhledem k tomu byly 
lokalizovány průzkumné sondy. 

Geologické podloží paleozoického stáří je v řešeném území tvořeno hlubinnými magmatity středočeského 
plutonu. Dle provedených inženýrsko-geologických průzkumů se v zájmovém území vyskytuje mělce 
uložené skalní podloží budované z petrologického hlediska hrubozrnnými biotitickými granity až 
granodiority, zastiženo průzkumnými sondami v hloubce max. do 5 m pod povrchem terénu. 

V nadloží se v blízkosti zámku vyskytují antropogenní navážky nehomogenního typu. V ostatních 
prostorech se v nadloží vyskytuje mělká vrstva hnědozemě.  Posuzovaná lokalita byla z IG hlediska 
hodnocena jako podmínečně vhodná pro projektovanou výstavbu.  

Geomorfologické poměry 

Z geomorfologického hlediska patří zkoumané území do provincie České vysočiny, subprovincie Česko-
moravské soustavy, oblasti Středočeské pahorkatiny, celku Blatenské pahorkatiny, podcelku Nepomucké 
vrchoviny, okrsku Zelenohorské pahorkatiny.  Jedná se o členitou pahorkatinu na granitoidech 
středočeského plutonu kozlovického, okrajového a klatovského typu. Území je tvořeno silně rozčleněným 
erozně denudačním reliéfem na SZ. okraji tektonické klenby se strukturními hřbety a suky. 

Oblasti surovinových zdrojů 

V zájmovém území se nenacházejí žádná chráněná ložisková území ani dobývací prostory. 

7. Fauna, flóra a ekosystémy  

Biogeografická charakteristika území 

Dle biogeografického členění České republiky (Culek a kol., 1996) je řešené území součástí následujících 
jednotek. 

Provincie    Středoevropské listnaté lesy 
Podprovincie   Hercynská 
Biogeografický region  Plánický 

Dle fytogeografického členění České republiky (Skalický et al., 1976) je řešené území součástí 
následujících jednotek. 

Fytogeografická oblast  Mezofytikum 
Fytogeografický obvod  Českomoravské mezofytikum 
Fytogeografický okres  Plánický hřeben 

Charakteristika fauny a flóry širšího okolí záměru je provedena v rámci Přílohy 4 (Přírodovědný průzkum). 

Fauna a flóra 

Terénní průzkum byl proveden v období mimo vegetační období (bez sněhové pokrývky) a byl tedy 
zaměřen zejména na obecné zhodnocení přírodovědné hodnoty přítomných stanovišť, dendrologii a 
hodnocení vlivů realizace záměru na biotu území. Data o fauně území byla získána od Nepomuckého 
ornitologického spolku (V. Kovář), data o dendrologii zámeckého parku byla čerpána zejména z diplomové 
práce H. Turečkové (2004). 

Charakteristika fauny, flóry a přírodních stanovišť je provedena v rámci Přílohy 4 (Přírodovědný průzkum). 

Zvláště chráněná území 

Dotčené území nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného (včetně ochranného pásma) 
zvláště chráněného území. Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka Vojovická draha 
cca 1,3 km jihovýchodním směrem. 
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Lokality soustavy NATURA 2000 

Dotčené území nezasahuje do žádné lokality v rámci soustavy Natura 2000. Nejbližší takovou lokalitou je 
evropsky významná lokalita Průhonský rybník (CZ0323163) cca 3,8 km východním směrem. 

Územní systémy ekologické stability (ÚSES) 

Zámecký areál je umístěn v regionálním biocentru Žinkovský rybník. Na toto biocentrum navazují 
regionální biokoridory Žinkovský rybník-V rybníce a Chudinka-Žinkovský rybník podél řeky Úslavy (dle 
Portál veřejné správy-mapové služby, Mapa 1).  ÚSES na regionální úrovni je v širším okolí záměru 
doplněn o lokální systémy-tzn. lokální biocentra a lokální biokoridory. Záměrem je dotčeno pouze 
regionální biocentrum Žinkovský rybník, ostatní prvky ÚSES nebudou záměrem (výstavba, provoz) 
dotčeny. 

Zpřesnění vymezení regionálního biocentra Žinkovský rybník je provedeno v rámci regionálních ÚSES 
Plzeňského kraje (=regionální biocentrum č. 861). Zahrnuje tak rybník Labuť a přilehlé mokřady a lužní 
remízy. Záměr je lokalizován na východním okraji takto vymezeného biocentra. 

Mapa: ÚSES na regionální úrovni v okolí záměru   

 
dle Portál veřejné správy-mapové služby 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Na základě informací Městského úřadu nebyly v dotčeném území ani v jeho bezprostředním okolí 
vyhlášeny žádné registrované VKP. 

Záměr zasahuje do dvou neregistrovaných VKP. Je to rybník Labuť (rekonstrukce mostu, vybudování 
pláže a mola v jižní části areálu, loděnice) a lesní porost při východním okraji areálu (amfiteátr, sociální 
zařízení na místě bývalého objektu hájenky). 

Přírodní parky, památné stromy, přechodně chráněné plochy  

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku, nenacházejí se zde žádné památné stromy 
a rovněž přechodně chráněné plochy dle §13 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

8. Krajina 

Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními 
ekologickými a přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je pak krajinný ráz 
dotvářen do určitého souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány 
jako charakteristické, identifikující určitý prostor. 
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V širším kontextu je zámek Žinkovy zasazen do lesopolní krajiny hercynika, kolonizované v období 
vrcholného středověku. Georeliéf je charakteru ploché až mírně členité pahorkatiny s vystupujícími suky 
z odolnějších hornin (výrazný hřbet Obrova hradiště, Pouzdřín, Suchý vrch, Ledvina na protilehlé straně 
údolí Úslavy, a pod.). Vlastní zámek leží na pravém břehu Žinkovského rybníka, v údolí řeky Úslavy. Řeka 
zde vytváří poměrně širokou a plochou nivu, využitou už od středověku jako rybník. Pravobřežní část údolí 
je vymezena svahem zalesněného masivu Obrova hradiště.  

Zámek ležící na pravém břehu Žinkovského rybníka v údolí řeky Úslavy obklopuje park, který se 
v severojižním směru táhne v širokém pásu podél břehů rybníka. Jeho současná romantizující podoba 
pochází z období přelomu 19. a 20. století. Byl koncipován jako anglický park s volně komponovanou 
zelení o výměře cca 14 ha. Východně na vlastní zámecký park plynule navazuje rozsáhlejší lesopark, 
rozkládající se na balvanitých suťových svazích Obrova hradiště, doplněný drobnějšími solitérními 
romantickými stavbami (např. Templ a Poustevna). Lesopark přechází v oboru (v minulosti s chovem 
muflonů). Od zámku směrem na západ po kamenném mostu přes Žinkovský rybník vede komunikace, jež 
na druhém břehu pokračuje jako velkoryse pojatá kočárová vyjížďková cesta doplněná alejí stromů. Celý 
areál mál rozlohu cca 90 hektarů. 

Areál parku je velmi citlivě zasazen do stávajícího krajinného rámce a využívá ve značné míře i prvky čistě 
přírodní. Krajinářská koncepce parku vychází z kompozičních prostorových daností. Je to především sama 
poloha a dispozice vlastní budovy zámku v bezprostředním sousedství rozsáhlé vodní plochy Žinkovského 
rybníka a zalesněné úpatí Obrova hradiště. Nádvoří zámku je otevřeno směrem k rybníku. Jsou tak 
umožněny dálkové průhledy přes vodní plochu, využívající zrcadlení a stupňovanou rytmizaci kulis 
stromové vegetace břehů rybníka a dále siluet zalesněných rozsoch návrší na protilehlé straně údolí 
Úslavy. I z kamenného mostu rozdělujícího rybník na dvě různorodé části se tento koncept uplatňuje. Zde 
se nám otevírají především průhledy severojižní, dále průhled kočárovou alejí dále na západ a 
samozřejmě pak pohled na zámek samotný. Naopak kontrastní je pohledově sevřené, zalesněné úpatí s 
mělkým žlebem a balvanitými svahy Obrova Hradiště, které k zámku přiléhá z opačné, východní strany. 

Zámek mezi léty 1948 - 1990 sloužil jako známá odborářská zotavovna, po té byl uzavřen. V současnosti 
není objekt využíván. Komplex zámku a některé části parku, zejména lesopark a obora jsou nyní v dosti 
zanedbaném stavu.  

Posuzované území lze hodnotit jako krajinářsky velmi hodnotné, představující komponovanou parkovou 
krajinu, citlivě navazující na okolní přírodní rámec. V současnosti je však bez odpovídající péče.  

9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Zámek byl delší dobu nevyužíván, nebyla prováděna základní údržba, takže v současné době je ve velmi 
špatném stavu. Zdivo je lokálně zavlhlé buď od vzlínající vody nebo z důvodu špatného stavu střešní 
krytiny a dešťových svodů. Značným nebezpečím pro objekt jsou dřevokazné houby a cizopasníci. 
Podlahy objektu jsou velmi opotřebovány, rozvody jsou v havarijním stavu atd. Celý objekt je nutno 
kompletně rekonstruovat. 

Objekt budoucí provozní budovy je v současné době využíván pro bydlení a jsou v něm umístěny 
kanceláře správy zámku. Tato budova bude rekonstruována. V budově budou umístěny prostory pro první 
kontakt s návštěvníky areálu, kterými jsou turistická informační kancelář, recepce pro ubytování 
v bungalovech, prodejna suvenýrů a zejména kvalitní sociální zařízení. Budou zde také administrativní 
funkce správy, archiv a ubytování zaměstnanců v pokojích s vlastními sociálními zařízeními. 

Nový objekt hospodářské budovy bude vybudován na místě jsoucí nekolaudované budovy ze šedesátých 
let 20. století, která bude zbourána, protože její náplň i konstrukce neumožňují efektivní uspořádání 
zásobovacího dvora. 

Dvanáct bungalovů v anglickém parku bylo vybudováno v 60 letech 20. století jako letní ubytování 
rekreantů. Všechny budou kompletně rekonstruovány a využity jako pronajímatelné celoroční ubytování. 

Architektonické a historické památky 

První písemně doložená historie žinkovského zámku začíná roku 1525, kdy byla postavena tvrz, 
obklopená vodním příkopem, zásobovaným vodou ze žinkovského rybníka. Tvrz spojoval s předhradím 
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padací most. Mezi roky 1624 - 1642 byl v místech tvrze vystavěn nový zámek, který byl postupně dostavěn 
do trojkřídlé barokní budovy, upravené v klasicismu. 

Rozlehlý zámecký areál prošel největšími změnami po r. 1897, kdy byl již adaptovaný zámek přestavěn v 
romantické pseudoslohové sídlo v duchu české renesance. Při přestavbě vznikla také pseudogotická 
kaple, věž v průčelí a zámek také získal charakteristické štíty a sgrafita. Autory přestavby byli vídeňští 
architekti Hermann Helmer a Ferdinand Fellner. Romantický žinkovský zámek je z každé strany jiný. 
Jakoby se jednalo o různé objekty, a přece jsou jednotlivé části harmonicky spojeny. 

Příkop, kterým bylo obehnáno staré feudální sídlo, byl zasypán a za zámkem vznikl rozsáhlý přírodně 
krajinářský park, realizovaný podle návrhu vídeňského architekta švédského původu Swensona. Na tento 
park postupně navazoval lesopark, ve kterém stálo několik drobných objektů (např. Templ a Pustevna), z 
nichž se se do dnešních dnů zachovaly romantické zříceniny. Lesopark pokračoval oborou. Celý areál 
zaujímal rozlohu cca 90 ha.  

K posledním vlastníkům žinkovského velkostatku z řad šlechty patřil Jeroným hrabě Colloredo-Mansfeld, 
od něhož zboží koupila v r. 1916 rodina Škodů, plzeňských podnikatelů. Po 2. světové válce přešel 
majetek do vlastnictví státu. Od roku 1048 do roku 1990 zámek sloužil jako známá odborářská zotavovna. 
Poté byl uzavřen. 

Zámek je nemovitou kulturní památkou, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod 
rejstříkovým č. 44947/4-534. 

Archeologická naleziště 

Osídlení Žinkovska ve starší době kamenné (paleolitu) není, stejně jako jinde na Plzeňsku a okolí, dosud 
doloženo. Ani ze střední doby kamenné (mezolitu) se na Žinkovsku nedochovaly známky osídlení. 
Významným objevem z mladší doby kamenné (neolitu) je velké sídliště pravěkých lidí neznámého původu 
na Velké skále u Bzí. Dalším podobným je také sídliště u Lopaty a několik nálezů u Malešova. Nejstarší 
nález, svědčící o přítomnosti pravěkého člověka na Žinkovsku (4000 př.n.l.), pochází z obce Vojovice. 
Dokladem osídlení Žinkovska v pozdní době kamenné (eneolitu) jsou např. nálezy kamenných sekyrek, 
mlatů, zrnotěrek a pazourků. Sídliště z doby bronzové není na Žinkovsku doloženo. Z častých nálezů 
bronzů lze však dovozovat pravděpodobnost způsobilosti k obchodní aktivitě tehdejších obyvatel 
Žinkovska. Nálezy keramiky z doby železné na Žinkovsku se objevují v místech, kde tzv. „sejpy“ svědčí o 
rýžování zlata. Keltské sídliště – oppidum – na Žinkovsku dosud nalezeno není. Kolem 1.stol.n.l. datujeme 
období římského císařství. U žinkovického dvora, poblíž studánky v louce, byl nalezen při skrývce půdy, v 
roce 1929, bronzový kahánek a malý bronzový dvoukřídlý orel. Důkazem přítomnosti Slovanů v dnešních 
Žinkovech je nález ze střední doby hradištní. Jde o několik střípků tzv.pražského typu a zbytek ohniště. Do 
doby mladohradištní lze datovat řadové pohřebiště u Radochov. Objev byl učiněn v roce 1912, při stavbě 
silnice do Vojovic.  

Při inženýrsko-geologickém průzkumu v bezprostřední blízkosti zámku proběhl dne 15.11.2007 
archeologický dohled (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích). V místě sledované stavby v průběhu vrtných 
prací nedošlo k narušení archeologických vrstev a ani nebyl učiněn náhodný archeologický nález. Absence 
archeologických nálezů během tohoto dohledu nevylučuje možnosti archeologických nálezů při dalších 
zemních pracích. 

10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Záměr se nachází v prostoru navazujícím ze severozápadní strany na silnici druhé třídy II/191.Tato 
komunikace je hlavní dopravní osou území. 

Pozaďové zatížení komunikací v dotčeném území dle sčítání dopravy v roce 2005 (převzato z ŘSD ČR) je 
uvedeno v následující tabulce: 

Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy (ŘSD ČR, 2005) 

silnice sčítací úsek těžká osobní motocykly suma 

II/191  3-2048 266 554 4 824 
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Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují významnější 
dopravní problémy. 

Obr.: Grafické znázornění výsledků sčítání dopravy na lokální komunikační síti (ŘSD 2005) 

 
V území jsou dostupné veškeré nezbytné inženýrské sítě, na které bude možno oznamovaný záměr 
napojit. 

11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, 
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny 
(znečištění ovzduší, hluk), které by se mohly projevit v trvale obydlených oblastech a mohly tak mít přímé 
zdravotní následky. Očekávané koncentrace znečišťujících látek vyvolaných záměrem v obydlených 
oblastech jsou hluboko pod zdravotně významnou úrovní. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění 
obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. 

Kladně se může projevit z hlediska sociálního vznik nových pracovních míst. 

2. Vlivy na ovzduší a klima  

Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy 
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude 
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby 
a její vliv tedy bude nízký. 

Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn především provozem automobilové dopravy vázané 
na záměr a částečně také zdrojem tepla spalujícím zemní plyn.  

Pro vyhodnocení nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého v důsledku provozu areálu byl zpracován výpočet 
dle metodiky SYMOS 97, verze 2003, který zahrnuje i provoz tohoto záměru. Výsledky tohoto výpočtu jsou 
graficky znázorněny na následujících obrázcích: 

Obr.: Rozložení imisních příspěvků NO2 vyvolané provozem záměru 

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3] příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3] 
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Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat 
u oxidu dusičitého do 19 µg.m-3, tedy cca 10 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3) u průměrných ročních 
koncentrací pak do 0,4 µg.m-3 tedy do 1 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). 

Příspěvek provozu hodnoceného záměru tedy nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu stávajícího 
imisního zatížení hodnoceného území. 

Emise prašných částic z provozu záměru (viz kap. B.II.1) je velmi nízká, proto můžeme i bez výpočtového 
vyhodnocení imisní zátěže konstatovat, že posuzovaný záměr nevyvolá navýšení koncentrací PM10 
v hodnoceném území. 

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky  

Pro posouzení hluku z provozu záměru byla vypracována hluková studie (viz Příloha 2). Byl modelován 
jednak vliv nárůstu dopravního provozu na hlukovou situaci v místě záměru a jednak vliv hluku 
z provozovny, tj. z provozu přilehlých venkovních parkovišť a stacionárních technologických zdrojů hluku 
umístěných na objektu prodejny.  

Hluk z dopravy spojené se záměrem spolehlivě splňuje stanovené hygienické limity jak pro denní, tak pro 
noční dobu (viz. Příloha 2).  

Z hlukové studie vyplývá, že po realizaci záměru nebude provozem záměru docházet u nejbližších hlukově 
chráněných objektů k překračování hygienických limitů v denní ani v noční době (viz. Příloha 2). 

Hluk v období výstavby je řešitelný, vzhledem k blízkosti obytné zástavby je však nutno omezit práce na 
denní dobu s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu  

Vlivy na odvodnění území 

Plocha dotčená rekonstrukcí zámku, zámeckého areálu a přilehlého okolí je tvořena stávajícími objekty, 
zpevněnými plochami, lesními pozemky, travním porostem a vodní plochou. Na plochách zeleně dochází k 
přirozenému vsaku dešťových vod. Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch jsou odváděny 
dešťovou kanalizací do rybníka Labuť. 

Po realizaci záměru dojde k nepodstatnému navýšení zpevněných ploch a zastavěných ploch. Toto 
omezení infiltrace je z hlediska povodí zanedbatelné, projeví se pouze lokálně, bez ovlivnění širšího okolí. 
Dešťové odpadní vody ze střech a komunikací budou odváděny s ohledem na rozlehlost areálu a členitost 
terénu několika svody do žinkovského rybníku pomocí výústních objektů. Dešťová voda na zatravněných a 
lesních plochách bude vsakována. 

Vliv na charakter odvodnění můžeme hodnotit jako zanedbatelný. 

Vliv na jakost povrchových vod 

Splaškové odpadní vody budou odváděny ze stavebních objektů (zámek, bungalovy, boatclub) splaškovou 
kanalizací do stávající čistírny odpadních vod. Z prostoru kuchyní a restaurací bude splašková voda 
předčištěna na odlučovači tuků a potom bude napojena na splaškovou kanalizaci. Vyčištěné vody z ČOV 
budou vypouštěny na základě povolení příslušného vodohospodářského orgánu do rybníka Labuť, a to 
v určených hodnotách a množství (kap. B.II.2. Odpadní vody). 

Dešťové vody z ploch s možností znečištění ropnými látkami budou odváděny přes odlučovače ropných 
látek (dostatečné kapacity a účinnosti) a následně, spolu s čistými dešťovými vodami ze střech, budou 
odváděny dešťovou kanalizací do rybníka Labuť. 

Z posouzení výše uvedeného by nemělo dojít k ovlivnění kvality povrchových vod. 
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Vlivy na podzemní vodu  

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může při stavbách podobného rozsahu dojít zejména 
v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. 

V zájmovém území byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (Balun, 2007), zaměřený na stanovení 
geologických a základových poměrů v místě plánovaných přístaveb v areálu, vzhledem k tomu byly 
lokalizovány průzkumné sondy. 

Uvažované novostavby objektů garáží, gastrozařízení a objektu bazénu budou založeny na základových 
pasech v hloubce cca 4 m pod úrovní terénu.   

