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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek  
 

BPEJ  Bonitované půdně ekologické jednotky 
ČHMÚ  Český hydrometeoro1ogický ústav 
ČSN  Česká státní norma 
dB  Decibel (logaritmická poměrná jednotka) 
DP  Dobývací prostor 
EIA Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  
fLBC Funkční lokální biocentrum 

 fRBK  Funkční regionální biokoridor 
 HPJ  Hlavní půdní jednotka 
 CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
 ICHS  Ischemická choroba srdeční 

k.ú.  Katastrální území 
 KES  Koeficient ekologické stability 

 KN  Katastr nemovitostí 
 KO  Kriticky ohrožený druh 

LA  Hladina  akustického tlaku A 
LAeq  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

 LBC  Lokální biocentrum 
 Ldn   Dlouhodobá ekvivalentní hladina 24 hodinová 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
N  Odpady kategorie nebezpečné 
NEL  Nepolární extrahovatelné látky 
NH4

+  Amonné ionty 
NL  Nerozpuštěné látky 

 nLBC  Nefunkční lokální biocentrum 
NO2

-  Dusitany 
NO2  Oxid dusičitý 
NO3

-  Dusičnany 
NOX  Oxidy dusíku 

 nRBC  Navržené regionální biokoridor 
 NRBK  Nadregionální biokoridor 

O  Odpady kategorie ostatní; ohrožený druh   
PAS  Počáteční akustická situace 
POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

 PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR 
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 SO   Silně ohrožený druh 
 TTP  Trvalý travní porost 

ÚP   Územní plán 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 

 VKP  Významný krajinný prvek 
 VN  Vysoké napětí 

ZPF  Zemědělský půdní fond 
ŽP  Životní prostředí 
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Úvod   
  
Toto oznámení je zpracováno pro záměr vybudování golfového hřiště Borek.  
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí do kategorie II, pod pořadové číslo 10.8 – Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, 
motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních 
předpisů. 

 
Záměr je umístěn v areálu bývalé pískovny Borek v místech, kde je již těžba a rekultivace 

ukončena. Podle územního plánu obce Borek jsou dotčené pozemky navrženy jako průmyslová zóna, 
kde má být v budoucnu vybudován říční přístav. Vzhledem k plavební situaci na Labi se jeví 
vybudování průmyslové zóny s říčním přístavem v nejbližší době jako nereálné. Je tedy nutné najít 
jiný vhodný způsob využití těchto pozemků.  

Cílem investora je využít tyto pozemky pro veřejné sportovně rekreační aktivity – vybudovat 
veřejné golfové hřiště. Toto řešení nebude bránit vybudování přístavu, pokud by se v budoucnu 
plavební situace na Labi změnila. 

Termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení se předpokládá během roku 2004. 
 
V průběhu zpracování byla ve spolupráci s oznamovatelem korigována technická stránka 

záměru z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých 
vlivů realizace golfového hřiště na životní prostředí. 

Zpracování oznámení je provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí a jeho  přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. 

Oznámení bude sloužit jako podklad pro zjišťovací řízení a následné zpracování dokumentace 
EIA. 

 
Oznámení zpracovala:   

    Mgr.  Markéta Dušková  
(osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 29560/4924/OPVŽP/02  
ze dne 14. 11. 2002) 
Ing. Zuzana Mattušová 

  
Na dílčích částech spolupracovali: 

    Mgr.  Pavel Dušek 
    Mgr.  Kateřina Karlová 

RNDr.  Jan Maňák 
 
Vedoucím celého řešitelského týmu byl : 
   Ing.  Libor Ládyš  
(osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8.6. 1993) 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Obchodní firma 

TAPAS Borek, s. r.o. 

IČO 

49549049 

Sídlo 

Borek č.p. 74 
P.O.Box 16 
250 02 Stará Boleslav 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Ing. Vladimír Bouček 
TAPAS Borek, s. r.o. 
Boleslavská 31 
P.O.Box 16 
250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
tel.: 602 945 379  
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

I. Základní údaje 
 

1. Název záměru 
Golf Borek 
 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Celková rozloha vlastního hřiště je plánována na ploše 11,4 ha. K tomuto hřišti bude jako 

doprovodná sportovní plocha vybudována cvičná louka o velikosti 3 ha (driving range).  
Z celkové plochy vlastního hřiště (tj. z 11,4 ha) budou odpaliště zaujímat plochu cca 0,35 ha 

(cca 3 %), jamkoviště (greeny) cca 0,5 ha (cca 4 %), pískové překážky cca 0,45 ha (cca 4%) 
a ochranný keřový a stromový pás podél západní hranice hřiště cca 0,7 ha (cca 6 %).  

Součástí golfového areálu bude i parkoviště s kapacitou 20 – 30 aut. 
 
Maximální denní kapacita hřiště pro 10 hod. provozu denně je 90 hráčů. Lze předpokládat, 

že vytížení bude asi 30%. Cvičná louka (driving range) bude mít asi 15 odpališť a max. kapacita může 
být asi 100 trénujících hráčů denně. I zde je předpoklad asi 30% využití. 

 

3. Umístění záměru  
Kraj:   Středočeský  
Obec:   Borek 
Katastrální území:  

k. ú. Borek nad Labem – okres Mělník 
Pozemky KN: 275/3, 275/7, 277/21, 300/3 (vlastní hřiště) 

323/1, 323/3, 170/40 (cvičná louka) 
247/31 (čerpací stanice závlahy) 

k. ú. Stará Boleslav – okres Praha - východ 
Pozemky KN: 1974 (budova klubu a parkoviště) 

 

4. Charakter záměru  
Záměr bude sloužit k veřejným sportovně rekreačním aktivitám. 
Hřiště má mít na ploše 11,4 ha standardní počet 9 jamek s parem 33. K tomuto hřišti bude jako 

doprovodná sportovní plocha vybudována na ploše 3 ha cvičná louka (driving range). Součástí 
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doprovodných ploch bude vstupní areál, který bude obsahovat vjezd s parkovištěm, budovu klubovny 
a plochy cvičných jamkovišť. 

Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá. 
  

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně 
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich 
výběr, resp. odmítnutí 
Golfové hřiště Borek je umístěno do areálu pískovny Borek do prostoru, kde je již těžba 

a rekultivace ukončena. Konkrétně je navrženo na pozemky, které podle územního plánu obce Borek 
mají ve spojitosti s budoucím říčním přístavem sloužit jako průmyslová zóna.  

Záměr vybudovat průmyslovou zónu se však nyní jeví vzhledem k plavební situaci na řekách 
Labi a Vltavě jako nereálný v blízkém časovém horizontu. Pokud nebudou realizovány stavby ke 
splavnění Labe, bude postupně docházet k úpadku stávajících říčních přístavů a tím nevznikne 
dostatečný prostor pro budování přístavů nových. Vzhledem k těmto obecným důvodům se budování 
průmyslové zóny jeví v blízkých letech nereálné. Pokud by se pro tyto pozemky nenalezl jiný způsob 
využití, postupně by degradovaly na neplodnou půdu divoce zarostlou náletovými dřevinami.  
 

Záměr se nachází severně od města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, nedaleko obce 
Borek, převážně v k.ú. Borek nad Labem. 

 

Záměr je řešen v jedné variantě. 
Cílem záměru je zpřístupnění golfu širší veřejnosti. Realizace veřejného golfového hřiště 

umožní hru na  kratších vzdálenostech se všemi herními parametry jako u hřišť mistrovských. 
Takovéto hřiště je určeno především rekreačním a začínajícím golfistům i veřejnosti bez golfové herní 
kvalifikace. 