Hladina podzemní vody nebyla sondami provedenými v místech budoucích novostaveb (garáže, objekt 
bazénu a gastrozařízení) zastižena. V místě budoucího parkoviště byla podzemní voda zastižena sondami 
v hloubce  0,9 - 1,2 m pod povrchem terénu. Na základě laboratorních analýz byla zjištěna uhličitanová 
agresivita podzemní vody. Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako 
nevýznamný, vodní zdroje nebudou ohroženy. 

5. Vlivy na půdu 

Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF), 
případně ovlivněním její kvality. Záměr bude realizován na pozemku, na kterém jsou půdy zařazeny do II. 
a V. třídy ochrany půdy. Jde o půdy s nadprůměrnou produkční schopností jen podmíněně odnímatelné 
(II. třída ochrany) a půdy s velmi nízkou produkční schopností pro zemědělské účely postradatelné. 

Při realizaci záměru nebude třeba vynětí pozemků zařazených do zemědělského půdního fondu (ZPF) 
podle §9 odst. 6 zákona č.334/1992 Sb., protože realizací záměru nedojde k trvalému záboru zemědělské 
půdy ze ZPF  

Při realizaci záměru dojde k odnětí cca 900 m2 plochy určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) podle zákona 
č.289/1995 Sb. (lesní zákon). 

Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě nebude půda 
negativně ovlivněna. Stavební stroje musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek, musí být prováděna 
preventivní a pravidelná údržba strojového parku a musí být dodržována bezpečnostní opatření při 
manipulaci s těmito látkami. Při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu se 
nepředpokládá znečištění půd. 

Kontaminace půdy ve fázi provozu se rovněž nepředpokládá. 

Z hlediska ochrany půd nevyplývají, vzhledem k uvažovanému záměru a jeho poloze, žádná omezení. 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Pro hodnocení vzájemného vlivu stavby a horninového prostředí je rozhodující geomechanický stav 
horninového podloží. 

Při realizaci záměru se předpokládá zásah do svrchních poloh horninového prostředí v případě nově 
budovaných podzemních objektů tj. gastrozařízení, objekt bazénu a garáže. 

Dle provedených inženýrsko-geologických průzkumů se v zájmovém území vyskytuje mělce uložené skalní 
podloží budované z petrologického hlediska hrubozrnnými biotitickými granity až granodiority, zastiženo 
průzkumnými sondami v hloubce max. do 5 m pod povrchem terénu. 

Předběžným inženýrsko-geologickým průzkumem byl v horninovém profilu prokázán výskyt 
antropogenních navážek, dále zbytků původního půdního horizontu a mělce uloženého skalního podloží.  

Založení objektů bude provedeno na základových pasech. Základová spára bude dle projektových 
podkladů realizována v úrovni cca 4 m pod úrovní stávajícího terénu. Základová spára bude zasahovat až 
do skalního podloží. 

Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů 
na její kvalitu. 



ZÁMEK ŽINKOVY 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C598-07/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 35 z 46 

FileName: Zámek Žinkovy.doc 
SaveDate: 15.2.2008 9:00:00 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Identifikace a hodnocení významnosti vlivů na faunu, flóru a přírodní stanoviště je provedeno v rámci 
Přílohy 4 (Přírodovědný průzkum). Byly identifikovány následující vlivy, vyplývající z výstavby 
a provozování záměru, které by mohli negativně působit na biotu území. 

Předpokládané vlivy při výstavbě záměru 
• riziko přímého rušení citlivých druhů živočichů v případě nevhodného termínu výstavby 
• riziko usmrcování živočichů při nevhodném termínu nebo technologii výstavby 
• možnost poškození cenných dřevin solitérních a v rámci lesních porostů a parku, vztaženo i na 

kořenové systémy 
• likvidace plošně málo rozsáhlých litorálních porostů rybníka (objekty pro sportovní aktivity v jižní části 

areálu, litorální porosty v cca střední části mostu) 
• renovace zámeckého parku a lesoparku (nevýznamný vliv vzhledem k charakteru renovace) 

Předpokládané vlivy při provozu záměru 
• zábor plochy lesních porostů a lučních společenstev výstavbou nových objektů v zámeckém areálu 

(i s ohledem na potencionální výskyt zvláště chráněných druhů bylin - nebyla provedena floristická 
inventarizace) 

• riziko přímého rušení citlivých druhů živočichů vlivem provozu areálu-hlukové emise, světelné emise, 
zvýšená přítomnost lidí 

• riziko přímého rušení citlivých druhů ptáků v litorálních porostech rybníka činností loděnice 
(v kumulaci s ostatními rušivými vlivy) 

• riziko usmrcování živočichů při provozu záměru 
• přeměna přírodního rázu bývalé obory a její hospodářská úprava 

Na základě analýzy těchto vlivů ve vztahu k fauně, flóře a přírodním stanovištím, s důrazem rovněž na 
zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. (viz. Příloha 4 Přírodovědný průzkum), byla 
navržena tato ochranná opatření a omezující podmínky: 
• neprovádět stavební práce v období IV.-VI. - vázáno zejména na těžkou mechanizaci 
• z důvodu nadměrného rušení hnízdícího ptactva omezit činnost amfiteátru a pořádání zahradních 

festivalů a ostatních venkovních akcí v době IV.-VI. 
• kácení dřevin a likvidace litorálních porostů rybníka mimo vegetační období (XI.-II.) 
• vymezit klidovou zónu (např. v přístavišti informační tabule) v zátočině při ústí Úslavy do rybníku Labuť 

pro nerušený vývoj zejména zvláště chráněných druhů ptáků z důvodu jejich možného nadměrného 
vyrušování činností loděk 

• v bývalé oboře zachovat pokud možno přírodní ráz přítomných stanovišť, i s ohledem na očekávané 
stahování populací některých druhů ptáků do těchto míst ze zámeckého parku a lesoparku (v důsledku 
zvýšeného vyrušování) 

• zvolit takové technické řešení rekonstrukce příjezdové cesty za mostem (lipová alej), aby nedošlo 
k porušení kořenových systémů stromů 

• z důvodu zamezení škod při stavebních a jiných (odstraňování pařezů, terénní úpravy apod.) 
činnostech v zámeckém parku, lesoparku, loukách v jižní části areálu a přilehlých lesních porostech 
zajistit provádění "Biologického stavebního dozoru" v pravidelných intervalech po dobu výstavby 
záměru odborně způsobilou osobou konzultovanou s příslušnými orgány ochrany přírody (přenášení 
obojživelníků a plazů z výkopů, přemístění před započetím stavebních prací u jednotlivých objektů-ty 
plošně málo rozsáhlé v těchto plochách, apod.) 

• v klidnější části areálu, v dobře osluněné a sušší poloze (např. v jeho jižní části na hranici pozemku 
apod.), vytvořit kamenné snosy jako kompenzační opatření za částečnou ztrátu biotopu (zejména 
vlivem vyrušování) v zámeckém parku a lesoparku pro relevantní druhy plazů (zejména ještěrka 
obecná, užovka hladká)    
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8. Vlivy na krajinu  

Dotčené území představuje komponovanou parkovou krajinu, využívající základní kompoziční danosti - 
zámek - Žinkovský rybník - zalesněný masiv Obrova hradiště.  

Na obnovu zámeckého parku lze nazírat z různých pohledů. Z hlediska celkového krajinářského a 
urbanistického konceptu navrhovaná obnova respektuje původní rozvrh a spíše jen doplňuje stávající 
architekturu o objekty nové. V rámci obnovy vlastního parku bude respektována a zachována základní 
kompoziční struktura areálu počítající s rekonstrukcí cestní sítě, výchovnými zásahy do stávajících dřevin, 
zdravotní probírkou porostů a samozřejmě dosadbami nových dřevin, keřů a zahradních výsadeb. 
Zámecký park bude doplněn novým mobiliářem (lavičky, odpadkové koše apod.). Na druhé straně byla 
volena výrazná, soudobá podoba nově doplňovaných objektů. Mají vyjma návrhu francouzské zahrady 
zajímavý, moderní výraz. V podstatě se jedná o koncept soudobých, architektonicky výrazných solitérních 
objektů zasazených do komponované krajiny, v tomto případě parkové, s docílením určitého kontrastu, ve 
výsledku však oživujícím stávající areál. 

• loděnice - přístaviště s molem, půjčovna loděk, kavárna, fitness club v prostoru navržených 
sportovních aktivit v jižní části pozemku, 

• gardenservis - je navržen v místě bývalé hájenky. Bude sloužit jako sociální zařízení pro 
návštěvníky parku, dále zde budou prostory pro údržbu parku, 

• ornamentální zahrada s bazénem - její rozvržení je neseno v tradičních formách typických pro 
francouzské zahrady. Bazén je moderně pojatý objekt a je zcela přirozenou součástí zahrady, 
která představuje spíše intimněji laděný prostor, 

• obnova mostu přes rybník - bude zvýšen tak, aby pod ním mohly proplouvat loďky. Soudobý 
design mostu a jeho nasvětlení může vytvořit zajímavý, architektonicky výrazný objekt, 

• areál sportoviště (volejbal a tenis) s bazénem a pískovou pláží (včetně úpravny vody, sociálních 
zařízení a převlékárny) je navržen v jižním okraji areálu. Jeho výtvarné pojetí je moderní, výrazně 
oživující jižní část areálu. 

 Rozsáhlejší nově budované objekty: 

• amfiteátr - využívá prostor mělkého žlebu s balvanitými svahy Obrova Hradiště. Zcela se podřizuje 
současnému terénu. Jedinou konstrukcí zde bude prostor demontovatelného pódia s umístěním 
na nezpevněné ploše v západní části amfiteátru při cestě. Hlediště bude řešeno pouze 
nepravidelně rozmístěnými lavičkami na stávajícím povrchu. Přístup k nim bude po přírodním 
chodníku. Amfiteátr může představovat nejvýraznější zásah do stávajícího krajinného prostoru už 
tím, že zde dojde k prosvětlení stromových porostů. V ostatních směrech však představuje spíše 
pohledově zčásti odcloněný krajinný prostor. 

• hospodářská budova s energocentrem - je navržená na místě stávající hospodářské budovy 
severně od zámecké kaple. Novostavba bude mít soudobý výraz fasád s klasickou sedlovou 
střechou a svým měřítkem a formálním tvaroslovím výrazněji areál nenaruší. 

• podzemní garáže - přiléhají od východu k navrhované budově energocentra. Vzhledem k nutnosti 
respektovat areál, jsou proto navrženy jako podzemí. Pohledově areál nenaruší. 

• podzemní objekt gastrozařízení - je navržen v podzemí pod francouzskou zahradou, vzhledem k 
nutnosti respektovat parter ve východní části zámku a prostor schodiště při kapli. Je využito 
stávajících terénních rozdílů. Pohledově areál nenaruší. 

Další nově budované stavební objekty, dopravně provozního charakteru: 

• parkovací stání, navržená v severní části vlevo od příjezdové komunikace, v místech současného 
parkování včetně malého objektu vrátnice. Výrazněji nepozmění severní přístupovou část areálu. 

• parkovací stání v jižní části areálu pro nájemníky bungalovů - bude pohledově odcloněno stále 
zelenými pásy živého plotu. Výrazněji nepozmění tuto část areálu, 

• plocha heliportu - je navržena v jižní, otevřené travnaté části areálu. 

Vedle rozsáhlé rekonstrukce vlastní budovy zámku projdou stavebními úpravami následující stávajících 
objekty: 
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• provozní budova -  rekonstrukce budovy a oprava nosných konstrukcí, střešního pláště, odvlhčení 
budovy, úpravy vnitřních dispozic. Budou zde recepce, turistická informační kancelář a sociální 
zařízení. Rekonstrukce zkvalitní vstupní část areálu před zámkem, 

• bungalovy v jižní části areálu - pultové střechy budou zachovány, změní se pouze členění 
a materiál a tím i výraz fasád. Rekonstrukce bungalovů zvýší jejich obytný standard. Hmotově se 
však objekty nezmění. 

Z hlediska zhodnocení vlivů na stávající krajinný ráz posuzovaného území může být dle našeho názoru 
nejvíce pozměněn charakter území v nejjižnějším cípu areálu, ležící v mělkém úpadu údolíčka lokálního 
přítoku do Žinkovského rybníka. Je to poměrně otevřený krajinný prostor, povětšinou zatravněný, kde se 
především v pohledech od cesty přes rybník směrem na západ a severozápad otevírají velmi atraktivní 
a esteticky cenné průhledy do krajiny. Velmi výrazně se tu uplatňují břehové porosty.  V tomto prostoru je 
navrženo více nových objektů na relativně malé ploše (areál sportoviště s bazénem a pláží, heliport, 
a parkovací stání). 

Z povahy objektů vyplývá, že navrhované stavby krajinářsky cenné průhledy neblokují (viz provedené 
perspektivní pohledy a vizualizace, které jsou součástí projektové dokumentace "Rekonstrukce zámku 
a areálu Žinkovy"). 

Celkově tak lze konstatovat, že obnova areálu zámeckého parku s ohledem jak na okolní krajinný rámec, 
tak i vlastní zámecký park, nepozmění současný charakter území takovým způsobem, který by narušil 
současný krajinný ráz. Hodnotit architektonické pojetí nových objektů je značně individuální a tudíž 
zatížené subjektivitou. My se kloníme k názoru, že stavby mohou území oživit a vytvořit ve vztahu k areálu 
zámeckého parku nové kompoziční dominanty, vnášející novou kvalitu, přitom však proporčně respektující 
daný prostor. 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Cílem záměru je restaurování a obnova interiéru zámku, restaurování fasády zámku se sochařskými a 
sgrafitovými výzdobami, oprava střešního pláště, klempířských prvků, věžiček, komínů a dalších 
poškozených prvků, obnova komunikací chodníků a schodišť, odstranění prorostlé trávy a náletových 
dřevin a také obnova parku a širšího přilehlého areálu. 

Tyto zamýšlené stavební opravy a úpravy, realizované odborníky, jsou v souladu se zájmy státní 
památkové péče a přispějí k obnovení kulturní památky, jejíž celek zámeckých fasád vytváří zcela 
ojedinělou památkovou a uměleckohistorickou hodnotu. Poněvadž objekt byl delší dobu nevyužíván a 
nebyla prováděna základní údržba, je v současné době v havarijním stavu. 

Navrhovanými úpravami nedojde k zásahu do žádných historických konstrukcí, naopak tyto úpravy budou 
směřovat k zachování kulturně historických hodnot této kulturní památky a budou přínosem z hlediska 
zájmů státní památkové péče. 

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při realizaci záměru není jednoznačně 
vyloučena. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny 
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum. 

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Rekonstrukce stávajícího areálu zámku Žinkovy bude mít za následek zvýšení intenzit dopravy na 
komunikacích dotčeného území. Toto zvýšení je kvantifikováno následovně: 

Celková intenzita osobní dopravy:   do 250 přijíždějících vozidel/den 
     do 250 odjíždějících vozidel/den 

Nákladní doprava: 

Celková intenzita lehké nákladní dopravy:  cca 20 přijíždějících vozidel/den 
     cca 20 odjíždějících vozidel/den 

Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se tedy vlivem dopravy ze 
záměru nebudou projevovat žádné vážné problémy. 
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V širší komunikační síti dojde k rozptýlení vyvolané dopravy a navýšení intenzit se zde již významně 
neprojeví. 

Negativní vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Bude provedeno napojení záměru na příslušné 
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, NN) a realizovány přeložky stávajících sítí (nadzemní VN, 
podzemní VN, O2, TKR). 

11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Vzhledem k malému imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy nebude realizací 
záměru docházet ke zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva. 

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH 
STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 
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IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních 
řádů. 

Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení záměru: 

• V období výstavby je vhodné vzhledem k blízkosti obytné zástavby omezit práce produkující nadměrný 
hluk pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy na období 
mezi 7.00 až 19.00). 

• V průběhu výstavby je třeba maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným kropením plochy 
staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace a vyjíždějící vozidla a 
omezit volné skládky prašných materiálů. 

• Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, přebytečnou 
zeminu skladovat tak, aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu. 

• Kontrolovat všechny stavební mechanismy z hlediska možných úkapů ropných látek. 
• V průběhu provozu udržovat parkoviště a místních komunikací v čistotě, zejména po zimním období 

zajistit odstranění posypových hmot (vnesených vozidly i z vlastní aplikace) z plochy parkoviště i 
obslužných komunikací. 

• Provozovateli areálu doporučujeme minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště a 
dopravních napojení vzhledem k nižšímu znečištění odvádění srážkových vod do rybníka. 

• Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch nevypouštět do kanalizace bez předčištění v ORL, 
který bude zaručovat dostatečnou kvalitu a účinnost. 

• Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti vypouštěných 
odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace. 

• Areál vybavit prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných látek. 
V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit likvidaci ropných látek a zamezit jejich vniknutí do 
kanalizace. 

Z hlediska obecné ochrany volně žijících druhů živočichů dle §5 a ochrany zvláště chráněných druhů 
živočichů dle §50 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, doporučujeme: 

• z důvodu zamezení škod při stavebních a jiných (odstraňování pařezů, terénní úpravy apod.) 
činnostech v zámeckém parku, lesoparku, loukách v jižní části areálu a přilehlých lesních porostech 
zajistit provádění "Biologického stavebního dozoru" v pravidelných intervalech po dobu výstavby 
záměru odborně způsobilou osobou konzultovanou s příslušnými orgány ochrany přírody (přenášení 
obojživelníků a plazů z výkopů, přemístění před započetím stavebních prací u jednotlivých objektů-ty 
plošně málo rozsáhlé v těchto plochách, apod.), 

• v dalším stupni projektové přípravy zpracovat (ve spolupráci s biologickým stavebním dozorem) 
harmonogram prací jednotlivých etap výstavby, zejména s ohledem na dobu hnízdění (období IV.-VI.), 

• z důvodu nadměrného rušení hnízdícího ptactva omezit činnost amfiteátru a pořádání zahradních 
festivalů a ostatních venkovních akcí v době IV.-VI., 

• kácení dřevin a likvidace litorálních porostů rybníka mimo vegetační období (XI.-II.), 
• vymezit klidovou zónu (např. v přístavišti informační tabule) v zátočině při ústí Úslavy do rybníku Labuť 

pro nerušený vývoj zejména zvláště chráněných druhů ptáků z důvodu jejich možného nadměrného 
vyrušování činností loděk, 

• v bývalé oboře zachovat pokud možno přírodní ráz přítomných stanovišť, i s ohledem na očekávané 
stahování populací některých druhů ptáků do těchto míst ze zámeckého parku a lesoparku (v důsledku 
zvýšeného vyrušování), 

• zvolit takové technické řešení rekonstrukce příjezdové cesty za mostem (lipová alej), aby nedošlo 
k porušení kořenových systémů stromů, 
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• v klidnější části areálu, v dobře osluněné a sušší poloze (např. v jeho jižní části na hranici pozemku 
apod.), vytvořit kamenné snosy jako kompenzační opatření za částečnou ztrátu biotopu (zejména 
vlivem vyrušování) v zámeckém parku a lesoparku pro relevantní druhy plazů (zejména ještěrka 
obecná, užovka hladká). 

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu oznamovaného 
záměru tedy na úrovni dokumentace pro územní řízení, resp. zkušeností z jiných obdobných provozoven. 
Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která je zaměřena spíše na vytipování možností 
vzniku nepříznivých vlivů.  

Terénní průzkum lokality byl proveden v období mimo vegetační období (bez sněhové pokrývky). Z toho 
důvodu chybějí některé vstupní údaje (zejména floristika kromě dendrologie a entomofauna, přesnější data 
o výskytu některých dalších skupin). 

V ostatních posuzovaných vlivech i s přihlédnutím k výše uvedenému nebyly zjištěny žádné kritické 
skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování 
tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly 
spolehlivost prezentovaných závěrů. 



ZÁMEK ŽINKOVY 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C598-07/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 41 z 46 

FileName: Zámek Žinkovy.doc 
SaveDate: 15.2.2008 9:00:00 

ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je řešen v jedné variantě, dané dostupným pozemkem. Lokalizace proto nebyla řešena ve více 
variantách. 