Golfový areál bude zahrnovat vlastní 9ti-jamkové golfové hřiště a cvičnou louku (driving 
range). Součástí doprovodných ploch bude vstupní areál, který bude obsahovat vjezd s parkovištěm 
pro 20 – 30 aut, budovu klubovny a plochy cvičných jamkovišť. 

Vlastní hřiště bude realizováno na pozemcích KN č. 275/3, 275/7, 277/21 a 300/3 (v k.ú. 
Borek nad Labem). Tyto pozemky jsou rekultivovány po dřívější těžbě štěrkopísků. V rámci 
biologické rekultivace byl proveden výsev travin. V katastru nemovitostí je v současnosti pozemek 
zanesen jako trvalý travní porost. 

Cvičná louka je plánována na pozemku KN č. 323/1, jižní části pozemku 323/3 a na 
jihozápadním okraji pozemku č. 170/40. Pozemky jsou rekultivovány po těžbě štěrkopísků 
zemědělsky – na ornou půdu (170/40) a louku (323/1, 323/3).  

Při realizaci záměru budou provedeny nutné terénní úpravy. Odpaliště, jamkoviště a většina 
pískových překážek budou budovány nad současnou úroveň terénu.  

Součástí projektu jsou i nezbytné vegetační úpravy – bude vysázen pás keřů a stromů podél 
západního okraje hřiště. S ohledem na malou plochu hřiště budou mezi hrací dráhy umístěny 
bezpečnostní prvky – terénní vlny, stromy a keře. 
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6. Popis technického a technologického řešení  
Připravovaný golfový areál by se měl skládat z těchto základních částí: 
- veřejné golfové hřiště – s 9 jamkami s parem 33 
- cvičná louka neboli „driving range“ 
- zpevněné plochy a terénní úpravy – zahrnují v sobě přístupové komunikace, plochy pro 

pěší a travnaté plochy 
- doprovodné stavby a zázemí:  

- čerpací stanice závlahy (na pozemku KN č. 247/31 v k. ú. Borek nad Labem; 
předpokládá se zděný domek o jedné místnosti vystavěný nad kopanou studní 
o předpokládané hloubce 6 m) 

- závlahový systém (systém bude rozmístěn po celé ploše)  
- budova klubu (na pozemku č. 1974 v k. ú. Stará Boleslav)  

1. fáze: Zázemí budou dočasně tvořit montované stavební buňky. 
2. fáze: Bude vybudována zděná budova klubu s restauračním provozem, 

šatnami, sociálním zařízením a kanceláří klubu.  
- parkoviště (ve východní části pozemku č. 1974 v k. ú. Stará Boleslav) s kapacitou 

20 – 30 aut (předpokládá se, že asi polovina aut zde bude parkovat 5 hodin a druhá 
polovina 2 hodiny; v průběhu dne bude docházet k obměně aut) 

- provoz údržby (bude umístěn do zázemí pískovny Borek mimo vlastní areál 
hřiště) 

Způsob výstavby a použitá technika 

Odpaliště, jamkoviště a většina pískových překážek budou budovány nad současnou úroveň 
terénu. Pro jejich konstrukci budou využity jednak materiály z výkopů pro závlahu a jednak materiály 
ze zdrojů pískovny Borek, jako štěrky a písky různých frakcí. 

Výkopy závlah a odvodnění bude provádět traktor s podkopovou lopatou, modelaci odpališť 
a jamkovišť kolový nakladač řady UNC 60. Navážka materiálů z pískovny bude zajištěna nákladními 
auty. 
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 
Termín zahájení: 2004 
Termín dokončení: podzim roku 2004 
 

8 . Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Kraj  : Středočeský 
Obec  : Borek 
  Brandýs n. L. –  Stará Boleslav 
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II. Údaje o vstupech 
 

1. Půda 
Nově vzniklé pozemky KN č. 275/3, 275/7 a 300/3 byly po ukončení rekultivace v roce 2003 

rebonitovány. Na jejich ploše se vyskytují BPEJ 2.05.01 (48%), 2.13.00 (9%) a 2.22.10 (43%). 
Přesné výměry budou známy až po zapsání nových pozemků a nových BPEJ do operátu KN. 
Na pozemku KN č. 323/1, 323/3 a na části pozemku KN č. 170/40 (cvičná louka) je BPEJ 

převážně 2.21.10 a na malé části se nachází BPEJ 2.23.12.  
 

Zemědělský půdní fond - ZPF 

Záměr zasahuje na zemědělské pozemky, jedná se o plochu cca 14,4 ha.  
V rámci rekultivace (následující po ukončení těžby) byla na území navezena vrstva půdy 

okolo 0,5 m z různých míst z okolí. Tyto půdy se nacházejí na navážce tvořené sutí, stavebními 
výkopy a teplárenskými popílky. 

   
 V následujícím odstavci uvádíme půdy nacházející se na území záměru spolu s jejich 

substrátem v rámci HPJ. 
Převážnou část plochy tvoří černozemě vytvořené na středně mocné vrstvě spraší uložené na 

píscích, popř. i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku (HPJ 05), hnědé půdy a rendziny na 
zahliněných písčitých substrátech (HPJ 22) a hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny 
a ojediněle i nivní půdy na píscích (HPJ 21). 

Na zájmové území dále v malém měřítku rozsahu zasahují ještě hnědozemě a illimerizované 
půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, sprašových a svahových hlínách, uložených na 
velmi lehké spodině (HPJ 13) a hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích, 
uložených na slínech a jílech (HPJ 23). 
 

Třídy ochrany podle metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 
1.10.1996 uvádíme v následující tabulce: 

Tab. č. 1 BPEJ – třída ochrany 

kód BPEJ třída ochrany 

2.05.01 III. 

2.13.00 III. 

2.21.10 IV. 

2.22.10 IV. 

2.23.12 IV. 

 



Golf Borek         Oznámení dle z. č. 100/2001Sb. 

- E K O L A - 14

Podle výše uvedeného metodického pokynu MŽP jsou do III. tř. ochrany zařazeny půdy 
s průměrnou produkční schopností, které je však možno již využít pro výstavbu a do IV. tř. ochrany 
jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností. 

Z charakteristiky jednotlivých tříd ochrany uvedené v tomto metodickém pokynu MŽP 
a z výše uvedeného přehledu vyplývá, že plochy zájmového území náleží mezi půdy s průměrnou 
produkční schopností a půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností. 

Základní mapovací a oceňovací jednotkou půdy jsou bonitované půdně ekologické jednotky 
(BPEJ). BPEJ jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu, 
půdy a konfigurace terénu a je tudíž možné k nim přiřadit parametrizované (normativní) údaje 
o produkčním potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomickému efektu, který 
za daných podmínek přinášejí. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístním číselným 
kódem. 

Tab. č. 2 Výměra dle BPEJ 

Rozloha (ha) Kultura BPEJ 

5,5 ha * ZPF 2.05.01 

1,0 ha * ZPF 2.13.00 

? ha * ZPF 2.21.10 

4,9 ha * ZPF 2.22.10 

? ha * ZPF 2.23.12 

14,4 ha ZPF Celkem 

Pozn.:  *  … přesná výměra bude známa po zanesení do KN 
 

1. číslice v kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu, což je v tomto případě region T2 
- teplý, mírně suchý, s průměrnou roční teplotou 8 - 9 °C, s průměrným úhrnem srážek 500 - 600 mm, 
pravděpodobností suchých vegetačních období 20 - 30 %, s vláhovou jistotou 2 - 4. 