ZÁMEK ŽINKOVY 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C598-07/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 42 z 46 

FileName: Zámek Žinkovy.doc 
SaveDate: 15.2.2008 9:00:00 

ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační a technické řešení záměru je dokladováno v příloze 1 tohoto oznámení. 

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Oznamovaný záměr se nachází v jihozápadních Čechách, 35 km od centra Plzeňského kraje - města 
Plzně a 6 km od města Nepomuku na katastrálním území Žinkov a Vojovic. Dotčené území se nachází na 
jihovýchodním okraji obce Žinkovy a je zasazeno do zámeckého areálu Žinkovy. 

Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku: 

 
Záměrem investora je rekonstrukce zámku Žinkovy, při níž bude respektována památková ochrana zámku, 
dále pak kultivace širší krajiny kolem zámeckého objektu. Budou obnoveny funkce, které v krajině 
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historicky fungovaly – zámecký park s ornamentální zahradou i volnějším lesoparkem, loděnice s letní 
kavárnou (jejíž kapacita by měla odpovídat loděnici, která v minulosti na tomto místě stávala, její vzhled 
však bude již naprosto soudobý), kulturní a společenské plochy a dále budou přidány funkce nové - 
sportovní, kulturní - amfiteátr, vytvoření kvalitního rekreačního ubytování v bungalovech vystavěných 
ve 20. století v zámeckém parku, vybudování heliportu a parkovišť, jejichž existence nebyla v minulosti 
nutná. 

Dotčené území rekonstrukce areálu zámku Žinkovy je na pozemcích: 

k.ú. Žinkovy: st. 69/1, st. 69/2, st. 70, st. 204, st. 205, st. 206, st. 207, st. 208, st. 209, st. 210, st. 211, 
st. 307, st. 308, st. 309, st. 310, 1685/1, 1691, 1693/1, 1693/2, 1699, 1702, 1703, 1704, 1707/2, 
1707/3, 1708, 1710, 1711/1, 1711/2, 1711/9, 1720/13, 1721/2, 1722/22, 1721/37, 1721/43, 1721/44, 
1721/45, 1721/46, 1834/3, 1835/1, 1835/2, 1838/2, 1692, 1694, 1713/1, 1714/1, 1688/1, 1688/2 a 
1707/4. 

k.ú. Vojovice: 1205/2. 

Kapacita záměru: plocha oznamovaného záměru:     757 961m2, z toho: 
          (plocha dotčená rekonstrukcí zámku, zámeckého areálu a přilehlého okolí) 

    vodní plocha (rybník Labuť):   578 847 m2 

    zastavěná plocha:        8 307 m2, z toho: 
    - zámek         1 900 m2 
    - provozní budova               658 m2 
    - hospodářská budova              494 m2 
    - garáž                       1 260 m2 
    - gastro + bazén        1 192 m2 
    - loděnice            237 m2 
    - garden services           216 m2 
    - bungalovy (129 m2 x 12)       1 548 m2 
    - bazén venkovní           802 m2 

    zpevněné plochy         16 400 m2 
   (parking, silnice, chodníky a pěšiny) 

    plochy parkoviště          1 384 m2 
    počet parkovacích stání            110 

    plochy zeleně (intenzivně udržováno)     12 700 m2 

    ostatní kultivovaná plocha    140 323 m2 
 

Hluk z dopravy na příslušném úseku silnice II/191 je v současnosti vyhovující. Z dopravního hlediska se 
realizací záměru hluková situace v území významně nezmění, dojde pouze k nárůstům hladin hluku 
akusticky nevýznamným. Hluk z dopravy vyvolané pouze provozem samotného záměru prokazatelně 
nebude způsobovat nadlimitní hlukové vlivy u nejbližšího, resp. nejvíce dotčeného hlukově chráněného 
venkovního prostoru. Jediným hlukově významným zdrojem hluku z dopravy bude přílet a odlet vrtulníku. 
Bude se ale jednat pouze o velmi krátkodobé působení omezené pouze na denní dobu. 

Hluk ze záměru (tj. z instalovaných technologických zařízení na objektu a z provozu na přilehlých 
parkovištích a účelových komunikacích) prokazatelně splňuje definované hygienické limity jak pro denní, 
tak pro noční dobu. 

Hluk v průběhu výstavby je řešitelný, ve špičkových obdobích (zejména při pracích na počátku výstavby) 
však nelze vyloučit rušivé vlivy. Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je tedy nutné omezit práce 
produkující nadměrný hluk pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních 
hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00). 

Příspěvek vytápění objektů v areálu zámku Žinkovy a vyvolané automobilové dopravy po realizaci záměru 
způsobí mírný nárůst imisní zátěže v blízkosti samotného areálu zámku. Toto navýšení však bude 
relativně nízké a významně nezmění stávající imisní zatížení hodnoceného území. 

Vypočtené průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, včetně započtené předpokládané stávající imisní 
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace. 

V případě maximální krátkodobé imisní zátěže nepředpokládáme v hodnoceném území dosažení či 
překročení hodnoty pro krátkodobá maxima imisní zátěže oxidem dusičitým. 
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Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

Nedojde tedy k možnému poškozování či zhoršování zdravotního stavu nejblíže žijících obyvatel. 

V území jsou dostupné veškeré nezbytné inženýrské sítě, na které bude možno oznamovaný záměr 
napojit. Pitná voda bude odebírána z vlastního zdroje (studny). V budoucnu se počítá s vybudováním 
dalšího zdroje pitné vody, popřípadě s napojením na obecní vodovod. 

Dešťové vody z ploch s možností znečištění ropnými látkami budou odváděny přes odlučovače ropných 
látek (dostatečné kapacity a účinnosti) a následně, spolu s čistými dešťovými vodami ze střech, budou 
odváděny dešťovou kanalizací do rybníka Labuť. Vypouštěné vody budou splňovat ukazatele a limity 
povoleného znečištění stanoveného nařízením vlády č.61/2003 Sb. v platném znění. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Nenachází se zde 
žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území 
(národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
památka, přírodní památka). Oznamovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného 
krajinného prvku. Zasahuje do neregistrovaných významných krajinných prvků. Z hlediska územních 
systémů ekologické stability je záměr umístěn do regionálního biocentra. Dotčené území není součástí 
přírodního parku a součástí soustavy Natura 2000. Realizací záměru dojde ke kácení dřevin. Nedojde 
ke kácení žádného památného stromu. 

Při realizaci záměru nebude třeba vynětí pozemků zařazených do zemědělského půdního fondu, dojde 
však k odnětí cca 900 m2 plochy určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a neleží ve zranitelné oblasti 
dle NV č. 103/2003 Sb. Dotčené území se nenachází v záplavovém území řeky Úslavy. 

Zámek je nemovitou kulturní památkou, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky 
pod rejstříkovým č. 44947/4-534. 

Zamýšlené stavební opravy a úpravy, realizované odborníky, jsou v souladu se zájmy státní památkové 
péče a přispějí k obnovení kulturní památky, jejíž celek zámeckých fasád vytváří zcela ojedinělou 
památkovou a uměleckohistorickou hodnotu. Poněvadž objekt byl delší dobu nevyužíván a nebyla 
prováděna základní údržba, je v současné době v havarijním stavu, proto  jeho komplexní rekonstrukce je 
nutná. 

Navrhovanými úpravami nedojde k zásahu do žádných historických konstrukcí, naopak tyto úpravy budou 
směřovat k zachování kulturně historických hodnot této kulturní památky a budou přínosem z hlediska 
zájmů státní památkové péče. 

Obnova areálu zámeckého parku s ohledem jak na okolní krajinný rámec, tak i vlastní zámecký park, 
nepozmění současný charakter území takovým způsobem, který by narušil současný krajinný ráz. Nově 
navržené stavební objekty mohou území oživit a vytvořit ve vztahu k areálu zámeckého parku nové 
kompoziční dominanty, vnášející novou kvalitu, přitom však proporčně respektující daný prostor. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. Významné vlivy, vyplývající z výstavby a provozování záměru, které by mohli 
negativně působit na biotu území by měli být navrženými opatřeními (kap.IV. Opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů) minimalizovány. Prevence, či vyloučení 
nepříznivých vlivů z provozu záměru dále vyplývá zejména z důsledného dodržování platných zákonných 
norem, předpisů a schválených provozních a havarijních řádů. 
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ČÁST H 
PŘÍLOHY 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

Příloha 1 Grafické přílohy a fotodokumentace:   
 1.1. Situace širších vztahů 
 1.2. Situace záměru 
 1.3. Fotodokumentace 

Příloha 2 Hluková studie 
Příloha 3 Rozptylová studie 
Příloha 4 Přírodovědný průzkum pro účely oznámení záměru dle zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

      na životní prostředí 
Příloha 5 Doklady: 

- vyjádření příslušného stavebního úřadu 
- stanovisko orgánu ochrany přírody 
- autorizační osvědčení držitele autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle   

§ 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
- autorizační osvědčení držitele autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 

67 podle § 45i zákona č.114/Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na 
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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1 Zadání a cíl studie 

Předkládaná studie je vypracována na základě objednávky společnosti CROWN ESTATES, s.r.o., pro 
posouzení hluku ze záměru: 

ZÁMEK ŽINKOVY 

Předmětem a cílem této studie je posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci v území. To jmenovitě 
znamená: 

• dokladovat údaje o nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru ev. prostorech 
• vyhodnotit vliv hluku dopravy související s provozem záměru, včetně provozu parkovišť 
• vyhodnotit vliv hluku z instalovaných technologických zařízení 
• navrhnout případná opatření pro splnění požadovaných limitů 
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2 Vstupní údaje 

2.1 Popis dotčeného území a záměru 

Všeobecné údaje 

Dotčené území Žinkovy se nachází západně od Nepomuku, severovýchodně od Klatov. Předmětem 
záměru je rekonstrukce zámku a areálu Žinkovy. 

 

Nejbližší hlukově chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor se nachází v těchto 
vzdálenostech: 

 
1 ... chráněný venkovní prostor zahrady určené k rekreaci v obci Žinkovy 
 - vzdálenost od záměru cca 250 metrů 
2 ... chráněný venkovní prostor zahrady určené k rekreaci v obci Žinkovy 

- vzdálenost od záměru cca 240 metrů  
3 ... chráněný venkovní prostor rodinného domu Žinkovy č.p. 37  
 - vzdálenost od záměru cca 550 metrů 
4 ... chráněný venkovní prostor rodinného domu Žinkovy č.p. 37 

- vzdálenost od záměru cca 550 metrů  
5 ... chráněný venkovní bytového domu v obci Žinkovy 
 - vzdálenost od záměru cca 250 metrů 
 
 

V těchto prostorech jsou voleny referenční výpočtové body. 

Umístění záměru a referenčních bodů je zřejmé z následujícího obrázku: 
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Obr 1.: Schéma umístění záměru v dotčeném území (bez měřítka) 
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Obr 2.: Schéma umístění výpočtových bodů (bez měřítka) 
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Dopravní napojení, intenzity dopravy 

Záměr se nachází v prostoru navazujícím ze severozápadní strany na silnici druhé třídy II/191.Tato 
komunikace je hlavní dopravní osou území. 

Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy (ŘSD ČR, 2005) 

silnice sčítací úsek těžká osobní motocykly suma 

II/191  3-2048 266 554 4 824 

 

Pro parkování osobních vozidel bude na severní straně záměru vybudováno podzemní parkoviště o 
kapacitě 40 parkovacích stání a parkoviště na terénu o kapacitě 45 parkovacích stání. 

Na jižní straně areálu bude vybudováno parkoviště o kapacitě 25 parkovacích stání. 

Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují významnější 
dopravní problémy. 

Nárust dopravy vlivem záměru 

Dopravní nároky záměru nepřekročí následující hodnoty: 

Osobní doprava: 

Celkový počet parkovacích míst:   110 

Celková intenzita osobní dopravy:   do 250 přijíždějících vozidel/den 
     do 250 odjíždějících vozidel/den 

Nákladní doprava: 

Celková intenzita lehké nákladní dopravy:  cca 20 přijíždějících vozidel/den 
     cca 20 odjíždějících vozidel/den 

 
Letecká doprava      cca 1 přílet vrtulníku/14 dní 
      cca 1 odlet vrtulníku/14 dní 

 
 
Dopravní trasy:                                       místní komunikace  sever – 60%, 
                                                                                    místní komunikace  západ – 40% 
 

Výstavba: intenzita dopravy:  variabilní (cca desítky vozidel za den) 
 druh vozidel:   převážně těžká nákladní  

       

Stacionární zdroje hluku 

Stacionární zdroje hluku do venkovního prostoru jsou v této studii modelovány jako stálé působení 
průmyslových zdrojů hluku. Akustické charakteristiky stacionárních zdrojů hluku byly poskytnuty 
projektantem záměru.  

Je navržen systém vytápění a zdroj tepla pro ústřední vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé užitkové 
vody stavebního objektu „Zámek Žinkovy“ a pro stavební objekty nacházející se v blízkém okolí 
zámku.Tento systém bude vyveden v hospodářské budově na severní straně zámku a bude jako jediný 
zdrojem hluku do venkovního prostoru. Lokální jednotky vzduchotechniky budou umístěny do krovu v 
poloze 5. podlaží a tudíž nebudou zdrojem hluku do venkovního prostoru. Parkovací garáž bude mít 
minimální provětrání požadované hygienickými normami. 

Jako další zdroj hluku je v této studii modelován areál amfiteátru a jeho vlivy na nejbližší okolí. Areál je 
umístěn na SV straně budovy zámku. Vzhledem k tomu, že působení areálu amfiteátru bude pouze velmi 
krátkodobé a pouze v některých měsících roku byl amfiteátr modelově stanoven se dvěma zdroji hluku o 
Lw=85dB umístěnými  v prostoru jeviště a dvaceti zdroji o Lw=65dB v prostoru hlediště. Je to z toho 
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důvodu, že produkce z jeviště bude vyvedena do reproduktorů v prostoru sedaček hlediště. Bylo 
modelováno jejich nepřetržité působení souběžně se stacionárními zdroji hluku zámku, účelovými 
komunikacemi a parkovišti. 

 

Tab. : Stacionární zdroje hluku a jejich akustické charakteristiky 

 

zdroj zařízení-charakteristika Lw(dB) 
1,2 odvětrání garáží 70 
3 výduch rozvodna plynu 85 
4 výduch rozvodna vzduchotechnika 85 

5,6 reproduktory jeviště 85 
7-26 reproduktory hlediště 65 
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2.2 Použité podklady 
[1] Sčítání dopravy v roce 2005 – Ředitelství silnic a dálnic ČR 
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
[3] Zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví 
[4] mapové podklady (www.mapy.cz) 

2.3 Použitá metodika 

Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy 
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno v příloze 
Zpravodaje Ministerstva životního prostředí č. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpočtu hluku 
silniční dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v časopisu Ministerstva životního prostředí Planeta 
č. 2/2005). 

Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika – Útlum při šíření zvuku ve 
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe. 

Výpočetní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 7.16 (JpSoft, březen 2006), nejistota metodiky se 
pohybuje v pásmu ±2 dB. 
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2.4 Hygienické limity 

Pro hodnocení hlukové situace v území jsou využity charakteristiky hluku v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou 
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto: 

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

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

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

Korekce jsou následující: 
Způsob využití území Korekce 

dB 
1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na 
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 
1)Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku6), s výjimkou letišť, 
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující 
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích 
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v 
ochranném pásmu dráhy. 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží 
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních 
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po 
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce: 

Posuzovaná doba [hod] Korekce [dB] 

od   6:00 do   7:00 +10 

od   7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru 
následovně: 
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Pro hluk technologických zařízení a provozu parkoviště a hluk z  provozovny je použita korekce +0 dB a 
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor je tak uvažována 
hodnotami: 
 LAeq,T = 50/40 dB denní/noční doba 

Pro hluk z dopravy na veřejné pozemní komunikaci je použita korekce +5 dB a pro hluk na hlavních 
komunikacích je použita korekce +10dB (viz výše) a nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku pro chráněný venkovní prostor je tak uvažována hodnotou: 
 LAeq,T = 55/45 dB denní/noční doba ...hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
 LAeq,T = 60/50 dB denní/noční doba ...hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích 
 LAeq,T = 60/50 dB denní/noční doba ...hluk z leteckého provozu 
 

Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice. 
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3 Hluk z dopravy 

Výsledky výpočtu hluku z dopravy na přilehlých pozemních komunikacích jsou uvedeny v následujících 
tabulkách1: 

Tab.: Hluk z dopravy (výpočet pro den) 

Bod Výška 
[m] 

Limit 
LAeq [dB] - Den 

Současný stav 
Den 

LAeq [dB] 

Budoucí stav  
Den 

LAeq [dB] 

rozdíl 
[dB] 

Hluk z dopravy 
spojené se záměrem 

LAeq [dB] 
1 3 50 26,6 31,3 +4,7 29,5 
2 3 50 29,5 37,8 +8,3 37,1 
3 3 50 15,9 17,1 +1,2 11,0 
4 3 50 15,8 17,1 +1,3 11,3 
5 3 50 36,9 42,9 +6,0 41,7 
5 6 50 38,2 44,3 +6,1 43,0 

 
Tab.: Hluk z dopravy (výpočet pro noc) 

Bod Výška 
[m] 

Limit 
LAeq [dB] - Noc 

Současný stav 
Noc 

LAeq [dB] 

Budoucí stav  
Noc 

LAeq [dB] 

rozdíl 
[dB] 

Hluk z dopravy 
spojené se záměrem 

LAeq [dB] 
1 3 40 18,3 22,6 +4,3 20,6 
2 3 40 20,8 28,8 +8,0 28,0 
3 3 40 7,8 8,9 +1,1 2,5 
4 3 40 7,7 8,9 +1,2 2,7 
5 3 40 28,7 34,6 +5,9 33,3 
5 6 40 29,9 35,9 +6,0 34,7 

 

Z výpočtového modelu vyplývá, že za stávajícího stavu je hluková situace v místě záměru vyhovující. Po 
realizaci záměru budou ve všech referenčních bodech rovněž splněny stanovené hygienické limity jak pro 
denní, tak pro noční dobu. 

Hluk z dopravy spojené se záměrem spolehlivě splňuje stanovené hygienické limity jak pro denní, tak pro 
noční dobu. 

 

Letecká doprava 

Poblíž  jižního parkoviště se v projektu plánuje s výstavbou heliportu pro potřeby areálu. Četnost příletu a 
odletu vrtulníku se počítá na 1 přílet a jeden odlet za 14 dní.Uvažuje se také o možnosti mobilního 
heliportu. 

Okolí heliportu bude v průběhu přistávání a odletu vrtulníku zatíženo hlukovými emisemi, jejichž 
kvantifikaci však nelze přesně stanovit. Obecně lze říci, že výraznější hlukové zatížení bude při příletu a 
odletu vrtulníku. Při samotném přeletu vrtulníku budou hlukové emise výrazně nižší. Ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku korigované charakteristikou A budou při přistávání a odletu u vrtulníku dosahovat hodnot 
až do 100 dB ve vzdálenosti 30 m.Při samotném přeletu vrtulníku se tyto hladiny pohybují v průměru v 
okolí hodnoty 60 dB v téže vzdálenosti. Jednalo by se pouze o velmi krátkodobé působení hlukových emisí 
a to pouze v denní době. 

 

 

 

                                                      
1 Protokoly z výpočtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie 
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4 Hluk z provozu záměru 

4.1 Hluk z provozu parkoviště 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu pro hluk z dopravy na přilehlých 
parkovištích a účelových komunikacích1. Uvažován je denní i noční provoz záměru přičemž dopravní 
provoz v noci bude velmi nízký a to včetně provozu přilehlých parkovišť a účelových komunikací.  

Tab.: Budoucí situace lokality - provoz na parkovišti 

Bod Výška 
[m] 

Limit 
LAeq [dB] 

LAeq  
[dB] 

LAeq  
[dB] 

den den noc 
1 3 50 26,2 11,4 
2 3 50 26,7 11,3 
3 3 50 31,2 19,3 
4 3 50 32,7 20,7 
5 3 50 45,4 30,8 
5 6 50 46,8 32,1 

Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že hladiny hluku z dopravního provozu záměru (pohyb vozidel po 
parkovištích a účelových komunikacích) nebudou prokazatelně v nejbližším, resp. nejvíce dotčeném 
chráněném venkovním prostoru přesahovat definované hygienické limity v denní ani noční době. A to ani 
po přičtení standardní nejistoty metodiky výpočtu ±2 dB. 

4.2 Hluk z provozu technologie 

Do výpočtového modelu hluku z provozu stacionárních technologických zdrojů byly zadány akustické 
výkony všech zdrojů hluku umístěných na objektu provozovny plus provoz amfiteátru a byl modelován 
jejich nepřetržitý provoz na 100% výkon. Hluk z provozu amfiteátru je zde modelově znázorněn jako 
působení dvou zdrojů o Lw=85 dB z hlediště a 20-ti menších zdrojů o Lw=65dB z prostoru hlediště. 

V následující tabulce uvádíme výsledky tohoto modelu u nejbližší trvale obytné zástavby2: 

Tab.: Budoucí situace lokality – provoz technologie 

Bod Výška 
[m] 

Limit 
LAeq [dB] 

LAeq  
[dB] 

LAeq  
[dB] 

den noc den noc 
1 3 50 40 27,1 27,1 
2 3 50 40 27,4 27,4 
3 3 50 40 12,2 12,2 
4 3 50 40 5,8 5,8 
5 3 50 40 36,0 36,0 
5 6 50 40 36,0 36,0 

Jak je zřejmé z uvedených výsledků, při plném výkonu všech zdrojů hluku na objektu záměru v 
souběžném provozu s amfiteátrem jsou ve všech referenčních bodech prokazatelně plněny definované 
hygienické limity pro denní i noční dobu a to i po přičtení standardní nejistoty metodiky výpočtu ±2dB. 

                                                      
1 Protokoly z výpočtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie 
2 Protokoly z výpočtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie 
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4.3 Souhrnné hodnocení hluku ze záměru 

Souhrnným hodnocením hluku vznikajícího provozem záměru se rozumí výpočet výsledné hodnoty 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku jednak ze související dopravy na přilehlých parkovištích a účelových 
komunikacích a jednak z instalovaných technologických zdrojů a provozu amfiteátru. Hluk z provozu 
amfiteátru je zde modelově znázorněn jako působení dvou zdrojů o Lw=85 dB z hlediště a 20-ti menších 
zdrojů o Lw=65dB z prostoru hlediště. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty vypočtené ve 
sledovaných referenčních bodech1: 

Tab.: Budoucí situace lokality – souhrnné hodnocení  

Bod Výška 
[m] 

Limit 
LAeq [dB] 

LAeq  
[dB] 

LAeq  
[dB] 

den noc den noc 
1 3 50 40 29,7 27,3 
2 3 50 40 30,0 27,5 
3 3 50 40 31,2 20,1 
4 3 50 40 32,7 20,9 
5 3 50 40 45,9 37,2 
5 6 50 40 47,1 37,5 

Z uvedených výsledků vyplývá, že u nejbližších hlukově chráněných prostor prokazatelně nebude 
provozem záměru docházet k překračování hygienických limitů v denní ani v noční době a to ani po 
přičtení  standardní nejistoty metodiky výpočtu ±2dB. 

Při modelovém hodnocení hluku z amfiteátru bylo zjištěno, že pokud se jedná o šíření hluku v emisních 
pásmech, tak hluk z amfiteátru se bude šířit převážně východním směrem do přibližné vzdálenosti 50 m 
bude LAeq=50dB a dále se limit snižuje vlivem pohlcování lesním porostem. 

 

 

                                                      
1 Protokoly z výpočtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie 
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5 Hluk z výstavby 

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými emisemi zemních a 
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani 
časový harmonogram nasazení však nelze přesně kvantifikovat. Obecně lze říci, že výraznější hlukové 
zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače) dosahovat hodnot až do 
90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny pohybují v průměru v okolí 
hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. Celkové hladiny hluku budou záviset mj. i na kvalitě a údržbě strojového 
parku a budou dány energetickým součtem všech spolupůsobících zdrojů, tj. budou závislé na počtu 
zdrojů hluku a jejich časovém nasazení v průběhu dne. 

Hygienické limity platné pro období výstavby jsou splnitelné za použití příslušných organizačních opatření 
(vhodné umístění zdrojů hluku, omezení doby provádění prací).  
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6 Závěry a doporučení 

Hluk z dopravy na příslušném úseku silnice II/191 je v současnosti vyhovující. Z dopravního hlediska se 
realizací záměru hluková situace v území významně nezmění, dojde pouze k nárůstům hladin hluku 
akusticky nevýznamným. Hluk z dopravy vyvolané pouze provozem samotného záměru prokazatelně 
nebude způsobovat nadlimitní hlukové vlivy u nejbližšího, resp. nejvíce dotčeného hlukově chráněného 
venkovního prostoru. Jediným  hlukově významným zdrojem hluku z dopravy bude přílet a odlet vrtulníku. 
Bude se ale jednat pouze o velmi krátkodobé působení omezené pouze na denní dobu. 

Hluk ze záměru (tj. z instalovaných technologických zařízení na objektu a z provozu na přilehlých 
parkovištích a účelových komunikacích) prokazatelně splňuje definované hygienické limity jak pro denní, 
tak pro noční dobu. 

Hluk v průběhu výstavby je řešitelný, ve špičkových obdobích (zejména při pracích na počátku výstavby) 
však nelze vyloučit rušivé vlivy. Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je tedy nutné omezit práce 
produkující nadměrný hluk pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních 
hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00). 
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Přílohy 

Přílohy jsou volně řazeny na následujících stranách. 

Seznam příloh:  Příloha 1 Grafické znázornění výpočtového modelu – budoucí stav 

  Příloha 2  Grafické znázornění výpočtového modelu – budoucí stav - zobrazení pásem 
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1. Úvod 

Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky firmy CROWN ESTATES, s.r.o., Žinkovy 
88, 335 54, jako příloha oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Výpočtově je hodnocena změna stávající imisní zátěže NO2 z vytápění a automobilové dopravy po 
realizaci záměru "ZÁMEK ŽINKOVY“. Záměrem je rekonstrukce zámku a přilehlého areálu Žinkovy. 
Uvažovanými zdroji byla plynová kotelna zajišťující vytápění objektů a automobilová doprava na 
příjezdových komunikacích a provoz přilehlých parkovišť. 

Výpočet byl proveden pro jednu variantu – realizace uvedené stavby. 

Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena na základě údajů z nejbližších 
měřících stanic. 

2. Charakteristika území  

Posuzovaný záměr je navržen do areálu zámku Žinkovy. Terén zájmového území se svažuje k toku 
Úslavy. V blízkosti záměru se nachází obytná zástavba.  

3. Metoda výpočtu očekávaného znečištění 

3.1. Použitá metodika 

Výpočet imisní zátěže škodlivinami byl prováděn, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky 
SYMOS ve formě výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem 
výpočtu byly průměrné roční koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého (NO2). 
Výsledky výpočtu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity. 

Výpočet je proveden pro stávající stav a pro stav po realizaci stavby, bez uvažování stávajících bodových 
zdrojů znečišťování. 

3.2. Použité imisní limity 

3.2.1. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) 

Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., v 
aktuálním znění: 
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4. Vstupní data 

4.1. Definice zájmového území  

Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech 1800 x 1600 m orientovaným podle souřadnic 
JSTK. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčené okolí záměru. Podrobněji je vymezení zájmového 
území zřejmé z následujícího obrázku. 

Poloha zámku Žinkovy je na obrázku zobrazena červenou barvou, poloha parkovišť v areálu zámku je 
zakreslena zeleně. 
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4.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší 

Hodnocený záměr zahrnuje provoz areálu zámku vytápěný centrální plynovou kotelnou a parkoviště 
v areálu o celkovém počtu 110 parkovacích míst pro osobní vozidla. 

Podrobněji je záměr popsán v příslušných kapitolách oznámení. 

4.2.1. Hodnocené zdroje 

Jako bodový zdroj byl uvažován komín plynové kotelny umístěné v objektu hospodářské budovy, která 
zajišťuje vytápění a výrobu TUV pro celý areál zámku. Celková maximální spotřeba zemního plynu pro 
vytápění a TUV bude činit  440 m3 za hodinu, tj. 630 000 m3 za rok. 

Jako plošné zdroje byla uvažována venkovní parkoviště - jednak v severní části areálu s 45 parkovacími 
místy pro osobní vozidla a denní intenzitou 113 příjezdů (a stejný počet odjezdů) osobních vozidel denně 
(tj. 2,5 obrátek na jedno parkovací místo a den), dále parkoviště u bungalovů v jižní části areálu s 25 
parkovacími místy a denní intenzitou 50 příjezdů (a stejný počet odjezdů) osobních vozidel denně (tj. 2 
obrátky na jedno parkovací místo a den). Jako další plošný zdroj byla uvažována skupina výduchů z 
odvětrání podzemního parkoviště v blízkosti zámku o kapacitě 40 parkovacích míst a intenzitě 100 
příjezdů (a stejný počet odjezdů) osobních vozidel denně (tj. 2,5 obrátek na jedno parkovací místo a den). 

Parkoviště budou veřejně přístupná, budou sloužit pro návštěvníky a zaměstnance areálu.  

Jako liniový zdroj znečišťování byla ve výpočtu uvažována osobní a nákladní automobilová doprava 
vyvolaná provozem záměru, tedy osobní automobilová doprava zaměstnanců a návštěvníků a zásobování. 
Předpokládaná celková intenzita osobní dopravy 500 pohybů (příjezdů a odjezdů) denně a nákladní 
dopravy 40 pohybů (příjezdy a odjezdy) denně je rozložena na příjezdové komunikace ze severní a 
západní strany.  

Použité emisní faktory 

Pro výpočet emisí NOx produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí 
programu MEFA 02 doporučeného ministerstvem životního prostředí. Pro výpočet emisí ze spalování 
zemního plynu byly využity faktory dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

4.3. Meteorologická data 

Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice, vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování a 
expertíz.  

Souhrn této růžice je uveden v následující tabulce:  

 
S SV V JV J JZ Z SZ klid 

6,43 11,57 7,44 3,87 6,83 26,24 12,58 5,41 19,63 
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4.4. Poloha výpočtových bodů 

Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Ve všech bodech 
pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce cca 1 m nad terénem. 

 

Poloha referenčních bodů je zřejmá z následujícího obrázku: 
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace 

Výpočty jsou zpracovány pro oxid dusičitý NO2, který je v případě spalování zemního plynu a automobilové 
dopravy rozhodnou škodlivinou, u níž dochází nejdříve k překročení imisního limitu. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, předmětem výpočtu této rozptylové studie bylo zjištění příspěvku imisní 
zátěže oxidy dusíku v důsledku provozu areálu zámku, respektive provozem plynové kotelny a vozidel 
návštěvníků a zásobování. Níže presentované výsledky představují imisní ovlivnění provozem záměru 
včetně vyvolaného nárůstu dopravy po přilehlých komunikacích bez započtení pozaďové imisní zátěže 
bodových zdrojů. Vyhodnocení celkové imisní zátěže hodnoceného území je provedeno v další části této 
studie. 

5.1. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým  

5.1.1. Roční průměrné koncentrace 

Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 způsobený provozem dosahuje cca 0,4 µg.m-3, tedy do 1 % 
imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek je dosahován severovýchodně od objektu hospodářské 
budovy. V ostatních částech zájmového území jsou příspěvky průměrné roční koncentrace 0,1 µg.m-3 a 
nižší. 

Ve všech případech tedy jde o hodnoty pod hodnotou imisního limitu pro průměrné roční koncentrace 
(LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku: 

 
Provoz kotelny a záměrem vyvolané automobilové dopravy nezpůsobí významnou změnu stávající imisní 
zátěže hodnoceného území. 
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace 

Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 způsobený provozem navrhovaného záměru dosahuje 
19,3 µg.m-3, tedy cca 10 % imisního limitu (LV = 200 µg.m-3). Toto maximum je dosahováno východně od 
posuzovaného areálu ve vzdálenosti do cca 300 m.  

V ostatních částech zájmového území je příspěvek maximální hodinové koncentrace nižší (cca 10 µg.m-3 a 
méně).  

Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku: 

 
Provoz záměru včetně navazující automobilové dopravy nebude způsobovat překračování imisních limitů 
ani výrazně neovlivní celkovou imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2).  
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace 

Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh 
posuzovaného záměru, především se stávající zátěží oxidem dusičitým (NO2). 

V hodnoceném území ani v jeho okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro 
vyhodnocení stávající imisní zátěže NO2 využíváme údaje za rok 2006 z nejbližších stanic imisního 
monitoringu ZÚ č.808 Klatovy soud (dopravní, městská), vzdálené cca 18 km a stanice ČHMÚ č. 1486 
Kamenný Újezd (pozaďová, venkovská) vzdálené cca 28 km: 

 Klatovy soud Kamenný Újezd 

průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 20,7 12,6 
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 40 
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3) 70,2 67,9 
datum naměření maxima v daném roce 2.2. 4.1. 
hodnota denního imisního limitu  IHd (µg.m-3) - - 
maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m-3) 110,9 - 
datum naměření maxima v daném roce 1.2. - 
hodnota hodinového imisního limitu IHh (µg.m-3) 200 200 

Dle Rozptylové studie Plzeňského kraje (ATEM, 2005) hodnoty imisních koncentrací NO2 na většině 
posuzovaného území (mimo městskou zástavbu a silniční síť) nepřesahují 10 µg.m-3 v případě průměrných 
ročních koncentrací a 100 µg.m-3 v případě maximálních hodinových koncentrací. 

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v okolí citované 
stanice dosahuje úrovně max. 50% imisního limitu (LVr =40µg.m-3), maximální hodinová koncentrace pak 
nejvýše 55 % limitu (LV1h=200µg.m-3). Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u oxidu dusičitého nebylo 
na uvedených stanicích zaznamenáno překročení imisních limitů. 

V okolí hodnoceného záměru očekáváme imisní koncentrace výše uvedených škodlivin spíše nižší. 

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní zátěže 
oxidem dusičitým (NO2) bude v bezprostředním okolí areálu zámku, resp. podél příjezdových tras.  

Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 0,4 µg.m-3. Při uvažování stávající 
imisní zátěže (z ostatních zdrojů) v tomto prostoru na stejné úrovni jako za současného stavu, je možné 
považovat budoucí celkovou imisní zátěž za podlimitní.  

Přírůstek maximální hodinové koncentrace bude dosahovat maximálně 19,3 µg.m-3, při uvažování stávající 
pozaďové zátěže taktéž předpokládáme celkovou imisní zátěž podlimitní. 
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7. Závěr 

Příspěvek vytápění objektů v areálu zámku Žinkovy a vyvolané automobilové dopravy po realizaci záměru 
způsobí mírný nárůst imisní zátěže v blízkosti samotného areálu zámku. Toto navýšení však bude 
relativně nízké a významně nezmění stávající imisní zatížení hodnoceného území.  

Vypočtené průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, včetně započtené předpokládané stávající imisní 
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace.  

V případě maximální krátkodobé imisní zátěže nepředpokládáme v hodnoceném území dosažení či 
překročení hodnoty pro krátkodobá maxima imisní zátěže oxidem dusičitým.  

 

 

 

 

 

V Brně 7.2.2008  

 

 …………………………………………………. 

 ing. Pavel Cetl 

 autorizovaná osoba  
 pro výpočet rozptylových studií 
 číslo autorizace 3151/740/03 
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1. Úvod 

Přírodovědný průzkum území a vyhodnocení vlivů záměru "Zámek Žinkovy" na přítomnou faunu, flóru a 
ekosystémy byl proveden pro účely zpracování oznámení záměru "Zámek Žinkovy" dle zák. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.  

 

Areál zámku Žinkovy se nachází cca 25 km JJV od Plzně, v k.ú. Žinkovy, na východním břehu rybníka 
Labuť. Areál přiléhá k JV okraji obce Žinkovy. Zámecká budova je v současné době nevyužívaná a je 
nutná její rekonstrukce. Na jižní část zámeckého objektu navazuje v současnosti neudržovaná zámecká 
zahrada a dále lesopark. V areálu se dále nacházejí další objekty, např. bývalé hospodářské budovy a 
rovněž pozůstatky po rekreační činnosti z 2. poloviny 20. století. Na východní okraj areálu navazuje lesní 
komplex, zahrnující i bývalou oboru (mapa širších vztahů viz. kapitola "Mapová příloha", podrobnější 
situace záměru viz. oznámení záměru). 

Terénní průzkum byl proveden v období mimo vegetační období (bez sněhové pokrývky) a byl tedy 
zaměřen zejména na přibližné zhodnocení přírodovědné hodnoty přítomných stanovišť, dendrologii a 
hodnocení vlivů realizace záměru na biotu území. Data o fauně území byla získána od Nepomuckého 
ornitologického spolku (V. Kovář), data o dendrologii zámeckého parku byla čerpána zejména z diplomové 
práce H. Turečkové (2004). Z důvodu nedostatku některých potřebných vstupních údajů tato studie nebyla 
zpracována na úrovni biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 
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2. Stručná charakteristika záměru  

Záměr je lokalizován v Plzeňském kraji, na okraji obce Žinkovy, k.ú. Žinkovy, na východním břehu rybníka 
Labuť. Záměrem je obnova a využití zámeckého areálu jako rekreačního areálu a kongresového centra. 
Zahrnuje následující části: 
• rekonstrukce zámecké budovy (001) 
• rekonstrukce provozní budovy v předzámčí (002) 
• výstavba nové hospodářské budovy v předzámčí (003) 
• výstavba podzemního objektu gastrozařízení u východního okraje zámecké budovy (004) 
• výstavba podzemního objektu bazénu u východního okraje zámecké budovy (005) 
• výstavba podzemních garáží (006) 
• rekonstrukce bungalovů v jižní části areálu (007) 
• výstavbu objektu "Boat club" (008) 
• výstavbu sociálního zařízení ("garden services") na místě, kde stávaly historické objekty hájenky (009)    
• výstavbu amfiteátru za budovami předzámčí (010) 
• objekty pro sportovní aktivity v jižní části areálu (011)  
• výstavba brány Žinkovy a brány Lipová alej (012) 
• rekonstrukce mostu přes rybník (013) 
• výstavba parkoviště u bungalovů (014) 
• výstavba heliportu v jižní části areálu (015) 
• vybudování francouzské zahrady při východním okraji zámecké budovy (016) 
• renovace anglického parku jižně od zámecké budovy (017) 
• renovace lesoparku jižně od anglického parku (018) 
• vybudování rybníku u cesty (019) a rekonstrukce rybníku u studánky (020) 
• vybudování ČOV (031)  
• a další (032-130)  

Celkový výčet jednotlivých částí záměru a jejich popis je uveden v kapitole "B.I.6. Popis technického a 
technologického řešení záměru" v oznámení záměru. 
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3. Charakteristika dotčeného území    

V rámci kapitoly "Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území" oznámení záměru byla 
provedena charakteristika území z hlediska poměrů geologických, geomorfologických, pedologických, 
hydrologických a klimatických a rovněž základní socioekonomická charakteristika území. Z toho důvodu 
jsem se v této kapitole zaměřil pouze na charakteristiku bioty území, včetně legislativně chráněných zájmů 
ochrany přírody, mající přímé i nepřímé vazby na výše zmíněné složky krajinné sféry. 

3.1. Přírodovědná charakteristika širšího okolí záměru 

Dle biogeografického členění České republiky (Culek et al., 1996) je řešené území součástí následujících 
jednotek. 

Provincie   Středoevropské listnaté lesy 
Podprovincie   Hercynská 
Biogeografický region  Plánický 

Dotčené území leží na hranici přechodné a nereprezentativní zóny Plánického bioregionu. 

Dle fytogeografického členění České republiky (Skalický et al., 1976) je řešené území součástí 
následujících jednotek. 