 
2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ).  
HPJ 05  značí černozemě vytvořené na středně mocné (0,3 – 0,7 m) vrstvě spraší uložené na 

píscích, popř. i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku; lehčí, středně výsušné půdy 
HPJ 13 značí hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších , 

sprašových a svahových hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uložených na velmi lehké spodině; závislé na 
dešťových srážkách 

HPJ 21 značí hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy 
na píscích, velmi lehké, výsušné  

HPJ 22 značí hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí 
nebo středně těžké, s vodním režimem příznivějším než předchozí 

HPJ 23 značí hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích, uložených na 
slínech a jílech; lehké v ornici a velmi těžké ve spodině, vodní režim je kolísavý - od výsušného až po 
převlhčení podle výše srážek 
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4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám: 

Tab. č. 3 Kód BPEJ – svažitost a expozice 

KÓD SVAŽITOST EXPOZICE 

0 0 - 3°  rovina všesměrná 

1 3 - 7° mírný svah všesměrná 

 
5. číslice vyjadřuje kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Hloubka půdního 

profilu je omezena buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí. 

Tab. č. 4 Kód BPEJ – skeletovitost a hloubka půdy 

KÓD SKELETOVITOST HLOUBKA 

0 žádná hluboká 

1 žádná až slabá hluboká až středně 
hluboká 

2 slabá hluboká  

 
Podle přílohy č. 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 bylo k.ú. Borek nad Labem a k.ú. Stará Boleslav zařazeno do seznamu 
zranitelných oblastí. S účinností od 1.1.2004 je nutné se při používání a skladování hnojiv 
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření řídit výše zmíněným nařízením. 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL 

Na území záměru se nenachází pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
 

Chráněná území 

V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

Ochranná pásma 

Zájmové území se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů, povodí vodárenského toku 
Jizery a CHOPAV Severočeská křída. 

Ochranné pásmo komunikace 2. třídy (15 m od osy vozovky) i ochranné pásmo kabelu SPT 
Telecom bude respektováno. 

Bude respektováno ochranné pásmo vedení VN 22kV (1 m po stranách vedení), které vede 
podél západní hranice golfového hřiště a v severní části se se záměrem protíná. V tomto ochranném 
pásmu je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení stavby, provádět zemní práce a nechávat 
růst porosty vyšší než 3 m.  
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2. Voda 

Voda pro závlahové účely 

Voda pro zavlažování bude získávaná z vlastní studny, která by měla být součástí zděného 
domku s čerpací stanicí závlahového systému. 

Pro závlahu se odhaduje denní spotřeba 200 m3 v období duben – říjen s tím, že v deštivém 
počasí bude denní spotřeba snížena nebo bude nulová. 

Celková potřeba závlahové vody (pro období duben – říjen a každodenní provoz) činí 42 800 
m3/rok. 

Voda pro zázemí klubu 

Voda pro zázemí klubu bude získávána z vlastního vrtu, který zasáhne cenomanský kolektor 
a předpokládá se, že po kvalitativní stránce splní požadavky na pitnou vodu.             

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Nároky na suroviny 
Pro realizaci záměru bude zapotřebí především těchto surovinových zdrojů – zemina, štěrky, 

písky, vápno, cement, cihly nebo jiné konstrukční prvky, sklo, dřevo, živice, rašelina atd. 
Ze současné projektové dokumentace nelze kvalitativně ani kvantitativně tyto stavební 

materiály specifikovat. 

Elektrická energie 
Použití elektrické energie se předpokládá pro osvětlení provozních místností.  
Údaje o předpokládané spotřebě elektrické energie nejsou v této fázi rozpracovanosti projektu 

známy.  
 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Příjezd k areálu bude zajištěn ze státní silnice č. II/331 buď přímým vjezdem nebo vjezdem 

přes účelovou komunikaci vedoucí do pískovny Borek. 
Z pohledu širších dopravních vazeb se území nachází západně od významného dopravního 

tahu R 10 Praha – Mladá Boleslav. Napojení na tento koridor je zprostředkováno po  silnici II/331, 
dále po okraji obce Stará Boleslav po silnici II/610 a  pokračuje na severovýchod ke křižovatce s touto 
rychlostní komunikací R 10. 

Z areálu ústí výjezd na silnici II/331. Zde se předpokládá, že 20 % automobilů odbočí vlevo 
(směrem na Borek nad Labem) a 80 % automobilů  odbočí vpravo (směrem na Starou Boleslav). 

Parkoviště je plánováno s kapacitou 20 – 30 aut. Předpokládá se, že asi polovina aut zde bude 
parkovat 5 hodin a druhá polovina 2 hodiny. V průběhu dne bude docházet k obměně aut. 
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Intenzity dopravy za 24 hodin na silnici II/331 (číslo sčítacího úseku 1-5526) – viz obr. 1 - 
jsou dle údajů Ředitelství silnic ČR pro rok 2004 následující:  

Tab. č. 5 Intenzity dopravy za 24 hodin na komunikaci II/331 

Komunikace II/331 Číslo 
úseku 

LNA TNA OA Celkem 

Komunikace II/331, křížení s 
10158 – hranice okr. Pha – 
vých. a Mělník 

1-5526 670 195 2505 3370 

 
Nejbližší železniční stanice na trati Stará Boleslav – Mělník se nachází ve Staré Boleslavi. 
 

Inženýrské sítě 

Zásobování elektřinou 
Napojení na veřejnou elektrorozvodnou síť bude provedeno z vlastní trafostanice v pískovně 

Borek zemním kabelem. 

Zásobování plynem 
Zemní plyn nebude do prostoru záměru zaveden. 

Zásobování teplem 
Budova klubu Golf Borek bude vytápěna pomocí kotle na dřevoplyn. 

Kanalizace 
Předpokládá se přímé připojení na městskou kanalizační síť a městskou čistírnu odpadních 

vod Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Telefonní linky 
Telefonní linky budou převedeny ze současné kanceláře firmy TAPAS Borek s. r.o. 
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III. Údaje o výstupech 
 

Ovzduší 
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která tvoří samostatnou 

přílohu tohoto oznámení. 
 
a/ hlavní bodové zdroje znečištění 
V souvislosti s realizací navrhovaného záměru nelze předpokládat vznik bodového zdroje 

znečištění ovzduší. Využitím kotle na dřevoplyn při následném provozu vznikne jediný předpokládaný 
bodový zdroj znečištění. 

 
b/ hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
Jako plošný zdroj znečištění ovzduší lze obecně označit vlastní stavební činnost na ploše 

budovaného areálu (úpravy terénu, skrývání povrchových vrstev, přesuny materiálu, výkopové práce, 
pojezdy nákladních aut a dalších stavebních mechanismů). Jedná se o plošný zdroj dočasný, časově 
omezený na vlastní dobu budování areálu sportovního zázemí. 

Plošným zdrojem znečišťování v době provozu záměru by mohl být pojezd vozidel na 
parkovišti. Vzhledem k velikosti plochy a počtu parkovacích stání lze konstatovat, že se bude jednat 
o zdroj málo významný, který by neměl negativně ovlivnit stávající stav. 

V době provozu areálu by tedy neměly vznikat žádné plošné zdroje znečišťování ovzduší. 
 
c/ hlavní liniové zdroje znečištění 
Za liniový zdroj znečištění ovzduší je možné považovat provoz na komunikaci vedoucí 

k parkovišti areálu. V době výstavby půjde o pojezd dopravních prostředků používaných při dopravě 
materiálů. Při provozu areálu se bude jednat o pojezd osobních aut, popř. dodávkových vozů 
s materiálním zabezpečením. 