Fytogeografická oblast  Mezofytikum 
Fytogeografický obvod  Českomoravské mezofytikum 
Fytogeografický okres  Plánický hřeben 

Základní charakteristika Plánického bioregionu 

Bioregion leží na hranici západních a jižních Čech a zabírá západní část geomorfologických celků 
Blatenská pahorkatina a Šumavské podhůří. Je protažen ve směru JZ-SV a jeho plocha je 561 km2. 

Je tvořen vyššími hřbety na krystalických břidlicích a zahrnuje ochuzenou biotu 4. a 5. vegetačního stupně. 
Potenciální vegetace náleží acidofilním doubravám s velkými ostrovy květnatých bučin na vrcholech. Biota 
je hercynského charakteru, s vyzníváním některých alpských migrantů. Bioregion dodnes tvoří významnou 
migrační trasu od Šumavy do Brd. Netypickou částí jsou ploché kotliny, které tvoří přechod k bioregionům 
Plzeňskému a Blatenskému. 

Potencionální vegetace: 

• acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion) - nižší polohy bioregionu 
• bučiny, na bazičtějších podkladech květnaté (Festuco-Fagetum, snad i Dentario enneaphylli-Fagetum), 

na kyselých vzácněji i bikové (Luzulo-Fagetum) - ve vyšších polohách 
• jedliny podsvazu Abietenion (zejména Luzulo pilosae-Abietetum) - ve vyšších polohách 
• luhy (Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae, v nižších polohách možná i Stellario-Alnetum glutinosae) - 

kolem vodních toků 

Přirozená náhradní vegetace na vlhkých místech je tvořena vlhkými loukami svazu Calthion, řidčeji 
Molinion, které místy přecházely do rašelinných luk svazu Caricion fuscae, na pramenných výronech i do 
vegetace svazu Caricion rostratae. Na suchých loukách a pastvinách se vyskytovaly krátkostébelné 
trávníky svazu Violion caninae. Lemová vegetace náleží svazu Trifolion medii. Podél větších vodních toků 
je charakteristická vegetace svazu Phalaridion arundinaceae. Pozoruhodná je vegetace vodní, se 
zastoupením svazu Nymphaeion albae, do nějž náleží charakteristické, dnes již vzácné asociace 
Potameto natantis-Nymphaeetum candidae a Nymphoidetum peltatae. 

Flóra bioregionu je dosti chudá, s převahou hercynských lesních druhů. Mezní prvky jsou řídké, exklávní 
prakticky chybějí. 

Převažuje hercynská lesní fauna se západními vlivy a s průnikem horských a podhorských druhů. V 
bioregionu se vyskytují pouze potoky pstruhového pásma.  
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Současný stav krajiny je výsledkem osídlení zřejmě dosti starého data. Během středověku došlo k 
výraznému odlesnění, rozsáhlejší lesní porosty jsou v současnosti pouze ojedinělé, častější pouze ve 
vyšších polohách. Místy mají dosud přirozenou skladbu, ale z větší části byly nahrazeny monokulturami 
smrku a borovice. Na odlesněných plochách dnes převládají pole, dříve byly proporcionálně zastoupeny 
louky i pastviny (tzv. dráhy), zbytky jsou dnes vesměs poškozené meliorací. Pomístně byly vybudovány 
rybníky. 

3.2. Zvláště chráněná území 

Dotčené území nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného (včetně ochranného pásma) 
zvláště chráněného území. Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka Vojovická draha 
cca 1,3 km jihovýchodním směrem. 

3.3. Lokality soustavy NATURA 2000 

Dotčené území nezasahuje do žádné lokality v rámci soustavy Natura 2000. Nejbližší takovou lokalitou je 
evropsky významná lokalita Průhonský rybník (CZ0323163) cca 3,8 km východním směrem. 

3.4. Územní systémy ekologické stability (ÚSES) 

Zámecký areál je umístěn v regionálním biocentru Žinkovský rybník. Na toto biocentrum navazují 
regionální biokoridory Žinkovský rybník-V rybníce a Chudinka-Žinkovský rybník podél řeky Úslavy (dle 
Portál veřejné správy-mapové služby, Mapa 1).  ÚSES na regionální úrovni je v širším okolí záměru 
doplněn o lokální systémy-tzn. lokální biocentra a lokální biokoridory. Záměrem je dotčeno pouze 
regionální biocentrum Žinkovský rybník, ostatní prvky ÚSES nebudou záměrem (výstavba, provoz) 
dotčeny. 

Zpřesnění vymezení regionálního biocentra Žinkovský rybník je provedeno v rámci regionálních ÚSES 
Plzeňského kraje (=regionální biocentrum č. 861). Zahrnuje tak rybník Labuť a přilehlé mokřady a lužní 
remízy. Záměr je lokalizován na východním okraji takto vymezeného biocentra.    

Jak vyplývá z funkce biocentra, poskytuje vhodné prostředí pro rozmnožování a vývoj odpovídajících 
druhů rostlin a živočichů, odkud se mohou dále šířit zejména pomocí biokoridorů (migrační koridory). Z 
toho důvodu hlavní potencionální negativní ovlivnění ÚSES realizací záměru je narušení funkce biocentra 
jako útočiště pro odpovídající druhy a jejich populace a společenstva a z toho vyplývající narušení 
spojitosti ÚSES. Negativní ovlivnění biocentra není tedy v kapitole "4. Identifikace a hodnocení 
významnosti vlivů záměru" řešeno zvlášť, ale vyplývá z negativního ovlivnění přírodních stanovišť a 
přítomných druhů organismů a jejich populací a společenstev. 

Mapa 1. ÚSES na regionální úrovni v okolí záměru   

 
      dle Portál veřejné správy-mapové služby 
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3.5. Významné krajinné prvky (VKP) 

Na základě informací Městského úřadu nebyly v dotčeném území ani v jeho bezprostředním okolí 
vyhlášeny žádné registrované VKP. 

Záměr zasahuje do 2 neregistrovaných VKP. Je to rybník Labuť (rekonstrukce mostu, vybudování pláže a 
mola v jižní části areálu, "boat club") a lesní porost při východním okraji areálu (amfiteátr, sociální zařízení 
na místě bývalého objektu hájenky).   

3.6. Přírodní parky, památné stromy, přechodně chráněné plochy  

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku, nenacházejí se zde žádné památné stromy a 
rovněž přechodně chráněné plochy dle §13 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.   

3.7. Přírodní stanoviště a flóra 

Terénní průzkum byl proveden v období mimo vegetační období (bez sněhové pokrývky) a nebylo možné 
provést floristickou inventarizaci. Průzkum byl tedy zaměřen na determinaci druhů biotopů a ve vztahu 
k flóře převážně na dendrologii území. Informace o dendrologii zámeckého parku byly získány zejména 
z diplomové práce H. Turečkové (2004). 

V zájmovém území byly vymezeny segmenty, v kterých by mohlo dojít k ovlivnění bioty výstavbou a 
provozováním záměru. Segmenty byly vymezeny s ohledem na výskyt shodných či příbuzných typů 
vegetace (některé účelově rozděleny s ohledem na stavební objekty a významnost vlivů). V jednotlivých 
segmentech byl proveden orientační popis vegetace a zhodnocení jejich přírodovědné hodnoty (i s 
ohledem na faunu území). Plochy, u kterých lze předpokládat na základě vzdálenosti od záměru, jeho 
charakteru, terénního průzkumu, výskytu odpovídajících biotopů a dalších dostupných dat (fauna) pouze 
nepatrný vliv realizací záměru, nejsou uvedeny v této kapitole (např. část břehových porostů rybníka 
Labuť, plochy v intravilánu obce Žinkovy apod.). Lokalizace segmentů je znázorněna na Mapě 2. 

V následujícím textu jsou blíže charakterizovány jednotlivé segmenty vegetačního screeningu, včetně 
výčtu zjištěných druhů rostlin a přítomných biotopů (Chytrý et al., 2001). Úroveň popisu je ovlivněna úrovní 
dostupných dat a dobou terénního průzkumu mimo vegetační sezónu. Z důvodu přímé vazby mezi 
charakterem a stupněm zachovalosti přítomných biotopů a výskytem odpovídající fauny jsou u některých 
uvedeny i základní informace o předpokládané fauně daných biotopů s ohledem na jejich ekologické 
nároky.  

Segment 1 

Tento segment zahrnuje lesní porost V-SV od zámecké budovy. Typické jsou suťové polohy (místy velké 
balvany), nejvýrazněji vyvinuté na údolním dně (sklon V→Z) občasně vysychajícího vodního toku (vytéká z 
lesního rybníčku-segment 2-směrem k zámecké budově) a rovněž na údolních svazích a konvexních 
tvarech reliéfu. Převažují suťové listnaté porosty s Acer pseudoplatanus (javor klen), Acer platanoides 
(javor mléč), Fagus sylvatica (buk lesní), Quercus robur (dub letní), Tilia spp. (r. lípa), bříza bělokorá 
(Betula pendula), místy rovněž nepůvodní Quercus rubra (dub červený). Kvantitativní zastoupení 
jednotlivých druhů stromů je proměnlivé v různých polohách. Picea abies (smrk ztepilý) se v suťových 
polohách nevyskytuje nebo pouze ojediněle, jeho zastoupení je však výrazné v příznivějších polohách pro 
jeho růst, místy i dominuje. Místy je vysázen Larix decidua (modřín opadavý). Celkově se lesní porost 
vyznačuje vysokou přírodovědnou hodnotou s přírodně blízkým rázem (kromě ploch s dominancí smrku). 
Porosty se vyznačují kvalitní vertikální strukturou s bohatým keřovým patrem. Zastoupeno je množství 
starých a mohutných jedinců stromů a rovněž jsou přítomny spadené a trouchnivějící kmeny. Z důvodu 
relativní otevřenosti porostů lze místy předpokládat i bohaté bylinné patro typické pro suťové lesy, 
vzhledem k roční době ovšem nemohl být proveden floristický průzkum. Nalezeny byly pouze Galium 
odoratum (svízel vonný) a Hepatica nobilis (jaterník podléška). Charakter bylinného patra v údolním dně je 
pravděpodobně ovlivněn jeho inverzním charakterem. Nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin. Dobře vyvinuté je místy mechové patro a charakteristické jsou společenstva lišejníků (např. 
Cladonia spp. - r. provazovka). Podmínky prostředí jsou vhodné pro vývoj odpovídajících zoocenóz. 
Dostatečné množství odumřelého dřeva v porostu vytváří ideální podmínky pro vývoj saproxylických druhů 
hmyzu (pozn.-vázány na odumřelé dřevo) a v návaznosti potravního řetězce jejich konzumentů, zejména 
různých druhů ptáků. Z hlediska hnízdění ptáků je významné zastoupení doupných stromů. Podmínky jsou 
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velmi vhodné i pro výskyt a vývoj dalších skupin s odpovídajícími ekologickými nároky (hmyz, obojživelníci, 
savci apod.). 

Biotopy: L4, L4-X9, X9 

Mapa 2. Lokalizace segmentů přírodovědného průzkumu 

 

Segment 2 

Tento segment zahrnuje drobnou vodní plochu - lesní rybníček - a dále luh ve zvlhčené poloze za 
rybníčkem a lemové dřeviny. Rybníček je zastíněn okolním lesním porostem, litorální porosty jsou vyvinuty 
pouze slabě nebo chybí. V zamokřené poloze za rybníčkem dominuje Alnus glutinosa (olše lepkavá), 
vyvinuto je keřové patro. Lemové dřeviny kolem rybníčku tvoří zejména Alnus glutinosa (olše lepkavá), 
Salix caprea (vrba jíva), Acer pseudoplatanus (javor klen) a Quercus robur (dub letní). Přítomny jsou 
odumřelé a popadané stromy. Nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v bylinném patře. 
Předpokládat lze výskyt fauny vázaný na vodní plochu (např. vodní hmyz) a olšový luh. Tato stanoviště, 
zejména s ohledem na jejich malou rozlohu, mají samozřejmě přímou návaznost na okolní suťové lesy, 
dochází tedy k prolínání fauny těchto stanovišť. 

Biotopy: V1, L2.2 

Segment 3 

Segment 3 je z hlediska charakteru vegetace součástí segmentu 1 a má na něho přímou návaznost, byl 
však uměle vyčleněn z důvodu stavby amfiteátru na těchto plochách. Představuje pokračování údolíčka 
táhnoucího se od lesního rybníčku (viz. segment 1, 2), na Z okraji je vymezen silnicí. Charakteristické je 
zeslabování suťového proudu ve směru V→Z. Na většině plochy segmentu je v současnosti vyvinut dobře 
zachovalý a přírodovědně hodnotný lesní porost. V porostu se nachází několik starých a mohutných 
stromů. Jsou to Fagus sylvatica (buk lesní) - 2 jedinci u silnice, Quercus robur (dub letní) - 5 jedinců u 
křižovatky silnice a lesní cesty (až za občasně vysychajícím vodním tokem), Acer pseudoplatanus (javor 
klen) - 1 jedinec cca uprostřed segmentu, Tilia spp. (r. lípa)/Acer platanoides (javor mléč) (neurčeno 
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přesně) - 1 jedinec cca uprostřed segmentu. Kromě těchto starých stromů je v porostu zastoupeno 
množství středně vzrostlých stromů druhů Acer pseudoplatanus (javor klen), Acer platanoides (javor mléč), 
Tilia spp. (r. lípa), Quercus robur (dub letní), Betula pendula (bříza bělokorá), Fagus sylvatica (buk lesní), 
ojediněle rovněž Picea abies (smrk ztepilý). Bohatě je vyvinuto keřové patro, tvořené zejména zmlazujícími 
dřevinami stromového patra. Nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v bylinném patře. 
Předpokládaná fauna je shodná jako u segmentu 1. U silnice v SZ části segmentu se v současné době 
nachází ruderální plochy na navážkách stavební suti a hlíny.  

Biotopy: L4, X6 

Segment 4 

Segment 4 přímo navazuje na segment 1 a charakter stanoviště je obdobný jako v segmentu 1. Zahrnuje 
rozmanité lesní porosty na suťových polohách Z svahu kóty 549 m n.m. (Obrovo hradiště). V segmentu lze 
vymezit 3 základní typy lesních porostů, které na sebe kontinuálně navazují a vzájemně se prolínají: 

1. Lesní porost s dominancí Picea abies (smrk ztepilý), přimíšena je Pinus sylvestris (borovice lesní), 
Betula pendula (bříza bělokorá) a Larix decidua (modřín opadavý). Z důvodu relativní otevřenosti porostů 
je bohatě vyvinuto keřové patro, tvořené zejména zmlazujícím Fagus sylvatica (buk lesní). Přírodovědná 
hodnota těchto porostů je postižena přítomností místně nepůvodních druhů dřevin, zmlazování buku je 
ovšem dobrým předpokladem pro vývoj přirozenějších lesních porostů (v případě absence nevhodných 
hospodářských zásahů).    

2. Lesní porost s dominancí Pinus sylvestris (borovice lesní), významně je zastoupen Fagus sylvatica (buk 
lesní), přimíseny jsou rovněž Betula pendula (bříza bělokorá), Acer pseudoplatanus (javor klen) a Picea 
abies (smrk ztepilý). V otevřenějších polohách je vyvinuto keřové patro. Přírodovědná hodnota těchto 
porostů je postižena přítomností místně nepůvodních druhů dřevin. 

3. Lesní porost s dominancí Fagus sylvatica (buk lesní), přimíseny jsou Larix decidua (modřín opadavý), 
Betula pendula (bříza bělokorá), Quercus robur (dub letní) a Pinus sylvestris (borovice lesní). Tyto porosty 
se vyznačují nejpřirozenější druhovou skladbou v rámci segmentu 4. Na velké části ploch je nicméně slabě 
vyvinuto keřové patro z důvodu nižšího věku stromového patra a tedy jeho větší uzavřenosti.                         

Ojediněle se v tomto segmentu vyskytuje Quercus rubra (dub červený). Faktorem ovlivňujícím charakter 
bylinného patra, ve srovnání se segmentem 1, může být absence inverzních poloh. Lesní porosty se 
obecně vyznačují intenzivnější hospodářskou úpravou než v segmentu 1, v důsledku čehož je zde výrazně 
méně odumřelých a popadaných stromů a rovněž nízký podíl starých a mohutných stromů (význam např. 
jako doupné stromy). Nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Fauna lokality je obdobná 
jako v segmentu 1, její diverzita a výskyt konkrétních druhů je nicméně pravděpodobně postižen z výše 
zmíněných důvodů. 

Biotopy: L4-X9, X9  

Segment 5 

Segment je protažený S-J směrem a zahrnuje samotný zámecký areál, tzn. zámecký park, lesopark, 
příjezdovou cestu k zámku a bezprostředně navazující plochy. Charakteristická je velká rozmanitost druhů 
stromového a rovněž keřového patra, přičemž převažují vysázené nepůvodní a exotické druhy dřevin. V 
těchto plochách roste v současné době celkem 131 jedinců jehličnatých stromů, 249 jedinců listnatých 
stromů, 74 keřů a 42 porostových skupin. Z hlediska sadovnické hodnoty převažují dřeviny průměrné 
hodnoty a dřeviny ve věkové kategorii 30-60 let. Park je v současnosti neudržovaný, v důsledku čehož 
dochází k náletům dřevin, rozvoji expanzivních druhů keřů a k celkovému přehušťování a tedy i ke 
zhoršování světelných a prostorových podmínek pro růst některých dřevin, zejména s důrazem na 
hodnotnější jedince. V posledních několika letech byly alespoň pravidelně sečeny travní plochy. V případě 
další absence údržby dojde k postupnému ochuzování diverzity druhů dřevin a rovněž ke snižování 
prostorové a věkové diverzity a z dlouhodobého hlediska k sukcesi směrem k přirozenému lesnímu 
porostu. V segmentu 5 byly determinovány následující druhy dřevin (seřazeno abecedně):       

Acer monspessulanum (javor francouzský), Abies concolor (jedle ojíněná), Abies nordmanniana (jedle 
kavkazská), Acer negundo (javor jasanolistý), Acer platanoides (javor mléč), Acer platanoides 'Dissectum' 
(javor mléč stříhanolistý), Acer pseudoplatanus (javor klen), Acer rubrum (javor červený), Aesculus 
hippocastanum (jírovec maďal), Alnus glutinosa (olše lepkavá), Berberis vulgaris (dřišťál obecný), Betula 
pendula (bříza bělokorá), Carpinus betulus (habr obecný), Carpinus betulus 'Quercifolia' (habr obecný 
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dubolistý), Chamaecyparis pisifera (cypřišek hrachonosný), Corylus avellana (líska obecná), Corylus 
colurna (líska turecká), Cotoneaster spp. (r. skalník), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Fagus 
sylvatica (buk lesní), Fagus sylvatica 'Atropunicea' (buk lesní červenolistý), Fagus sylvatica 'Pendula' (buk 
lesní převislý), Forsythia x intermedia (zlatice prostřední), Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Fraxinus nigra 
(jasan černý), Fraxinus nigra 'Pendula' (jasan černý převislý), Juniperus chinensis (jalovec čínský), 
Juniperus communis (jalovec obecný), Juniperus sabina (jalovec chvojka), Juniperus virginiana (jalovec 
virginský), Larix decidua (modřín opadavý), Liriodendron tulipifera (liliovník tulipánokvětý), Magnolia 
obovata (šácholan obvejčitý), Malus spp. (jabloň), Philadelphus coronarius (pustoryl věncový), 
Philadelphus x virginalis, Physocarpus opulifolius (tavola kalinolistá), Picea abies (smrk ztepilý), Picea 
abies var. inversa (smrk ztepilý převislý), Picea omorica (smrk omorika), Picea glauca 'Conica' (smrk sivý), 
Picea pungens (smrk pichlavý), Pinus nigra (borovice černá), Pinus mugo (borovice kleč), Pinus rotundata 
(borovice blatka), Pinus strobus (borovice hedvábná), Pinus sylvestris (borovice lesní), Prunus spp. (r. 
hrušeň), Prunus avium (třešeň ptačí), Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá), Quercus petraea (dub 
zimní), Quercus robur (dub letní), Rhus typhina (škumpa orobincová), Rhododendron x hybridum, Robinia 
pseudacacia (trnovník akát), Rosa canina (růže šípková), Salix alba (vrba bílá), Salix caprea (vrba jíva), 
Sambucus nigra (bez černý), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí), Spiraea betulifolia var. corymbosa (tavolník 
chocholičnatý), Spiraea douglasii (tavolník Douglasův), Spiraea japonica (tavolník japonský), Spiraea x 
vanhouttei (tavolník van Houtteův), Symphoricarpos albus (pámelník bílý), Syringa x chinensis (šeřík 
čínský), Taxus baccata (tis červený), Thuja occidentalis (zerav západní), Thuja plicata (zerav řasnatý), Tilia 
cordata (lípa malolistá), Tilia platyphyllos (lípa velkolistá), Tilia tomentosa (lípa stříbrná), Tsuga canadensis 
(jedlovec kanadský), Ulmus glabra (jilm drsný), Ulmus glabra 'Pendula' (jilm drsný převislý), Viburnum 
lantana (kalina tušalaj), Viburnum lentago (kalina severoamerická), Viburnum opulus (kalina obecná), 
Weigela florida (weigelie růžová), Xanthocyparis nootkatensis (cypřišek nutkajský). 