Nejvýznamnějšími emisemi u znečišťování ovzduší dopravou jsou oxidy dusíku, oxid 
uhelnatý, prach, uhlovodíky (zvl. benzen), saze, aldehydy a následně ozón. 

 

Bilance emisí znečišťujících látek 

Ze vstupních údajů vyplývají následující hodnoty ročních emisí znečišťujících látek: 

Tab. č. 6 Roční úhrny emisí znečišťujících látek 

Roční úhrny emisí (r.2004)  
          Zdroj NOx (t/r) Benzen (kg/r) 

          Doprava na hřiště  0,11 1,7 

          Ostatní doprava  3,89 24,1 

          Celkem 4,00 25,8 
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Z tabulky vyplývá, že emise NOX z dopravy vyvolané provozem golfového hřiště budou tvořit 
pouze necelá 3 % celkových emisí NOX ze sledovaných komunikací. V případě benzenu tvoří emise z 
dopravy na hřiště 7 % celkových emisí. Větší podíl dopravy na hřiště v případě benzenu je způsobený 
tím, že dopravy na hřiště tvoří pouze osobní auta s převážně benzínovými motory, které produkují 
výrazně více benzenu než nákladní doprava s naftovými motory. 

Přímé emise NO2 tvoří podle předpokladu 10 % emisí NOX, ale vzhledem ke konverzi NO na 
NO2 bude vliv NO2 vyšší, než by odpovídalo jeho přímým emisím. 
 
 

Odpadní vody 

Povrchové vody 

Dešťové odpadní vody budou v prostorách areálu odvodněny přirozeným vsakem vody 
a infiltrují do podloží. 

Voda ze zpevněných komunikací bude odváděna pomocí vybudovaných příkopů. 
Jakost těchto vod bude vykazovat především zvýšené koncentrace ropných látek (NEL) 

a nerozpuštěných látek (NL). Koncentrace těchto látek v odpadní vodě není blíže odhadnutelná, mění 
se v závislosti na délce a intenzitě srážek, množství a technickém stavu vozidel, atp. Odpadní voda 
odtékající z vozovky a zpevněných ploch je nejvíce znečištěna v počátečních minutách srážkové 
činnosti. Nejvyšší koncentrace škodlivin se objevují přibližně v prvních 15 minutách po jejím 
zahájení. Při delším trvání srážek pak koncentrace škodlivin prudce klesá a podle délky a vydatnosti 
srážek se snižuje až na zanedbatelné hodnoty. 

Dešťové odpadní vody ze zpevněné plochy parkoviště u kterých lze předpokládat možnost 
kontaminace ropnými látkami budou zachyceny pomocí lapolů (lapače ropných látek) a následně bude 
voda odvedena do vybudovaných příkopů. 

Recipientem povrchových vod je Proboštské jezero, Očko, drobná jezírka a Labe. 

Technologické odpadní vody 

S produkcí technologické odpadní vody se v době výstavby areálu nepočítá. 
Za technologické odpadní vody vznikající při provozu záměru je možné považovat odpadní 

vody z kuchyně restauračního zařízení, která bude součástí budovy klubu budované ve 2. fázi 
výstavby. 

Technologické odpadní vody z kuchyně  jsou mastné odpadní vody, vznikající při provozu 
restauračního zařízení. Pro zachycení mastnot v odpadních vodách bude uvnitř nebo vně objektu 
osazen odlučovač tuků. Shromážděný odloučený tuk bude likvidován jako odpad podle příslušné 
legislativy. Odloučená voda bude dále odváděna s ostatní splaškovou vodou do splaškové kanalizace. 
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Splaškové odpadní vody 

Vody ze sociálního zařízení odpovídají svým složením běžným komunálním odpadním vodám 
a obsahují především biologicky odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené 
koncentrace BSK5, NH4

+, NO3-, NO2
-, PO4

3-.  
Splaškové odpadní vody budou odváděny pomocí vybudované kanalizace na městskou 

čistírnu odpadních vod Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.  
Trasa vedení kanalizace je v současnosti uvažována variantně – 1/ podél silnice ke 

Staré Boleslavi, 2/ směrem k rekreačnímu zázemí Probošťáku. 
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3. Odpady 
Nakládání s odpady se od 1. 1. 2002 řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími 

a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2002 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek. 

Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 
s nimi. 

V následujících tabulkách přinášíme přehled podskupin a druhů odpadů, které vznikají 
a budou pravděpodobně vznikat při výstavbě golfového hřiště a jeho následném provozu. 

 

Tab. č. 7 Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě hřiště 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 04 Směsné stavební odpady a demoliční odpady neuvedené  

pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 27 Barvy, tisk. barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky 

N 

20 01 28 Barvy, tisk. barvy, lepidla a pryskyřice  neuvedené pod číslem 
20 01 27 

O 
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Tab. č. 8 Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při provozu záměru 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírový, lepenkový obal O 

15 01 02 Plastový obal O 

15 01 03 Dřevěný obal O 

15 01 04 Kovový obal O 

15 01 06 Směs obalových materiálů O 

15 02 01 Sorbent z lapolů N 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé 
oleje a jedlé tuky 

O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 13 Rozpouštědlo N 

20 01 21 Zářivky N 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 

20 01 20 Galvanický článek N 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
 
Všechny vznikající odpady jsou z hlediska mechanismu svého vzniku rozděleny na dvě 

skupiny: 
• skupina odpadů A vznikajících při výstavbě golfového hřiště 
• skupina odpadů B vznikajících při provozu golfového hřiště 

Skupina odpadů A - odpady vznikající při výstavbě golfového hřiště 

Při výstavbě areálu budou vznikat běžné stavební odpady uvedené v tabulce č.7.  
Snahou musí být přednostní využití následujících odpadů vhodných k úpravě (recyklaci): 

kategorie O 17 01 01, 17 01 02, popř. 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 20 01 01). 
Ostatní odpady a ty odpady, jež nelze využít, se zneškodní skládkováním na skládkách. 

Skupina odpadů B – odpady vznikající při provozu golfového hřiště 

Čistý obalový papír, papír z kanceláří, noviny (15 01 01 O, 20 01 01 O) budou 
shromažďovány ve sběrných nádobách a odevzdávány do sběrny. 

Upotřebené nefunkční zářivky a výbojky (20 01 21 N) se po výměně budou shromažďovat 
v původních kartónech ve vymezené místnosti a následně bude zajištěn odvoz k některé z firem 
zabývajících se zneškodňováním tohoto odpadu. 
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Komunálnímu odpadu podobné odpady (20 03 01 O,  20 03 03 O) vznikající z  provozu 
administrativního a sociálního zázemí budou shromažďovány ve sběrných nádobách a následně  
likvidovány TS. 

Odpadní voda ze sociálního zařízení (20 03 04 O) bude odváděna pomocí kanalizace do ČOV. 
Biologicky rozložitelný odpad (20 02 01 O) ze seče bude kompostován. 

 
Při činnosti bude kladen především důraz na prevenci vzniku a využívání odpadů v souladu 

s § 10 a § 11 zákona o odpadech.  
Separovaný odpad bude ukládán do kontejnerů (papír, plasty, sklo) s pravidelným smluvním 

odvozem oprávněnou osobou. 
Nebezpečné odpady (kategorie N) je třeba shromažďovat zvlášť, zajistit evidenci odpadu 

a odstranění pomocí oprávněných osob. 
 
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 

dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t 
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2. 