Druhy bylinného patra nebyly zaznamenány z důvodu doby terénního průzkumu. 

Z hlediska fauny je současný stav vyhovující, zejména s ohledem na rozmanitou prostorovou a věkovou 
strukturu porostů. Na těchto plochách je rozmanitá nabídka hnízdních a  potravních příležitostí pro ptáky, 
poskytují vhodné prostředí pro existenci a vývoj různých druhů hmyzu (např. i dutinové druhy, saproxylický 
hmyz) a dalších skupin organismů, rovněž v návaznosti na ekosystémy rybníku Labuť (např. obojživelníci, 
plazy). V důsledku nevyužívání zámeckého areálu se v současné době jedná o "klidovou zónu" a 
existence a vývoj přítomných druhů není tedy rušen souvisejícím provozem.             

Biotopy: X13, T1.1 

Segment 6 

Segment zahrnuje luční porost přiléhající ke břehu rybníka Labuť. V a SV okraj segmentu je vymezen 
cestou. Při okrajích segmentu se nachází skupiny náletových dřevin a rovněž lemové dřeviny podél cesty. 
Na této ploše by mělo dojít k vybudování heliportu a objektů sportovního využití (pláž, koupaliště, 
sportoviště). Z důvodu terénního průzkumu v době mimo vegetační sezónu nebylo možné provést 
floristickou inventarizaci a determinaci konkrétních druhů. Zřejmé je ovšem následující. Porost není 
pravděpodobně pravidelně sečen (minimálně v poslední sezóně). Z toho důvodu jeho přírodovědná 
hodnota a biodiverzita klesá. Místy dochází k jeho ruderalizaci. V takto postižených travních porostech 
klesá pravděpodobnost výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Z hlediska fauny lze očekávat výskyt 
lučních druhů, rovněž včetně přímé návaznosti na litorální porosty rybníka.  

Biotopy: T1.1                  

Segment 7 

Segment zahrnuje pravidelně sečené luční porosty za cestou, V od segmentu 6. Celkově jsou tyto plochy 
sušší než u segmentu 6. Z důvodu pravidelného sečení je pravděpodobná vyšší diverzita fytocenóz než u 
segmetu 6, toto je ovšem značně závislé na stáří - stupni vývoje fytocenózy (tzn. v případě nedávného 
zatravnění orné půdy bude diverzita nesrovnatelně nižší než u dlouhodobě udržovaného lučního 
společenstva). Z důvodu neprovedeného floristického průzkumy není možné usuzovat na přírodovědnou 
hodnotu, což se týká i případného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Z hlediska fauny lze očekávat 
výskyt druhů vázaných na luční společenstva a též přesahujících z okolních biotopů.       

Biotopy: T1.1  
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Segment 8 

Segment zahrnuje litorální porosty v místech, kde by mělo dojít k výstavbě mola a pláže. Z botanického 
hlediska se jedná o rákosový porost bez větší hodnoty. Přítomny jsou např. Phragmites australis (rákos 
obecný), Acorus calamus (puškvorec obecný) a Typha spp. (r. orobinec). Segment byl do hodnocení 
zahrnut zejména z důvodu fauny vázané na litorální porosty. 

Biotopy: M1.1 

Segment 9 

Segment zahrnuje dřeviny lemující břeh rybníka v místech, kde má být vybudována pláž. Nejsou zde 
vyvinuty litorální porosty. Zastoupeny jsou Alnus glutinosa (olše lepkavá), Populus tremula (topol osika), 
Salix spp. (r. vrba), Tilia cordata (lípa malolistá) a další. 

Biotopy: L2.2-X13  

Segment 10 

Segment zahrnuje litorální porosty v místě ústí vodního toku Tůně do rybníku Labuť. V litorálních 
porostech je možné nalézt např. Phragmites australis (rákos obecný), Acorus calamus (puškvorec obecný) 
a Typha spp. (r. orobinec). Litorální porosty jsou dobře vyvinuté, ale na menší ploše než v segmentu 11. Z 
botanického hlediska se jedná o rákosový porost pravděpodobně bez větší hodnoty. Segment byl do 
hodnocení zahrnut zejména z důvodu fauny vázané na litorální porosty (viz. dále).    

Biotopy: M1.1         

Segment 11 

Segment zahrnuje litorální porosty v místě ústí Úslavy do rybníku Labuť. Z botanického hlediska se jedná 
o rákosový porost pravděpodobně bez větší hodnoty. Přítomny jsou např. Phragmites australis (rákos 
obecný), Acorus calamus (puškvorec obecný), Typha spp. (r. orobinec), ojediněle Salix spp. (r. vrba), 
Alnus glutinosa (olše lepkavá). Porosty jsou plošně značně rozsáhlé a do hodnocení byly zahrnuty 
zejména z důvodu fauny vázané na litorální porosty (viz. dále). 

Biotopy: M1.1 

Segment 12 

Segment zahrnuje pás dřevin lemující Z okraj rybníku Labuť. Litorální porosty jsou v těchto místech pouze 
slabě vyvinuty nebo chybí. Těsně u rybníku lze nalézt Salix alba (vrba bílá), popř. další Salix spp. (r. vrba), 
Alnus glutinosa (olše lepkavá) či Ulmus spp. (r. jilm). V porostu dále od břehu rybníka je možné nalézt 
Quercus robur (dub letní), Acer pseudoplatanus (javor klen), Acer platanoides (javor mléč), Tilia spp. (r. 
lípa), ojediněle Picea abies (smrk ztepilý). V tomto porostu se nachází nezpevněná cesta podél rybníku a 
část porostu byla pravděpodobně vysázena jako alej podél této cesty. Obecně se lemový porost vyznačuje 
velkou přírodovědnou hodnotou, je charakteristický výskytem velkého množství starých a mohutných 
stromů, místy jsou spadlé a ztrouchnivělé kmeny se společenstvy mechů a lišejníků, jehličnany se 
vyskytují pouze ojediněle a jsou středního vzrůstu. Keřové patro je tvořeno zejména zmlazujícími 
dřevinami stromového patra. Vzhledem k době průzkumu nebylo možné provést inventarizaci bylinného 
patra, lze nicméně předpokládat výskyt druhů vázaných na polostinná  lesní stanoviště, druhů hájových a 
druhů pronikajících z okolních lučních společenstev (zejména v ekotonu). Nelze vyloučit výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin. Z hlediska fauny je významná přítomnost starých doupných stromů (ptáci, hmyz 
aj.), dostatek odumřelého dřeva v porostu (saproxylické druhy hmyzu a v návaznosti potravního řetězce 
jejich predátoři - např. ptáci), porost je rovněž vhodný pro výskyt odpovídajících druhů obojživelníků, savců 
apod.                          

Biotopy: L2.2, X13? (mozaika-?-neprozkoumané bylinné patro)  

Segment 13 

Segment zahrnuje alej podél zpevněné cesty, která dále pokračuje přes most k zámku. Zastoupen je v 
rozhodující míře Tilia spp. (r. lípa), v podrostu jsou zastoupeny další druhy dřevin (např. Quercus spp.). 
Význam segmentu spočívá zejména ve výskytu odpovídající fauny, např. různých druhů ptáků (hnízdní a 
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potravní příležitosti, přelétávání, úkryt) či hmyzu. Nepočítá se s kácením dřevin při rekonstrukci cesty, 
maximálně se bude jednat o zdravotní a bezpečnostní zásahy.  

Biotopy: X13 

Segment 14 

Segment představuje pokračování lemového pruhu dřevin podél Z břehu rybníku Labuť ze segmentu 12. 
Charakteristika těchto porostů je obdobná jako v segmentu 12, ve větší míře se vyskytují zamokřené 
polohy s odpovídající vegetací. Místy výskyt křovitých vrb (Salix spp.). Tento segment je významný 
zejména z hlediska výskytu ptáků (viz. text dále). Faunistická charakteristika je jinak obdobná jako u 
segmentu 12. 

Biotopy: zejména L2.2 

Segment 15  

Segment představuje litorální porosty na náplavech ve střední části mostu přes rybník. Z botanického 
hlediska se jedná o rákosový porost bez větší hodnoty. Přítomny jsou např. Phragmites australis (rákos 
obecný), Acorus calamus (puškvorec obecný), Typha spp. (r. orobinec). Segment byl do hodnocení 
zahrnut zejména z důvodu fauny vázané na litorální porosty (viz. dále). 

Biotopy: M1.1 

Segment 16 

Segment zahrnuje samotný rybník Labuť, kromě ploch zařazených mezi ostatní segmenty. Rybník je 
typický výskytem množství mělčin a místy jsou více či méně vyvinuté litorálními porosty. Na významné 
části břehové linie jsou ovšem litorální porosty vyvinuty pouze slabě, či úplně chybí. Chybí údaje o vodní 
vegetaci. Rybník je lemován doprovodnou vegetací, místy mokřadního charakteru. Prostředí rybníka 
vytváří dobré podmínky pro tření ryb a rybí osádka je dotována jedinci/druhy z Úslavy a Tůně. Dále lze 
předpokládat výskyt různých druhů vodních brouků, vážek, bentické fauny apod. (v návaznosti na litorální 
porosty).   

Biotopy: V1  

Zvláště chráněné druhy rostlin  

Z důvodu doby průzkumu mimo vegetační období nebylo možné provést floristickou inventarizaci 
zájmového území. Z toho důvodu chybějí údaje o potencionálním výskytu zvláště chráněných druhů rostlin 
dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., popř. vzácných či ohrožených taxonů dle Červeného seznamu. 

Jediná informace (Nepomucký ornitologický spolek) o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin v širším 
okolí záměru je z lučních společenstev u vodního toku Tůně, mezi obcí Vojovice a rybníkem Labuť. V této 
lokalitě byl nalezen 1 trs Iris sibirica (kosatec sibiřský) - klasifikován dle vyhlášky jako silně ohrožený (dle 
Červeného seznamu C3-ohrožený) a ojediněle rovněž Trollius altissimus (upolín nejvyšší) - klasifikován 
dle vyhlášky jako ohrožený. Tyto plochy jsou nicméně již značně vzdálené od záměru a nebudou jeho 
činností ovlivněny. Výskyt výše zmíněných druhů na této lokalitě není navíc stabilní a ekologické podmínky 
pro jejich trvalou existenci zde nejsou příliš vhodné. Jedná se nejspíše o okrajové populace/jedince, k 
šíření dochází nejspíše z přírodní památky Vojovická draha (cca 300m východně od obce Vojovice), kde 
jsou pravděpodobně lokalizovány jádrové populace. V případě vhodného obhospodařování tohoto biotopu 
zde nicméně v budoucnu může dojít ke stabilnímu uchycení populací těchto druhů.             

3.8. Fauna 

Jak vyplývá z předešlé kapitoly a přírodovědné charakteristiky přítomných ploch, představuje zámecký 
areál a jeho okolí (rybník Labuť včetně litorálu a doprovodných porostů, lesní porosty V od zámku, luční 
společenstva) pestrou mozaiku biotopů, často velmi dobře zachovalých a s vysokou přírodovědnou 
hodnotou. Tato rozmanitost a zachovalost představuje vhodné podmínky pro existenci a vývoj různých 
druhů živočichů a i u skupin, u kterých chybí relevantní data, lze předpokládat vytváření pestrých zoocenóz 
(např. entomofauna).   
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Vzhledem k datu průzkumu nebylo možné postihnout velkou část fauny v dotčeném území (migrace, 
hibernace, diapauza apod.). Z toho důvodu byla využita data o přítomných druzích poskytnutá 
Nepomuckým ornitologickým spolkem (V. Kovář). U dat týkajících se ornitocenóz v území se jedná o 
sledování za poslední 3 roky, což podporuje jejich hodnotu a objektivitu. U ostatních skupin živočichů se 
jedná víceméně o náhodná pozorování rovněž za několik posledních let, nicméně nebyl proveden průzkum 
zaměřený přímo na tyto skupiny. Zcela chybí data o entomocenózách v území. 

V rámci předešlé kapitoly a charakteristiky jednotlivých segmentů vegetačního screeningu, na základě 
přítomných biotopů, jejich zachovalosti a přírodovědné hodnoty, byl proveden i obecný popis těchto 
stanovišť z hlediska pravděpodobnosti výskytu taxonomických/ekologických skupin živočichů, vyplývající z 
jejich ekologických nároků. Tato kapitola je tedy zaměřena na potvrzený výskyt jednotlivých druhů v 
zájmovém území, přičemž u skupin, kde tato data chybějí, lze alespoň v obecné rovině vycházet z 
informací uvedených v předešlé kapitole. 

Avifauna 

Zájmové území je typické výskytem pestrých ornitocenóz. Příčinou je pestrá mozaika biotopů - zámecký 
park, přírodní ráz přilehlých lesních porostů, mozaika luk, kvalitní lemová a mokřadní společenstva kolem 
rybníku, rozptýlená zeleň v krajině, dostatek doupných stromů apod. Obecně je důležitým faktorem rovněž 
dostatek mrtvého a tlejícího dřeva v porostech (potravní příležitosti - saproxylický hmyz).  

Zcela zásadní význam má množství plavenin a splavenin zejména v řece Úslavě a jejich sedimentace v 
prostoru rybníka. V důsledku této akumulační činnosti dochází k rozvoji rozsáhlých rákosových porostů s 
výskytem mnoha druhů ptáků vázaných na toto prostředí. V prostoru rybníka lze vymezit 3 zóny, 
nejvýznamnější z hlediska výskytu těchto druhů ptáků (viz. Mapa 3).           

Mapa 3. Vymezení zón nejvýznamnějších z hlediska výskytu vodních (mokřadích) druhů ptáků 

    
Z ohledem na výskyt vodních, popř. mokřadních ornitocenóz jsou jednoznačně nejvýznamnější litorální 
porosty při ústí Úslavy v jihozápadní části rybníku Labuť, ať už z hlediska celkového počtu druhů ptáků, tak 
s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů. Kromě těchto 3 zón se v prostoru rybníka nacházejí i další 
vyvinuté rákosové porosty, jejich význam je ovšem z pohledu přítomných ornitocenóz spíše doplňkový a to 
zejména z důvodu jejich malého plošného rozsahu. Z pohledu kvality celého ekosystému rybníku mají 
rovněž význam navazující mokřadní biotopy, místy velmi dobře vyvinuté a v přímé vazbě na litorální 
porosty rybníka. 

Významným negativním vlivem na vodní ornitocenózu je v současné době rušení ptáků, zejména v 
hnízdním období, vyplývající ze sportovního rybaření. Z toho důvodu dochází zejména u citlivějších druhů 
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ptáků ke stahování do prostoru výše zmíněných zón, kde nejsou rušeni z důvodu jejich špatné 
přístupnosti. 

Celkově bylo v zájmovém území zjištěno 106 druhů ptáků, z toho 28 zvláště chráněných dle vyhlášky MŽP 
č. 395/1992 Sb.  

Tabulka 1. Seznam a lokality výskytu zjištěných druhů ptáků*  

Vědecký název** Český název Lokalizace výskytu Status*** 
Podiceps cristatus Potápka roháč hnízdí tradičně min. 2-3 páry na celém 

rybníce (horní i dolní část) 
O 

Tachybaptus ruficollis Potápka malá předpokládané hnízdění na základě 
pozorování min. 1 páru na horní části 
rybníka 

O 

Phalacrocorax carbo Kormorán velký občas se zastavuje v době tahu a v zimním 
období-vzácná pozorování 

O 

Ardea cinerea Volavka popelavá pozorování takřka denně -zalétá za potravou 
zejména ke vtoku Úslavy do rybníka, v okolí 
nikde nehnízdí 

 

Egretta alba Volavka bílá vzácná pozorování zejména na podzim a v 
zimě, viz. volavka popelavá 

SO 

Cygnus olor Labuť velká každoročně hnízdí 1-2 páry a to na dolní, 
horní nebo obou částech rybníka 

 

Cygnus atratus Labuť černá v roce 2006 se zdržoval 1 ex. na horní části 
rybníka cca 2 měsíce - pravděpodobně úlet 
ze zajetí 

 

Anas platyrhynchos Kachna divoká běžný druh, celoročně se vyskytující i 
hnízdící na obou částech rybníka 

 

Anas strepera Kopřivka obecná vzácně na jarním tahu, pravděpodobně 
nehnízdí 

O 

Aythya ferina Polák velký pouze na tahu - nehnízdí  
Aythya fuligula Polák chocholačka pouze na tahu - nehnízdí  
Milvus milvus Luňák červený vzácně pozorován (zima 2005/2006), v okolí 

nehnízdí 
KO 

Haliaeetus albicilla Orel mořský občas pozorován, v okoí nehnízdí KO 
Circus aeruginosus Moták pochop pravděpodobné hnízdění v rákosinách na 

vtoku potoka Tůně či na přítoku Úslavy do 
horní části rybníka-ale neprokázáno 

O 

Accipiter nisus Krahujec obecný občasné pozorování-pravděpodobné 
hnízdění v okolí 

SO 

Buteo buteo Káně lesní běžný výskyt, v okolí velmi pravděpodobné 
hnízdění 

 

Pandion haliaetus Orlovec říční pozorování každoročně pouze na jarním 
tahu v první polovině dubna 

KO 

Falco tinnunculus Poštolka obecná hnízdí 1 pár přímo na zámku v jedné z 
věžiček 

 

Rallus aquaticus Chřástal vodní pravděpodobné hnízdění v litorálních 
porostech na přítoku Úslavy do rybníka 

SO 

Fulica atra Lyska černá tradiční hnízdění na obou částech rybníka  
Gallinula chloropus Slípka zelenonohá pravděpodobné hnízdění v litorálních 

porostech na přítoku Úslavy do rybníka 
 

Actitis hypoleucos Pisík obecný občasné pozorování ze břehů celého 
rybníka - nehnízdí zde 

SO 

Larus ridibundus Racek chechtavý jen na tahu nebo zalétá zejména v obobí 
březen - červen za potravou, nejbližší 
hnízdiště vzdáleno cca 15km vzdušnou 
čarou 

 

Columba livia f. domestica Holub domácí hnízdí tradičně přímo na zámku v počtu 
několika párů 

 

Columba palumbus Holub hřivnáč hnízdí hojně a tradičně v zámeckém parku a 
v břehových porostech rybníka i přilehlém 
lese 

 

Columba oenas Holub doupňák pravděpodobné hnízdění ojedinělého páru v 
zámeckém parku 

SO 

Streptopelia decaocto Hrdlička zahradní tradiční výskyt a hnízdění  
Streptopelia turtur Hrdlička divoká předpokládané hnízdění 1 páru na základě 

pozorování na okraji zámeckého parku 
 

Cuculus canorus Kukačka obecná hlasové projevy, k "hnízdění" v okolí rybníka 
100% dochází 
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Vědecký název** Český název Lokalizace výskytu Status*** 
Strix aluco Puštík obecný staré hnízdiště zaniklo v roce 2006, ale je 

pravděpodobné, že se bude i nadále v okolí 
parku nacházet i hnízdit 

 