Celý záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství 
i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 

 

4. Hluk a vibrace 
Zdrojové funkce jsou emisní charakteristikou liniového zdroje hluk (komunikace). 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty zdrojových funkcí: 

Tab. č. 9 Zdrojové funkce – komunikace II/331 – směr Stará Boleslav 

Rok 2003  - Počáteční akustická situace - PAS 

      extravilán 63,6 dB 

      intravilán 62,5 – 63,0 dB 

Rok 2004 – Bez provozu golfového hřiště Borek - Varianta O 

      extravilán 63,5 dB 

      intravilán 61,8 – 63,2 dB 

Rok 2004 – S provozem golfového hřiště Borek - Varianta 1 

      extravilán 63,7 dB 

      intravilán 61,9 – 63,3 dB 

 
Posuzovaný záměr nebude způsobovat vibrace, které by vykazovaly hodnoty a frekvence, 

překračující povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo 
vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. 
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5. Záření radioaktivní a elektromagnetické 
Provoz ani výstavba golfového hřiště by neměl být zdrojem žádného druhu radioaktivního 

či elektromagnetického záření. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

 

ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP  
Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona č. 114/1992 Sb. je vytvoření 

funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné 
míře zahrnula existující přírodní lokality a zajistila jejich vhodný management. 

 
V širším okolí záměru se nacházejí tyto prvky ÚSES: 

NRBK Labe 
Umístění:  BK vedený podél toku Labe, nivní osa biokoridoru prochází po pravém břehu, tedy 

břehu u pískovny 
Konflikt: posuzovaný záměr se nachází v ochranné zóně NRBK 
Charakter:  nadregionální biokoridor 
Popis:  průběh BK sleduje tok řeky Labe, opírá se zejména o doprovodné porosty podél 

toku obklopené ornou půdou 
 

fRBK 2  Břehy Labe 
Umístění:  oba břehy podél toku Labe  
Konflikt: -  
Charakter:  funkční regionální biokoridor 
Popis:  tok řeky Labe s přilehlými břehovými společenstvy Z od obce Stará Boleslav. 

Navazuje na regionální biocentrum „Probošťák“. 
Ochrana:  ochrana břehových společenstev 

 
nRBC 1  Probošťák 
Umístění:  zahrnuje Proboštský rybník, Očko, současnou pískovnu (resp. její část) a jejich 

břehové porosty  
Charakter:  navrhované regionální biocentrum 
Popis:  tři umělá jezera vzniklá po těžbě štěrkopísku s přilehlými břehy. Dvě jezera 

(Proboštský rybník a Očko) mají již stabilizované břehy a jsou rekreačně 
využívána. Třetí jezero (současná pískovna) se neustále rozšiřuje. 

Ochrana:  Proboštský rybník a Očko chránit, rozšířit regionální biocentrum i na třetí jezero 
tak, aby celková plocha dosahovala min. 100 ha. Možnost přiměřeného rekreačního 
využívání. 
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Konflikt: navržené golfové hřiště se celé nachází na území tohoto regionálního biocentra 
(parkoviště a cvičná louka již do nRBC nezasahují; příjezdová komunikace k hřišti 
vede po hranici tohoto nRBC) 

 

f LBC 183 - „Na újezdě“ 
Umístění:  na pravém břehu Labe cca 1 km jižně od Borku  
Charakter:  funkční lokální biocentrum 
Popis:  neporušená tůň se zachovalými břehovými porosty stromů a dále několik menších 

vodních ploch s ostrůvky a enklávami porostlými vodními a mokřadními 
společenstvy 

Ochrana:  uchránit před zavážením nebo další těžbou, v porostech odstraňovat nemocné 
a suché jedince a nahrazovat přirozenými dřevinami (dub, javor, lípa) 

Konflikt: - 
 

n LBC 3  Remíz „V Nejtku“ 
Umístění:  remíz na pravém břehu Labe  
Charakter:  navrhované lokální biocentrum 
Popis:  vysázený remíz na břehu Labe s pozoruhodnou hustotou hnízdících ptáků. 
Ochrana:  stávající remíz o ploše 1,9 ha chránit a rozšířit na plochu 3 ha. K výsadbě použít 

topol černý, jasan a lípu. 
Konflikt: -  
 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek je v zákoně č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá 
k udržení její stability.  

Mezi významné krajinné prvky vyjmenované ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy. Kromě prvků jmenovaných ze zákona mohou být významnými krajinnými prvky i jiné 
části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené 
i umělé skalní útvary a jiné, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje podle § 6 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jako významné krajinné prvky. Kromě toho jsou 
uvedeny VKP ve smyslu § 3, odst. b) zákona č. 114/1992 Sb., které nejsou přesně vymezeny, ale mají 
význam jako regionální biocentra, jsou esteticky hodnotnými částmi krajiny (parky, sady, zámecké 
zahrady) nebo přispívají k udržení její stability. 

V okolí posuzovaného záměru se nachází následující významné krajinné prvky: 
• břehové porosty Labe a Proboštského rybníka; remíz „V Nejtku“ 

• VKP Očko 
Umístění:  vede podél východní hranice navrženého golfového hřiště 
Charakter:  VKP ze zákona, vodní plocha 
Současný stav: v současnosti zde probíhá těžba, která má být (včetně rekultivač. úprav 

břehů) dokončena v roce 2010 
Očko leží ve stanoveném DP Borek nad Labem – jde o důlní dílo (bez 
možnosti legálního vstupu veřejnosti a  bez možnosti jiného 
využívání) 
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Ochrana: ochrana břehových společenstev 
Konflikt: vede podél východní hranice navrženého golfového hřiště, do střetu se 

záměrem se nedostane 
 

Krajinný ráz 

Ochrana krajinného rázu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 

oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.  
 

Způsob krajinářského hodnocení 
Pro zhodnocení zájmového území z hlediska kvality přírodního prostředí jsme vymezili 

čtverec, jehož hranice dosahují do vzdálenosti cca 1 000 m od okraje areálu navrženého DP. Použili 
jsme jednoduchou metodu stanovení KES (koeficient ekologické stability) prezentovanou v sérii 
článků v časopise Ochrana přírody (Míchal, 1997). Metoda je založena na třídění území (krajin) na 
devět krajinných typů. Jejich vymezení je zcela nezávislé na jakýchkoliv aktuálních záměrech a nelze 
je měnit podle řešeného problému. Má dvě roviny - první přísně objektivní typologickou (soubor 
ekosystémů podle struktury využívání půdy) a druhou intersubjektivně hodnotící (převážně podle 
hodnot životního prostředí zřejmých ze vzhledu krajiny). 

 

Elementární typizace území 
Podle poměru mezi přírodními prvky a mezi prvky vytvořenými v krajině člověkem jsou 

vymezeny tři účelové krajinné typy: 
Typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“) 
Typ B - krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“) 
Typ C - krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“) 
 

     
Konkrétní území je do těchto krajinných typů zařazeno na základě hodnoty koeficientu 

ekologické stability KES:  

Tab. č. 10 Zařazení do krajinného typu podle hodnoty KES 

Hodnota KES Krajinný typ 
pod 0,39 typ A 

0,90 - 2,89 typ B 
nad 6,20 typ C 

Poznámka: Intervaly hodnot KES nejsou spojité. Krajina, jejíž KES leží mimo hranice těchto intervalů, je nositelem znaků obou 

sousedních kategorií (blíže viz Míchal, 1997). 

 

                les. půda + louky + pastviny + zahrady + ovoc. sady + vinice + rybníky + ost. vodní plochy    

KES =    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                    orná půda + chmelnice + zastavěné plochy  
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Koeficient ekologické stability byl stanoven na 0,58 (krajinný typ A – B), což značí, 
že území nese znaky krajiny silně poznamenané civilizačními zásahy (orná půda, zastavěné plochy) 
a zároveň znaky krajiny harmonické (vodní plochy, břehové porosty, lesíky, zahrady).  
 

Estetické hodnocení 
Pro potřeby estetické složky krajinářského hodnocení rozlišujeme v každém krajinném typu tři 

stupně – typy krajinářské hodnoty: 
zvýšený (+) 
základní (průměrný) 
snížený (-) 

 
Zájmové území se vyskytuje soustavou vodních ploch a zemědělskou matricí. Vodní plochy, 

přestože slouží rekreaci a částečně i těžbě, vnášejí do krajiny pozitivní prvek. Vzhledem k tomu, že 
jejich plocha je poměrně velká, jejich vliv na estetickou tvář krajiny je poměrně velký. Souvisejí 
s nimi i plochy vegetace při březích rybníků a stejně tak i při březích Labe. 

Na druhou stranu jsou zde velké plochy orné půdy, která v ploché polabské krajině estetickou 
hodnotu území snižuje.  

Lze konstatovat, že má krajina základní hodnotu s potenciálem stát se krajinou se zvýšenou 
hodnotou estetické složky.  
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Území historického, kulturního nebo archeologického 
významu  
První zmínka o obci Borek pochází z roku 1771. 
V zájmovém území nebyly učiněny žádné archeologické nálezy. Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav je významnou archeologickou lokalitou, zejména v intravilánu obce Stará Boleslav. 
Vzhledem k tomu, že místa zájmové území se převážně nachází na vytěženém a zrekultivovaném 
prostoru, nepředpokládají se žádné nálezy. 

 

Území hustě obydlená, obyvatelstvo 
Následující charakteristiky obcí a jejich částí byly přejaty ze Zeměpisného lexikonu ČR, Obce 

a sídla, 1991 a ze SBDL 2001 (www.czso.cz). 

Tab. č. 11 Charakteristiky obcí (částí obce) 

obec nebo část obce 1. zmínka (rok) rozloha    
(ha) 

nadmořská výška 
(m n. m.) počet obyvatel

Stará Boleslav 930  175  

Brandýs nad Labem 1304  169  

Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav  3 139  15 298 

Borek 1771 290 171 175 

Počet obyvatel k 1.1. 2003 v obci Borek nad Labem byl 175, z toho 93 mužů a 82 žen. 
Celkový průměrný věk je 40,6 roků, u mužů 38,5 roků a u žen 43,0 roků. 

 

Zhodnocení zastavění pozemků z hlediska míry využití území 
dle územního plánu 
Golfové hřiště Borek je navrženo na pozemky, které podle územního plánu obce Borek mají 

ve spojitosti s budoucím říčním přístavem sloužit jako průmyslová zóna. 
Záměr vybudovat průmyslovou zónu s přístavem se v současnosti vzhledem k plavební situaci 

na řekách Labe a Vltava jeví jako nereálný v blízkém časovém horizontu. Je to způsobeno zejména 
plavební situací v úseku Děčín – státní hranice. Pokud nebudou realizovány stavby ke splavnění Labe, 
jeví se budování nových přístavů jako neopodstatněné. 

Pokud by se pro výše zmíněné pozemky určené dle ÚP jako průmyslová zóna nenalezl jiný 
vhodný způsob využití, postupně by degradovaly na neplodnou půdu s ruderální vegetací a náletovými 
dřevinami. Aby tento stav nevznikl, navrhujeme, aby pozemky byly využity k veřejným sportovně 
rekreačním aktivitám. Jako vhodné se jeví právě vybudování veřejného golfového hřiště. 

Realizace golfového hřiště je plánována jako vhodné dočasné řešení, které by nebránilo 
v budoucnu vybudovat zmiňovaný přístav.  V podstatě se bude jednat pouze o terénní úpravy 
pozemků. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny 

 

Ovzduší 

Klima 

Území náleží do Polabského bioregionu. Dle Quitta leží tento bioregion v teplé oblasti T2. 
Bioregion je značně teplý, rázu xerotermního a má nejvyšší průměrné teploty v Čechách. 

V následující tabulce č. 12 a 13 jsou uvedeny (dle údajů ČHMÚ) dlouhodobé charakteristiky 
klimatu za období 1961 – 1990 a charakteristiky klimatu za rok 2002 pro stanici Semčice 234 m n.m., 
cca 30 km severovýchodně od obce Borek nad Labem). 

Tab. č. 12 Dlouhodobé charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990 

 Semčice 

Průměrná teplota (°C) 8,7 

Délka trvání slunečního svitu (h) 1573,6 

Úhrn srážek (mm) 446 

Tab. č. 13 Charakteristiky klimatu za rok 2002 

 Semčice 

Průměrná teplota (°C) 10,1 

Délka trvání slunečního svitu (h) 1714,5 

Úhrn srážek (mm) 704,9 

 
Ve Středočeském kraji byly průměrné srážky v roce 2002 ve srovnání se srážkovým normálem 

za období 1961 – 1990 35% nad normálem. Srážkový normál za období 1961 – 1990 je 588 mm, 
v roce 2002 spadlo ve Středočeském kraji 792 mm srážek. 

Také průměrná teplota v roce 2002 se lišila o 1,2° od normálu, který je za období 1961 – 1990 
8,1°C. V roce 2002 byla ve Středočeském kraji průměrná teplota 9,3°C. 

 
Souhrnná větrná růžice pro lokalitu Brandýs n. L. ukazuje, že převládajícími větry jsou větry 

západní a severozápadní (zdroj: RNDr. Jan Maňák -  Rozptylová studie pro Oznámení DP Borek -  
5.POPD): 

Tab. č. 14 Souhrnná větrná růžice – Brandýs nad Labem 

Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ 

% 13,23 4,12 11,9 15,5 6,99 7,6 23,87 18,5 
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Voda  

Povrchová voda 

Z hydrologického hlediska leží zájmové území v povodí Labe od Jizery po Vltavu, číslo 
hydrologického pořadí 1-05-04, v dílčích povodích č. 09 a 018. Povodí Labe po vodočet Brandýs nad 
Labem lze za období 1931 ÷ 1960 charakterizovat ročními normály odtokových údajů. Na základě 
odborného odhadu předpokládáme, že základní (podzemní) odtok se bude pohybovat mezi Q270d 
a Q300d. 

 P … 13 111 km2   (plocha povodí) 
 Q … 96,60 m3.s-1   (průtok) 
 q … 7,37 l.s-1.km-2   (specifický odtok) 
 Q270d … 41,9 m3.s-1   (průtok překročený po dobu 270 dní v roce) 
 Q300d … 35,9 m3.s-1   (průtok překročený po dobu 300 dní v roce) 
 Qz … 35,9 ÷ 41,9 m3.s-1  (základní odtok) 

 qz … 2,7 ÷ 3,2 l.s-1.km-2  (specifikum základního odtoku) 
Jakost labské vody vykazuje značnou variabilitu v čase, kdy je ovlivňována nejen vodními 

stavy, ale i okamžitým složením odpadních vod. V zásadě lze konstatovat, že základní typ je Ca–
HCO3 (vápenatohydrogenuhličitanový) s mineralizací v průměru okolo 400 mg/l. V užší zájmové 
oblasti vykazuje III. třídu čistoty – znečištěná voda, kterou způsobuje naředění kvalitní vodou Jizery 
(II. třída). Základní skupiny ukazatelů (dle ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod), 
tj. kyslíkový režim „A“, základní chemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické „E“ jsou všechny 
ve třídě III. 