Asio otus Kalous ušatý pozorování v chatové osadě za rybníkem  
Apus apus Rorýs obecný asi pouze lov potravy-nezjištěno hnízdění na 

zámku, jinde v blízkém okolí nemožné 
O 

Alcedo atthis Ledňáček říční přelet a lov potravy na rybníce-nejbližší 
hnízdiště na Úslavě nad vtokem do rybníka 

SO 

Jynx torquilla Krutihlav obecný na jaře pozorován tok - pravděpodobné 
hnízdění min. 1 páru 

SO 

Picus viridis Žluna zelená pravděpodobné hnízdění v parku  
Dryocopus martius Datel černý prokázaný celoroční výskyt, pravděpodobné 

hnízdění v okolí 
 

Dendrocopos major Strakapoud velký prokázané hnízdění několika párů 
 

 

Dendrocopos medius Strakapoud prostřední pravděpodobné hnízdění O 
Dendrocopos minor Strakapoud malý pravděpodobné hnízdění  
Hirundo rustica Vlaštovka obecná přímo na zámku již asi nehnízdí, zalétá za 

potravou zejména nad rybník 
O 

Delichon urbica Jiřička obecná ještě asi hnízdí na zámku i na přilehlé 
budově, jinak loví potravu 

 

Riparia riparia Břehule říční hnízdiště v okolí rybníka zanikla, takže na 
rybníce je možné pozorovat již jen vzácně 
protahující ptáky 

O 

Motacilla alba Konipas bílý hnízdí asi přímo na zámku či na vedlejší 
budově 

 

Motacilla cinerea Konipas horský hnízdí hojně v celém okolí rybníka  
Bombycilla garrulus Brkoslav severní vzácná pozorování ze zimních měsíců O 
Cinclus cinclus Skorec vodní občasný přelet nad rybníkem, v blízkém 

okolí nehnízdí 
 

Troglodytes troglodytes Střízlík obecný hojný hnízdič v parku i po břehových 
porostech rybníka 

 

Prunella modularis Pěvuška modrá hojný hnízdič v parku i po břehových 
porostech rybníka 

 

Erithacus rubecula Červenka obecná hojný hnízdič v parku i po břehových 
porostech rybníka 

 

Luscinia svecica cyanecula Slavík modráček 
středoevropský 

vzácná pozorování z porostů na vtoku do 
rybníka-buď jen protahuje nebo je i možné 
hnízdění 

SO 

Phoenicurus phoenicurus Rehek zahradní hnízdí v zámeckém parku min. 1 pár 
 

 

Phoenicurus ochruros Rehek domácí hnízdí asi přímo na zámku či na vedlejší 
budově 

 

Turdus merula Kos černý hojně hnízdí v okolí zámku  
Turdus philomelos Drozd zpěvný hojně hnízdí v okolí zámku  
Turdus pilaris Drozd kvíčala nehojně hnízdí, podzim až jaro protahuje  
Turdus viscivorus Drozd brávník pravděpodobně jen na průtahu a v zimě  
Locustella fluviatilis Cvrčilka říční hnízdí v okolí rybníka  
Locustella naevia Cvrčilka zelená hnízdí v okolí rybníka  
Acrocephalus arundinaceus Rákosník velký možné hnízděné, v litorálu na přítoku obou 

toků do rybníka-pozorován sporadicky 
SO 

Acrocephalus scirpaceus Rákosník obecný hnízdí v litorálu na přítoku obou toků do 
rybníka 

 

Acrocephalus palustris Rákosník zpěvný hnízdí na okraji zámeckého parku  
Acrocephalus schoenobaenus Rákosník proužkovaný hnízdí v litorálu na přítoku obou toků do 

rybníka 
 

Hippolais icterina Sedmihlásek hajní hnízdí v parku  
Sylvia atricapilla Pěnice černohlavá hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Sylvia borin Pěnice slavíková hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Sylvia communis Pěnice hnědokřídlá méně hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Sylvia curruca Pěnice pokřovní hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Phylloscopus collybita Budníček menší hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka 

 
 

Phylloscopus trochilus Budníček větší méně hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Phylloscopus sibilatrix Budníček lesní nehojně hnízdí spíše v lesním komplexu nad 

zámkem 
 

Regulus regulus Králíček obecný nehojně hnízdí spíše v lesním komplexu nad 
zámkem 

 

Regulus ignicapilla Králíček ohnivý nehojně hnízdí spíše v lesním komplexu nad 
zámkem 
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Vědecký název** Český název Lokalizace výskytu Status*** 
Muscicapa striata Lejsek šedý hnízdí v aleji a zámeckém parku v těsném 

okolí zámku 1-2 páry 
O 

Ficedula hypoleuca Lejsek černohlavý občasná pozorování-předpokládané 
hnízdění 

 

Aegithalos caudatus Mlynařík dlouhoocasý častá pozorování celoročně, předpokládané 
hnízdění 

 

Parus major Sýkora koňadra hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Parus caeruleus Sýkora modřinka hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Parus ater Sýkora uhelníček nehojné hnízdění spíše v lesním komplexu 

nad rybníkem 
 

Parus cristatus Sýkora parukářka nehojné hnízdění spíše v lesním komplexu 
nad rybníkem 

 

Parus palustris Sýkora babka hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Parus montanus Sýkora lužní hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Sitta europaea Brhlík lesní hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Certhia familiaris Šoupálek dlouhoprstý hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Certhia brachydactyla Šoupálek krátkoprstý hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Remiz pendulinus Moudivláček lužní vzácná pozorování, ale možné i hnízdění O 
Oriolus oriolus Žluva hajní hnízdění min. 1 páru v lužních porostech u 

rybníka 
SO 

Corvus corax Krkavec velký pouze přelet - v těsném okolí nehnízdí O 
Corvus corone Vrána černá pouze přelet - v těsném okolí nehnízdí (v 

lokalitě z 99% vrány černé, z 1% kříženci 
šedá x černá, šedivky nebyly ještě 
pozorovány 

 

Corvus monedula Kavka obecná pouze přelet - v těsném okolí již mnoho let 
nehnízdí 

SO 

Garrulus glandarius Sojka obecná hojný hnízdič  
Pica pica Straka obecná nehojný hnízdič  
Nucifraga caryocatactes Ořešník kropenatý pouze za tahu a v zimě, v hnízdním období v 

okolí nepozorován 
O 

Sturnus vulgaris Špaček obecný hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Passer domesticus Vrabec domácí nehojně hnízdí  
Passer montanus Vrabec polní hojněji hnízdí  
Fringilla coelebs Pěnkava obecná hojně hnízdí v okolí zámku i rybníka  
Fringilla montifringilla Pěnkava jíkavec pozorována pouze na tahu a v zimě, 

nehnízdí 
 

Serinus serinus Zvonohlík zahradní nehojný hnízdič  
Carduelis chloris Zvonek zelený nehojný hnízdič  
Carduelis carduelis Stehlík obecný občasná pozorování, možné hnízdění  
Carduelis spinus Čížek lesní občasná pozorování (zejména v zimě), 

možné hnízdění 
 

Carduelis cannabina Konopka obecná občasná pozorování, možné hnízdění  
Pyrrhula pyrrhula Hýl obecný hnízdění nepředpokládáno, ale občasná 

pozorování zejména v zimě 
 

Coccothraustes coccothraustes Dlask tlustozobý hnízdí  
Emberiza citrinella Strnad obecný nehojně hnízdí na jižním okraji zámeckého 

parku 
 

Emberiza schoeniclus Strnad rákosní hojně hnízdí v okolí rybníka  

* Nepomucký ornitologický spolek (V. Kovář), tříleté pozorování; ** řazeno systematicky; ***dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.; Pozn. 
dolní část rybníku - od mostu směrem k hrázi, horní část rybníku-od mostu směrem k ústí Úslavy a Tůně   

Ostatní skupiny 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, informace o dalších skupinách živočichů pocházejí z víceméně 
náhodných pozorování Nepomuckého ornitologického spolku, nicméně nebyl proveden průzkum zaměřený 
přímo na tyto skupiny.  

Tabulka 2. Seznam a lokality výskytu zjištěných druhů živočichů z ostatních taxonomických skupin*   

Vědecký název Český název Lokalizace výskytu Status** 
Ryby 
Lota lota mník jednovousý rybník Labuť O 
Obojživelníci 
Rana temporaria skokan hnědý pozorován na březích rybníku  
Rana esculenta skokan zelený pozorován při ústí Úslavy SO 
Bufo bufo ropucha obecná pozorována na cestách v okolí zámku O 
Plazi 
Natrix natrix užovka obojková obecně O 
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Vědecký název Český název Lokalizace výskytu Status** 
Coronella austriaca užovka hladká zámecký park SO 
Lacerta agilis ještěrka obecná v prostoru bungalovů na betonových 

základech 
SO 

Zootoca vivipara ještěrka živorodá obecně SO 
Anguis fragilis slepýš křehký obecně SO 
Savci 
Lutra lutra vydra říční pozorována mezi rybníkem Čepinec a Labuť SO 
Ondatra zibethicus  ondatra pižmová rybník Labuť  
Myocastor coypus nutrie říční rybník Labuť  
Martes martes kuna lesní pozorována v okolí zámeckých budov  
Martes foina kuna skalní pozorována v okolí zámeckých budov  
Mustela nivalis kolčava pozorována v okolí zámeckých budov  
Mustela erminea hranostaj pozorován v zámeckém parku  
Vulpes vulpes liška obecná obecně  
Capreolus capreolus srnec obecný obecně  
Myotis daubentonii netopýr vodní pozorován na rybníku Labuť-chycen do sítě 

na ptáky 
SO 

r. Myotis ? r. netopýr ? pozorování v dutinách lip u příjezdové cesty 
k zámku (možná se jedná o výše zmíněný 
druh-netopýr vodní)  

SO 

* Nepomucký ornitologický spolek (V. Kovář); **dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 

Z hlediska ichtyofauny v rybníku Labuť lze říci následující. Rybník je v současné době využíván pro účely 
sportovního rybaření a tomu je i podřízena rybí osádka (vysazování hospodářských/sportovních druhů 
ryb). Samotný rybník je charakteristický výskytem mělčin (sedimentace materiálu z přítoků) a poskytuje 
tedy dobré podmínky pro tření rybích populací. Nejsou vytvořeny bariéry, které by bránily migraci ryb z 
Úslavy a Tůně do rybníku a naopak. Z toho důvodu lze očekávat pravidelnou dotaci rybí osádky v rybníce 
o jedince/druhy z těchto vodních toků. Rovněž u zjištěného výskytu zvláště chráněného druhu mníka 
jednovousého se pravděpodobně jedná o splavené jedince z těchto vodních toků    

V tab. 2 je uvedeno pozorování netopýrů v zájmovém území. Co se týče zámeckých budov, nevyskytují se 
zde zimní kolonie netopýrů. Výskyt letních kolonií nelze vyloučit. U pozorování netopýrů v dutinách lip 
lemujících příjezdovou cestu se možná jedná rovněž o netopýra vodního (často vytváří letní kolonie v 
dutinách stromů), nebyla však provedena druhová determinace. 
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4. Identifikace a hodnocení významnosti vlivů záměru 

4.1. Souhrn možných vlivů záměru na druhy a biotopy  

Vlivy při výstavbě 

• riziko přímého rušení citlivých druhů živočichů v případě nevhodného termínu výstavby 
• riziko usmrcování živočichů při nevhodném termínu nebo technologii výstavby 
• možnost poškození cenných dřevin solitérních a v rámci lesních porostů a parku, vztaženo i na 

kořenové systémy 
• likvidace plošně málo rozsáhlých litorálních porostů rybníka (objekty pro sportovní aktivity v jižní části 

areálu, litorální porosty v cca střední části mostu) 
• renovace zámeckého parku a lesoparku (nevýznamný vliv vzhledem k charakteru renovace)   

Vlivy při provozu 

• zábor plochy lesních porostů a lučních společenstev výstavbou nových objektů v zámeckém areálu (i s 
ohledem na potencionální výskyt zvláště chráněných druhů bylin-nebyla provedena floristická 
inventarizace) 

• riziko přímého rušení citlivých druhů živočichů vlivem provozu areálu-hlukové emise, světelné emise, 
zvýšená přítomnost lidí 

• riziko přímého rušení citlivých druhů ptáků v litorálních porostech rybníka činností "boat clubu" 
(v kumulaci s ostatními rušivými vlivy)   

• riziko usmrcování živočichů při provozu záměru 
• přeměna přírodního rázu bývalé obory a její hospodářská úprava 

4.2. Posouzení vlivů na přírodní stanoviště 

Přírodní stanoviště nebyly posuzovány pouze v samotném areálu zámku, ale rovněž v jeho 
bezprostředním okolí. Na základě výskytu jednotlivých typů biotopů, jejich přírodovědné hodnoty a 
ostatních faktorů (viz. kapitola "3.7. Přírodní stanoviště a flóra") byly vymezeny jednotlivé segmenty a 
proveden jejich popis. Do tohoto hodnocení byly promítnuty i další vstupy, jako výskyt zvláště chráněných 
druhů živočichů, druhů zařazených do červených seznamů, potencionální výskyt jiných, pro konkrétní 
přírodní stanoviště typických druhů apod. Z důvodu absence dat o flóře území (kromě dendrologie) je do 
této kapitoly zahrnuta rovněž tato problematika. 

Z hlediska omezujících podmínek a ochranných opatření byl každý segment samostatně zvažován. 
Výsledně byly stanoveny tyto omezující podmínky a ochranná opatření. 

Navržená ochranná opatření a omezující podmínky 

• Omezení termínu výstavby ve venkovním prostoru v době IV.-VI. 

Toto opatření vyplývá zejména z potřeby nerušeného vývoje v době hnízdění těch druhů ptáků, 
vyskytujících  se v zámeckém parku, lesoparku a přilehlé oboře. Toto se týká významné části z celkového 
počtu 106 zjištěných druhů ptáků v zájmovém území a rovněž některých zvláště chráněných druhů (viz. 
text dále) a druhů zařazených do červených seznamů. Omezení stavební činnosti vázáno zejména na 
těžkou mechanizaci, představující významné zdroje hluku.  

• Omezení činnosti amfiteátru a pořádání zahradních akcí a festivalů v době IV.-VI. 

Toto opatření navazuje na předešlé. Provozem záměru dojde v souhrnu ke zvýšení zatíženosti území a 
zvýšenému vyrušování druhů živočichů v areálu a jeho blízkém okolí (provoz amfiteátru, zahradní akce a 
festivaly, osobní a zásobovací doprava, heliport, zvýšené množství lidí v území apod.). Významný je tento 
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faktor především s ohledem na ptačí populace a zejména na hnízdní období (mimo hnízdní období lze 
obecně u citlivějších druhů očekávat stahování do méně rušených ploch v okolí - nevýznamný negativní 
vliv). V rámci záměru byly identifikovány objekty a činnosti, jejichž vlivem (hlukové emise) by v kumulaci 
s ostatními docházelo k nadměrnému vyrušování během hnízdního období. Jedná se o objekt amfiteátru a 
rovněž o pořádání zahradních akcí a festivalů. 

Amfiteátr je umístěn do lesního porostu v prostoru za budovami předzámčí (za silnicí). Tvoří tedy jakýsi  
"klín" v porostu. Při hodnocení hlukových emisí z amfiteátru vzhledem k okolním plochám je nutné 
přihlédnout k jejich charakteru a ekologickým funkcím (viz. kapitola "3.7. Přírodní stanoviště a flóra"-
segment 1). Jak vyplývá z charakteristiky přítomných stanovišť, jedná se v rámci lesního porostu východně 
od zámku o nejcennější území. Do těchto prostor lze rovněž předpokládat částečné stahování některých 
citlivějších ptačích populací z prostoru zámeckého parku. Při hodnocení šíření hlukových emisí do okolních 
lesních porostů je nutné přihlédnout rovněž k tomu, že se jedná o relativně otevřený suťový les, v kterém 
bude šíření hluku větší než např. u zapojeného hospodářského lesa (i s přihlédnutím ke konfiguraci terénu-
inverzní údolíčko). Pro hodnocení přijatelných hladin hluku ve vztahu k jednotlivým ptačím druhům nejsou 
k dispozici relevantní vědecká data a rovněž nelze zaměňovat pojmy vyrušování a přijatelná průměrná 
hladina hluku pro konkrétní druhy (na základě výpočtů hlukové studie). Z toho důvodu bylo nutné vycházet 
spíše z empirických zkušeností a cílem bylo zabránit nadměrnému vyrušování (v kumulaci). Z výše 
zmíněných důvodů bylo navrženo toto omezující opatření, které vylučuje alespoň reprodukovanou hudbu. 
Činnost amfiteátru představuje krátkodobé působení (jednotlivé akce) a nepředstavuje (i kumulativně) 
významný negativní vliv v období mimo hnízdní období (krátkodobé stažení ptáků do klidnějších ploch). 

U pořádání zahradních akcí a festivalů se jedná o podobnou problematiku, vztaženo ale především 
k prostoru zámeckého parku a lesoparku. 

• kácení dřevin mimo vegetační období (XI.-II.)  

Toto opatření je vztaženo ke všem relevantním zoocenózám v území a vyplývá z obecné ochrany 
genofondu dle §5 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

• vymezení klidové zóny v zátočině při ústí Úslavy do rybníku Labuť (v závislosti na intenzitě činnosti 
"Boat club") 

Toto ochranné opatření bylo navrženo zejména s ohledem na ochranu vodního ptactva na rybníku Labuť, 
ale rovněž k dalším druhům živočichů vázaných na tento biotop. V kapitole "3.8. Fauna" byly vymezeny 
3 zóny na rybníku, nejvýznamnější z hlediska výskytu (včetně úkrytových příležitostí) a rozmnožování 
ptačích populací vázaných na vodní prostředí. Vyrušování těchto druhů ptáků vyplývá zejména z činnosti 
"Boat clubu". V současné době není známa intenzita jeho činnosti (tzn. kolik bude loděk k půjčení a jejich 
využívání), je ovšem nutné přihlížet ke kumulativnímu působení vyplývajícího z vyrušování sportovním 
rybařením a do budoucna rovněž z plánované stavby přístaviště v obci Žinkovy. V případě nízké intenzity 
by vliv byl pouze nevýznamný, nicméně v přístavišti (přístavištích) by bylo vhodné umístit informační 
tabuli(-e) zakazující vjezd loděk do litorálních porostů těchto 3 zón (zejména pak u ústí Úslavy) a uvedení 
důvodu (ochrana vodního ptactva). U vyšších intenzit by již mohlo docházet k významnějšímu vyrušování 
ptačích populací v těchto zónách, s významným dopadem na celkovou diverzitu a kvalitu ornitocenózy. 
V tom případě by bylo kromě informačních tabulí vhodné vymezit klidovou zónu u ústí Úslavy bójemi 
(nejhodnotnější z těchto 3 zón). 

• zvolit takové technické řešení rekonstrukce příjezdové cesty za mostem (lipová alej), aby nedošlo 
k porušení kořenových systémů stromů 

Na základě projektové dokumentace nebude nutné kácení dřevin v lipové aleji za mostem (segment 13; 
kromě zdravotních a bezpečnostních zásahů). Pro další zdárný vývoj stromů nesmí ovšem dojít k 
takovému zásahu do kořenových systémů, který by způsobil odumírání těchto stromů. Toto opatření 
vyplývá z §7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

• v bývalé oboře (segmenty 1, 2, 3, 4) zachovat pokud možno přírodní ráz přítomných lesních stanovišť 

Jak vyplývá z popisu stanovišť v rámci bývalé obory (segmenty 1, 2, 3, 4), jedná se z významné části 
o zachovalé a přírodovědně hodnotné území. Do tohoto prostoru lze navíc očekávat stahování některých 
populací citlivějších druhů ptáků ze zámeckého parku a lesoparku (v důsledku zvýšeného rušení). 
Razantnější hospodářská úprava lesních porostů či jiná opatření degradující jejich přírodní ráz (např. 
odstraňování mrtvého dřeva, kácení doupných stromů, zvyšování podílu místně nepůvodních dřevin apod.) 
by vedla ke snižování ekologických funkcí stanoviště a následnému snižování celkové biodiverzity. To by 
mělo významný negativní vliv i na jeho funkci jako útočiště pro stahující se druhy ptáků.  
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Ostatní negativní vlivy, vyjmenované v kapitole "4.1. Souhrn možných vlivů záměru na druhy a biotopy", 
jsou ve vztahu k přírodním stanovištím málo významné. 