Podzemní vody 

Cenomanský kolektor je jediným průlinovým křídovým kolektorem vyvinutým v zájmovém 
území. Prakticky od báze spodního turonu až po bázi kvartérních sedimentů tvoří křídové horniny 
spodnoturonského stáří hydrogeologický izolátor, pravděpodobně lokálně porušený tektonickými 
puklinami. 

Proudění podzemní vody v cenomanském kolektoru směřuje v území generelně od 
severovýchodu k jihozápadu. Z hydrochemického hlediska se jedná o vodu hydrogenuhličitanovou 
s kationty sodíku a s celkovou mineralizací okolo 340 mg/l. Podle směru proudění podzemní vody 
v cenomanském kolektoru se lze oprávněně domnívat, že v širším zájmovém území dochází 
k odvodnění do řeky Labe. Protože se však na bázi kvartérních sedimentů v naprosté většině 
cenomanské pískovce nevyskytují, předpokládáme odvodnění přes tektonické postižení horninového 
masívu. Hladina v kolektoru je napjatá s piezometrickou úrovní kolem 180 m n. m. Koeficienty 
filtrace cenomanského kolektoru se pohybují přibližně kolem 3 × 10-5 m.s-1. Podzemní voda 
cenomanského kolektoru je vodárensky využívána v blízkosti zájmového území v jímací oblasti 
Kárané jako dílčí zdroje pro zásobování Prahy pitnou vodou a pro výrobnu nápojů Toma s výrobním 
závodem v Nehvizdech. 

V oblasti mezi kanálem a jezerem Očko se podle hladin podzemních vod tvoří dílčí 
hydrogeologická rozvodnice, stejně jako mezi kanálem a Boleslavskou svodnicí. Výrazný gradient 
v hladinách podzemní vody kvartérního kolektoru v linii mezi jezerem Očko a obcí Borek je způsoben 
hydraulicky málo propustnými navážkami v místech bývalé pískovny.  
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Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků: 
Provincie:    Česká Vysočina 
Soustava (subprovincie):  VI Česká tabule 
Podsoustava:    VIB Středočeská tabule 
Celek:    VIB - 3 Středočeská tabule 
Podcelek:   VIB – 3C Mělnická kotlina 
Okrsek:    VIB – 3C - b Staroboleslavská kotlina  
 
Staroboleslavská kotlina se nachází ve střední a jihovýchodní části Mělnické kotliny. Je to 

erozně denudační sníženina při středním toku Labe mezi ústím Vltavy a Lysou nad Labem. Má 
protažený tvar ve směru osy křídové pánve. Horniny sestávají především z turonských slínovců, méně 
pak cenomanských pískovců zakrytých říčními a eolickými sedimenty. Vyznačuje se akumulačním 
reliéfem středopleistocénních a mladopleistocénních říčních teras (tvarově nejdokonalejších v oblasti 
tzv. Jizerské delty), údolních niv s opuštěnými koryt, pokryvů a přesypů navátých písků. Na okrajích 
se místy projevuje erozně denudační povrch na křídových usazeninách. 

 
Morfologicky je povrch terénu zájmového území rovinný, výšky se pohybují od cca 167 m do 

cca 169 m n. m. Hladina Labe vzdálená 0,5 km od západního okraje navrhovaného golfového hřiště 
leží ve výšce 165,3 m n. m. 

 

Geologické a hydrogeologické poměry křídových sedimentů 

Záměr se nachází v hydrogoelogickém rajónu č. 451 „Křída severně od Prahy“. 
Podloží křídových cenomanských hornin je tvořeno algonkickými břidlicemi šedé až tmavě 

modrošedé barvy s vložkami buližníků a hnědočervenými až tmavě rezavohnědými, pravděpodobně 
lateriticky zvětralými břidlicemi ordovickými. Pro svou barvu byly dříve zvětraliny ordovických 
břidlic pokládány za permokarbonské sedimenty mladoboleslavské pánve. Krystalinické horniny 
vycházejí na den mimo zájmové území na levém břehu Labe a jejich zvodnění je vázáno na tektonické 
poruchy nebo pásmo připovrchového rozpojení horninového masivu. S ohledem na jílovité produkty 
zvětrávání algonkických a ordovických břidlic nelze považovat oběh podzemních vod v těchto 
horninách za významný. Krystalinické břidlice pod bází cenomanských pískovců lze považovat za 
nepropustné.  

Dle Hydrogeologické syntézy české křídové pánve klesá v zájmovém území báze cenomanu od 
jihozápadu z úrovně 140 m n. m. směrem k severovýchodu na úroveň 110 m n. m. Mocnost kolísá od 
10 do 30 m, pravděpodobně i v závislosti na reliéfu předkřídového podloží. Litologické složení 
cenomanu je pestré. Jeho podstatná část je tvořena jemnozrnnými, při bázi až hrubozrnnými pískovci 
často přecházejícími do značně rozpadavých slepenců. Barvy cenomanských hornin bývají bělošedé až 
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šedobílé často i okrové, při bázi vlivem zuhelnatělé organické hmoty až tmavošedé a při stropu 
vzhledem k podílu glaukonitu i zelenošedé. Nejčastějšími příměsmi jsou pyrit, glaukonit, zuhelnatělé 
zbytky rostlin až mocnější slojky uhlí, slída, závalky až drobné polohy aleuritů. Bývají zde hojné 
i mocnější polohy jílovců, písčitých prachovců a kalových vápenců barvy od šedobílé po tmavě šedou 
až černou. 

Báze spodního turonu dle Hydrogeologické syntézy české křídové pánve klesá od 
jihozápadního okraje zájmového území z úrovně 155 m n. m. k severovýchodu na úroveň 125 m n. m. 
Horniny spodního turonu jsou v celé své mocnosti, shora omezené bází kvartérních sedimentů, 
vyvinuty jako slínovce odstínů šedé barvy, místy až písčité, při bázi díky příměsi glaukonitu až 
šedozelené (zóna Actinogamax plenus). Z jiných příměsí se zde nacházejí pyrit a koprolity. 

Další sedimentární horniny mladší spodního turonu a starší kvartéru ani horniny vulkanické 
nejsou v zájmovém území popisovány. 

Dle dřívějších prací probíhá zájmovým územím tzv. kolínský zlom o výšce skoku cca 10 m ÷ 
40 m. Mnozí autoři geologických posudků vykreslují zlom do koryta Labe. Vzhledem k poklesovému 
charakteru zlomu pokládáme v tomto případě za vhodnější hovořit o zlomovém pásmu, které může být 
řádově i několik set metrů široké. Mechanicky porušené drcené pásmo kolínského zlomu mohlo 
zavdat příčinu vzniku hluboce zaříznutého starého koryta Labe, nacházejícího se mimo současné 
řečiště. Předpokládáme však, že tento zlom není v oblasti zájmového území ojedinělý. Tvar kontaktu 
křídových hornin s horninami algonkia, odvozený z výsledků vrtných prací, svědčí i o existenci zlomů 
v generelním směru východ – západ. Dle průběhu místních vodotečí Vinořského potoka, Záhořské 
a Hlavenecké svodnice a Jizery lze soudit na tektonické postižení v zájmovém území i ve směru 
severovýchod – jihozápad. 

Zvodnění tektonických poruch je vzájemně spjato jak se zvodněním okolních hornin, tak 
i s hydraulickou propustností puklinového systému. Předpokládáme-li v zájmovém území výrazné 
tektonické postižení horninového masívu poklesového charakteru, je vzhledem k litologickému 
složení křídových hornin nutné předpokládat i významný oběh podzemních vod v tektonických 
poruchách. 