4.3. Posouzení negativních vlivů na faunu  

V kapitole "3.8. Fauna" byla na základě zjištěných dat provedena charakteristika fauny v území. Kvalitní 
data byla dostupná pouze pro avifaunu v území, u ostatních skupin se jedná pouze o víceméně náhodná 
pozorování, bez průzkumů zaměřených na konkrétní skupiny. 

V této kapitole jsem se zaměřil na hodnocení negativních vlivů záměru na zvláště chráněné druhy 
živočichů, jejichž přítomnost byla v zájmovém území zjištěna. Hodnocení vlivů na ostatní druhy, včetně 
druhů zařazených do červených seznamů, a návrh opatření pro jejich ochranu, bylo již zahrnuto v rámci 
kapitoly "4.2. Posouzení vlivů na přírodní stanoviště".  

Avifauna  

Identifikace možných negativních vlivů byla provedena v kapitole "4.1. Souhrn možných vlivů záměru na 
druhy a biotopy". V tab. 3 jsou u jednotlivých relevantních vlivů uvedeny ty zvláště chráněné druhy ptáků, u 
kterých by mohlo dojít ke skutečnému negativnímu ovlivnění jejich populací, včetně analýzy vlivů.  

Tabulka 3. Identifikace a analýza negativních vlivů na avifaunu  

Identifikace vlivu Dotčené populace zvláště 
chráněných druhů ptáků 

Analýza vlivu  Významnost vlivu 

riziko přímého rušení citlivých 
druhů ptáků v případě 
nevhodného termínu výstavby 
(hnízdní období) 

 

krahujec obecný?, holub 
doupňák?, krutihlav obecný?, 
strakapoud prostřední?, lejsek 
šedý 

Tento vliv je vztažen na citlivé hnízdní 
období (v době mimo hnízdní období 
lze předpokládat 
stahování/přelétávaní jedinců těchto 
druhů do klidnějších ploch-
nevýznamný vliv). Jedná se o druhy, 
kteří se vyskytují a zejména hnízdí v 
prostoru parku, lesoparku, přilehlých 
lesních porostech apod.  

významný 

potápka roháč, potápka malá, 
moták pochop?, chřástal 
vodní?, slavík modráček 
středoevropský?, rákosník 
velký?, moudivláček lužní?, 
žluva hajní  

Tento vliv je vztažen na citlivé hnízdní 
období. Tyto druhy hnízdí v litorálních 
porostech rybníka (kromě žluvy hajní-
mokřadní lemové porosty), obvykle v 
dostatečné vzdálenosti od zámku. 
Nedojde tedy k vyrušování v 
samotných hnízdištích, ale spíše při 
shánění potravy apod.  

nevýznamný 

riziko usmrcování při 
nevhodném termínu nebo 
technologii výstavby 

 

krahujec obecný?, holub 
doupňák?, krutihlav obecný?, 
strakapoud prostřední?, lejsek 
šedý 

Tento vliv je vztažen na hnízdní 
období, kdy by zejména vlivem kácení 
dřevin mohlo dojít k ničení hnízd a 
usmrcování mláďat (ničení vajec)  

významný 

likvidace plošně málo 
rozsáhlých litorálních porostů 
rybníka  

 

potápka roháč, potápka malá, 
moták pochop,chřástal vodní, 
slavík modráček 
středoevropský, rákosník 
velký, moudivláček lužní, 
kopřivka obecná, ledňáček 
říční, volavka bílá  

Likvidací rákosových porostů dochází 
ke ztrátě úkrytových, potravních a 
popř. i hnízdních příležitostí. Jedná se 
o plošně málo rozsáhlé porosty (u 
pláže v jižní části areálu, litorální 
porosty v cca střední části mostu), 
které mají z hlediska výskytu těchto 
druhů ptáků spíše doplňkový význam.    

nevýznamný 
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Identifikace vlivu Dotčené populace zvláště 
chráněných druhů ptáků 

Analýza vlivu  Významnost vlivu 

riziko přímého rušení citlivých 
druhů ptáků vlivem provozu 
areálu-hlukové emise 

krahujec obecný?, holub 
doupňák?, krutihlav obecný?, 
strakapoud prostřední?, lejsek 
šedý (hnízdící či 
pravděpodobně hnízdící 
druhy)/ ořešník 
kropenatý+další druhy 
využívající alespoň 
příležitostně tato stanoviště 
(viz. tab. 1) 

Provozem záměru dojde v souhrnu ke 
zvýšení zatíženosti území a 
zvýšenému vyrušování v areálu a jeho 
blízkém okolí (provoz amfiteátru, 
zahradní akce a festivaly, osobní a 
zásobovací doprava, heliport, zvýšené 
množství lidí v území apod.). 
Významný je tento faktor především s 
ohledem na hnízdní období (mimo 
hnízdní období lze obecně u 
citlivějších druhů očekávat stahování 
do méně rušených ploch v okolí. 
Tento vliv relevantní zejména pro 
druhy vyskytující se v zámeckém 
parku, lesoparku a přilehlých lesních a 
lučních porostech. Podrobněji viz. 
kapitola "4.2. Posouzení vlivů na 
přírodní stanoviště"-navržená 
ochranná opatření a omezující 
podmínky. 

významný u hnízdících 
druhů v hnízdním 
období, nevýznamný v 
ostatních částech roku 

riziko přímého rušení citlivých 
druhů ptáků vlivem provozu 
areálu-světelné emise 

Týká se víceméně všech 
zjištěných zvláště chráněných 
druhů 

V současné době je areál víceméně 
klidovou zónou. Vliv světelných emisí 
(scénické osvětlení zámku a mostu, 
lampy) je těžko hodnotitelný ve vztahu 
k těmto druhům. Na základě 
lokalizace jejich výskytu a míře 
osvětlení je však vliv na jejich 
populace v území pravděpodobně 
minimální.  

nevýznamný 

riziko přímého rušení citlivých 
druhů ptáků v litorálních 
porostech rybníka činností 
"boat clubu" (s důrazem na 
hnízdní období, ale i ostatní 
části roku)  

 

zejména potápka roháč, 
potápka malá, moták 
pochop?,chřástal vodní?, 
slavík modráček 
středoevropský?, rákosník 
velký?, moudivláček 
lužní?+další druhy využívající 
alespoň příležitostně tato 
stanoviště (viz. tab. 1) 

viz. kapitola "4.2. Posouzení vlivů na 
přírodní stanoviště"-navržená 
ochranná opatření a omezující 
podmínky. 

v závislosti na 
intenzitě činnosti "boat 
clubu" - významný při 
vysoké intenzitě, 
nevýznamný při nízké 
intenzitě (rovněž 
kumulace vlivů)  

přeměna přírodního rázu 
bývalé obory a její 
hospodářská úprava 

 

krahujec obecný, holub 
doupňák, strakapoud 
prostřední, lejsek šedý, popř. i 
žluva hajní 

viz. kapitola "4.2. Posouzení vlivů na 
přírodní stanoviště"-navržená 
ochranná opatření a omezující 
podmínky. 

významný (rovněž s 
ohledem na 
předpokládané 
stahování populací 
některých citlivějších 
druhů) 

zábor plochy lesních porostů a 
lučních společenstev 
výstavbou nových objektů v 
zámeckém areálu 

zejména krahujec obecný, 
holub doupňák, strakapoud 
prostřední, lejsek šedý, 
ořešník kropenatý, popř. i 
žluva hajní+další druhy 
využívající alespoň 
příležitostně tato stanoviště 
(viz. tab. 1) 

ztráta biotopu - minimální plošný 
rozsah (amfiteátr, sociální zařízení, 
heliport, objekty pro sportovní využití v 
jižní části areálu)   

nevýznamný 

? druhy, u nichž není prokázáno hnízdění (od druhů s velmi pravděpodobným hnízděním→druhy s možným hnízděním, viz. tab. 1), 
symbol použit u těch vlivů, majících přímý vztah na hnízdní období  

V tabulce 3 byly identifikovány vlivy záměru, které by mohli negativně působit na populace zvláště 
chráněných druhů ptáků a vyhodnocena významnost těchto vlivů. U těch činností a objektů, které 
způsobují významné negativní ovlivnění populací těchto druhů, byla navržena následující opatření na jejich 
ochranu. 
• Omezení termínu výstavby ve venkovním prostoru v době IV.-VI. (vázáno zejména na těžkou 

mechanizaci, představující významné zdroje hluku) 
• Omezení činnosti amfiteátru a pořádání zahradních akcí a festivalů v době IV.-VI. (zákaz 

reprodukované hudby) 
• kácení dřevin mimo vegetační období (XI.-II.)  
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• vymezení klidové zóny v zátočině při ústí Úslavy do rybníku Labuť (v závislosti na intenzitě činnosti 
"boat clubu") 

• v bývalé oboře (segmenty 1, 2, 3, 4) zachovat pokud možno přírodní ráz přítomných lesních stanovišť 

Ostatní negativní vlivy, vyjmenované v kapitole "4.1. Souhrn možných vlivů záměru na druhy a biotopy", 
jsou ve vztahu k avifauně málo významné. 

Ostatní skupiny 

Identifikace možných negativních vlivů byla provedena v kapitole "4.1. Souhrn možných vlivů záměru na 
druhy a biotopy". V tab. 4 jsou u jednotlivých relevantních vlivů uvedeny ty zvláště chráněné druhy, u 
kterých by mohlo dojít ke skutečnému negativnímu ovlivnění jejich populací, včetně analýzy vlivů. 

Tab. 4. Identifikace a analýza negativních vlivů na ostatní skupiny živočichů  

Identifikace vlivu Dotčené populace zvláště 
chráněných druhů živočichů 

Analýza vlivu  Významnost vlivu 

riziko usmrcování živočichů při 
nevhodném termínu nebo 
technologii výstavby 

 

ropucha obecná, užovka 
obojková, užovka hladká, 
ještěrka živorodá, slepýš 
křehký, r. netopýr 

Tento vliv u druhů vyskytujících se 
v zámeckém parku a lesoparku a 
rovněž s ohledem na ekologii 
rozmnožování (u netopýrů rovněž 
na půdě zámecké budovy-možný 
výskyt). V zámeckém parku 
nedojde k rozsáhlejší stavební 
činnosti (pouze rekonstrukce 
bungalovů), ale zejména k jeho 
renovaci a údržbě. Ke zvýšenému 
usmrcování těchto druhů by mohlo 
dojít zejména vlivem kácení dřevin 
a odstraňování pařezů.            

nevýznamný→významný 

 ještěrka obecná Tento druh byl zjištěn v prostoru 
bungalovů, ale lze předpokládat 
výskyt i v dalších vhodných 
lokalitách. Při rekonstrukci 
bungalovů by mohlo dojít k 
usmrcování jedinců tohoto druhu      

významný 

riziko usmrcování živočichů při 
provozu záměru 

 

ropucha obecná, užovka 
obojková, užovka hladká, 
ještěrka obecná, ještěrka 
živorodá, slepýš křehký  

Tento vliv u druhů vyskytujících se 
v zámeckém parku a přilehlých 
plochách. Tento vliv vyplývá 
zejména ze zvýšené přítomnosti 
lidí v území, z osobní a 
zásobovací dopravy apod.      

nevýznamný 

riziko přímého rušení citlivých 
druhů živočichů vlivem 
provozu areálu 

 

ropucha obecná, užovka 
obojková, užovka hladká, 
ještěrka obecná, ještěrka 
živorodá, slepýš křehký  

Tento vliv u druhů vyskytujících se 
v zámeckém parku a přilehlých 
plochách. V případě nadměrného 
vyrušování dojde u některých 
druhů ke stahování do klidnějších 
ploch.  

nevýznamný→významný 

likvidace plošně málo 
rozsáhlých litorálních porostů 
rybníka (objekty pro sportovní 
aktivity v jižní části areálu, 
litorální porosty v cca střední 
části mostu)  

ropucha obecná Likvidace rákosových porostů v 
době rozmnožování by mohlo vést 
k ničení vajíček ve vodě- 
upoutaných na vodní rostliny.   

nevýznamný→významný 

přeměna přírodního rázu 
bývalé obory a její 
hospodářská úprava 

 

ropucha obecná, slepýš 
křehký 

Hospodářskou či jinou úpravou 
lesů v bývalé oboře by došlo ke 
snižování atraktivnosti těchto 
ploch s dopadem na populační 
charakteristiky těchto druhů.   

významný 

zábor plochy lesních porostů a 
lučních společenstev 
výstavbou nových objektů v 
zámeckém areálu 

ropucha obecná, užovka 
obojková, užovka hladká, 
ještěrka živorodá, slepýš 
křehký 

ztráta biotopu - minimální plošný 
rozsah (amfiteátr, sociální 
zařízení, heliport, objekty pro 
sportovní využití v jižní části 
areálu)   

nevýznamný 
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V tabulce 4 byly identifikovány vlivy záměru, které by mohly negativně působit na populace zvláště 
chráněných druhů živočichů (kromě ptáků) a vyhodnocena významnost těchto vlivů. U těch činností 
a objektů, které způsobují významné negativní ovlivnění populací těchto druhů, byla navržena následující 
opatření na jejich ochranu. 
• Omezení termínu výstavby ve venkovním prostoru v době IV.-VI. (vázáno zejména na těžkou 

mechanizaci) 
• kácení dřevin a likvidace litorálních porostů rybníka mimo vegetační období (XI.-II.)  
• z důvodu zamezení škod při stavebních a jiných (odstraňování pařezů, terénní úpravy apod.) 

činnostech v zámeckém parku, lesoparku, loukách v jižní části areálu a přilehlých lesních porostech (u 
netopýrů rovněž na půdě zámecké budovy-možný výskyt) navrhuji provádění "Biologického stavebního 
dozoru" v pravidelných intervalech po dobu výstavby záměru odborně způsobilou osobou 
konzultovanou s příslušnými orgány ochrany přírody (přenášení obojživelníků a plazů z výkopů, 
přemístění před započetím stavebních prací u jednotlivých objektů-ty plošně málo rozsáhlé v těchto 
plochách, apod.) (u netopýrů rovněž během rekonstrukce půdních prostorů-možný výskyt) 

• v klidnější části areálu, v dobře osluněné a sušší poloze (např. v jeho jižní části na hranici pozemku 
apod.), vytvořit kamenné snosy jako kompenzační opatření za částečnou ztrátu biotopu (zejména 
vlivem vyrušování) v zámeckém parku a lesoparku pro relevantní druhy plazů (zejména ještěrka 
obecná, užovka hladká)    

• v bývalé oboře zachovat pokud možno přírodní ráz přítomných lesních stanovišť 
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5. Nedostatky ve znalostech 

Terénní průzkum lokality byl proveden v období mimo vegetační období (bez sněhové pokrývky). Z toho 
důvodu chybějí některé vstupní údaje (zejména floristika kromě dendrologie a entomofauna, přesnější data 
o výskytu některých dalších skupin). 
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6. Závěrečné shrnutí 

V předchozích kapitolách byla provedena charakteristika přítomných přírodních stanovišť a výčet a 
lokalizace výskytu zjištěných druhů živočichů. Následně bylo provedeno zhodnocení vlivů záměru na 
přírodní stanoviště a dále faunu, s důrazem na zvláště chráněné druhy živočichů. Na základě této analýzy 
byla navržena ochranná opatření a minimalizační podmínky a to i s ohledem na lokalizaci záměru v 
regionálním biocentru. 

Z hlediska obecné ochrany volně žijících druhů živočichů dle §5 a ochrany zvláště chráněných druhů 
živočichů dle §50 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, doporučujeme: 
• neprovádět stavební práce v období IV.-VI. - vázáno zejména na těžkou mechanizaci  
• z důvodu nadměrného rušení hnízdícího ptactva omezit činnost amfiteátru a pořádání zahradních 

festivalů a ostatních venkovních akcí v době IV.-VI. (zákaz reprodukované hudby)   
• kácení dřevin a likvidace litorálních porostů rybníka mimo vegetační období (XI.-II.)  
• vymezit klidovou zónu (bóje, v přístavišti informační tabule) v zátočině při ústí Úslavy do rybníku Labuť 

pro nerušený vývoj zejména zvláště chráněných druhů ptáků z důvodu jejich možného nadměrného 
vyrušování činností loděk ("boat club") 

• v bývalé oboře (segment 1, 2, 3, 4 vegetačního screeningu) zachovat pokud možno přírodní ráz 
přítomných stanovišť, i s ohledem na očekávané stahování populací některých druhů ptáků do těchto 
míst ze zámeckého parku a lesoparku (v důsledku zvýšeného vyrušování) 

• zvolit takové technické řešení rekonstrukce příjezdové cesty za mostem (lipová alej), aby nedošlo k 
porušení kořenových systémů stromů     

• z důvodu zamezení škod při stavebních a jiných (odstraňování pařezů, terénní úpravy apod.) 
činnostech v zámeckém parku, lesoparku, loukách v jižní části areálu a přilehlých lesních porostech 
navrhuji provádění "Biologického stavebního dozoru" v pravidelných intervalech po dobu výstavby 
záměru odborně způsobilou osobou konzultovanou s příslušnými orgány ochrany přírody (přenášení 
obojživelníků a plazů z výkopů, přemístění před započetím stavebních prací u jednotlivých objektů-ty 
plošně málo rozsáhlé v těchto plochách, apod.) (u netopýrů rovněž během rekonstrukce půdních 
prostorů-možný výskyt) 

• v klidnější části areálu, v dobře osluněné a sušší poloze (např. v jeho jižní části na hranici pozemku 
apod.), vytvořit kamenné snosy jako kompenzační opatření za částečnou ztrátu biotopu (zejména 
vlivem vyrušování) v zámeckém parku a lesoparku pro relevantní druhy plazů (zejména ještěrka 
obecná, užovka hladká)    

Z důvodu nedostatku některých potřebných vstupních údajů tato studie nebyla zpracována na úrovni 
biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění. Zvolená ochranná opatření a omezující podmínky byly nicméně stanoveny takovým 
způsobem a v "principu předběžné opatrnosti", aby v maximální možné míře vyloučily negativní vlivy na 
ostatní-předpokládanou faunu a flóru. Rovněž u opatření týkajících se těch druhů, u kterých data o výskytu 
pocházejí z náhodných pozorování, bylo přihlíženo (ekologické nároky, charakter stanovišť) k 
pravděpodobnému/potencionálnímu stavu jejich populací v území. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁMEK ŽINKOVY 
Přírodovědný průzkum 
 
 

Zakázka/Dokument: C598-07/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 27 z 31 

FileName: Zámek Žinkovy_přírodovědný průzkum.doc 
SaveDate: 15.2.2008 11:12:00 

7. Literatura a další zdroje informací  

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, N. (eds) 2001. Katalog biotopů České republiky, AOPK ČR. 

Šťastný, K., Bejček, V., Hudec, K. 2006. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003. AVENTINUM. 

Turečková, H. 2004. Vyhodnocení současného stavu a návrh rekonstrukce zámeckého parku  Žinkovech 
(diplomová práce). ČZÚ v Praze, Fakulta agronomická, Katedra zahradnictví. 
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Mapová příloha 

Mapa 4. Širší vztahy záměru v ortofotomapě 
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Fotografická příloha 

Foto 1. Lemový porost kolem rybníku Labuť - segment 12 

 

Foto 2. Suťový les v segmentu 1 
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Foto 3. Suťový les v segmentu 1 

 
 

Foto 4. Lesní porost v prostoru budoucího amfiteátru - segment 3 
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Foto 5. Litorální porosty v jižní části zámeckého areálu - segment 8    

 
 

Foto 6. Břehové porosty v segmentu 14 (významná zóna výskytu druhů ptáků vázaných na vodní, resp. mokřadní 
biotopy) 
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