 

Kvartér 

Údolní niva Labe v okolí záměru i vyšší terasové stupně v širším zájmovém území jsou 
převážně vyplněny fluviálními pískovými a štěrkopískovými sedimenty. Fluviální sedimenty jsou 
často překryty písčitými sedimenty eolického původu. V údolní nivě Labe se vyskytují i větší 
mocnosti povodňových hlín a rašelin, patrně vyplňujících starší, dnes již neexistující slepá ramena 
a meandry.  

Těžební činnosti v minulosti došlo v zájmovém území k odstranění kvartérního 
kolektoru. 
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 Flóra  
Zájmové území se z hlediska fytogeografického členění ČR nachází v Českém termofytiku,   

fytogeografickém okrese 11 – Střední Polabí, podokresu 11a - Všetatské Polabí. 

Potenciální přirozená vegetace 

Potenciální přirozenou vegetaci představují v zájmovém území jilmové doubravy (Querco-
Ulmetum) ze svazu lužních lesů (Alnion incane). Jedná se o mezohygrofilní listnaté lesy periodicky 
nebo epizodicky zaplavované a ovlivňované často velice pohyblivou půdní vodou. Tyto lesy byly 
rozšířeny převážně na lužních a glejových půdách.  

Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním 
(Quercus robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Podíl jilmů (Ulmus laevis, U. 
minor), typických dřevin tvrdého luhu, v poslední době poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs 
tvoří lípa srdčitá (Tilia cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické 
dřeviny měkkého luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). 
Druhově bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje 
Swida sanguinea, ve vlhčích typech Padus avium, příp. Sambucus nigra. Bylinné patro tvoří zpravidla 
výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí Ficaria bulbifera (ve vlhčích typech), Corydalis cava, 
Anemone nemorosa, Allium ursinum, příp. Leucojum vernum, Galanthus nivalis či Scilla 
vindobonensis. Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou Aegopodium podagraria nebo Urtica 
dioica. Mechové patro je většinou zanedbatelné.  

Aktuální vegetace zájmového území 

Vegetace v zájmovém území doznala výrazných změn vlivem silného antropického tlaku. Širší 
zájmové území bylo přeměněno dřívější zemědělskou činností a posléze těžbou štěrkopísků.  

Složením aktuální vegetace zájmového území se zabýval terénní průzkum (obr. 3), který byl 
proveden v listopadu roku 2003. 

 

Lokalita č. 1 – Pás orné půdy – pozemek č. 170/40, 323/1, 323/3 (budoucí cvičná louka)    
Pozemky v současné době tvoří obdělávaná zemědělská půda. V sezóně 2003 byla pěstována 

kukuřice (Zea mays). Kromě kukuřice je mj. na okrajích pozemku přítomna řada plevelných 
a ruderálních druhů s malou pokryvností bez větší floristické hodnoty. 

Achillea millefolium  Řebříček obecný 
Anthemis arvensis  Rmen rolní 
Artemisia vulgaris  Pelyněk černobýl 
Calamagrostis arundinacea Třtina rákosovitá 
Capasella bursa-pastoris Kokoška pastuší tobolka 
Cirsium acaule   Pcháč bezlodyžný 
Cirsium arvense  Pcháč oset 
Daucus carota   Mrkev obecná 
Galeopsis tetrahit  Konopice polní 
Plantago lanceolata  Jitrocel kopinatý 
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Rumex crispus   Šťovík kadeřavý 
Senecio vulgaris  Starček obecný 
Setaria glauca   Bér sivý 
Zea mays   Kukuřice setá 
 

Lokalita č. 2 – pozemek č. 1974 (budoucí parkoviště a budova klubu) 
Lokalita je vymezena komunikací č. II/331, na severu polní cestou a na východní straně 

okrajem rybníka Očko. Jižní hranici tvoří okraj lesního porostu s převahou borovice lesní (Pinus 
sylvestris). 

Pozemek je na východní straně (podél komunikace II/331) tvořen vzrostlými stromy (převážně 
akáty) s hustým keřovým patrem a chudším bylinným patrem. Podstatnou část lokality dále tvoří 
travobylinná vegetace s ojedinělým výskytem stromů či keřů. 

Dřeviny: 
Pinus sylvestris  Borovice lesní 
Populus nigra  Topol černý 
Quercus robur  Dub letní 
Robinia pseudoacacia Akát obecný 
Salix viminalis  Vrba košíkářská 

Byliny: 
Achillea millefolium Řebříček obecný 
Aruncus vulgaris Udatna lesní 
Bellis perennis  Sedmikráska chudobka 
Calamagrostis arundinacea  Třtina rákosovitá 
Dactylis glomerata Srha říznačka 
Euphorbia esula Pryšec obecný 
Festuca pratensis Kostřava luční 
Chelidonium majus Vlaštovičník větší 
Lamium album  Hluchavka bílá 
Poa annua  Lipnice roční 
Poa pratensis  Lipnice luční 
Potentilla reptans Mochna plazivá 
Ranunculus repens Pryskyřník plazivý 
Rosa sp.  Růže 
Rubus sp.  Ostružiník 
Rumex obtusifolius Šťovík tupolistý 
Tanacetum corymbosum    Kopretina chocholičnatá 
Taraxacum officinale agg. Smetanka lékařská 
Vicia cracca  Vikev ptačí 
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Lokalita č. 3 – pozemek č. 275/3, 275/7, 277/21, 300/3 (budoucí golfové hřiště) 
Pozemky na kterých má v budoucnu stát golfové hřiště jsou v současnosti rekultivovány na 

trvalý travní porost (Lolium sp., Festuca sp., Poa sp. atd.). Východní okraj golfového hřiště je tvořen 
vzrostlým porostem topolů (Populus sp.). Podrost je místně tvořen hlohy (Crataegus sp.). 

Zvláštní pozornost byla věnována jihozápadnímu okraji budoucího hřiště, kde byl proveden 
průzkum podél komunikace. Byly nalezeny následující druhy rostlin: 

Amaranthus retroflexus Laskavec ohnutý 
Atriplex sagittata Lebeda lesklá 
Daucus carota  Mrkev obecná 
Hypericum performatum  Třezalka tečkovaná 
Malva neglecta  Sléz přehlížený 
Tanacetum vulgare Vratič obecný 
Verbascum lychnitis Divizna knotovkovitá 

 

Lokalita č. 4 – východní okraj rybníka Očko - mimo území řešeného záměru 

Průzkum na té to  lokal i tě  by l  proveden v  kvě tnu  a  červnu roku  2002.  

Lokalita je vymezena okrajem rybníka, který porůstá křovinami (s převahou vrb) a travobylinnou vegetací. Plošně 

nejrozsáhlejší je louka mezi silnicí a okrajem rybníka. Jedná se o dehydratovaný travnatý porost s  občasnou výsadbou 

mladých dřevin (bříza, modřín). Východní hranici této lokality tvoří příjezdová asfaltová komunikace do pískovny. V pásu 

podél této komunikace se uplatňují vzrostlé stromy s hustým keřovým patrem. Zajímavý je výskyt statných exempářů brslenu 

evropského. 

Dřeviny:

Alnus glutinosa  olše lepkavá 

Betula pendula  bříza bradavičnatá 

Cerasus avium  třešeň ptačí 

Crataegus sp.  hloh 

Euonymus europaea brslen evropský 

Fraxinus excelsior  jasan ztepilý 

Larix decidua  modřín opadavý 

Negundo aceroides  javorovec jasanolistý 

Pinus sylvestris  borovice lesní 

Robinia pseudoacacia akát obecný 

Rosa sp.   růže 

Rubus sp.   ostružiník 

Salix alba  vrba bílá 

Salix viminalis  vrba košíkářská 

Sambucus nigra  bez obecný 

Swida sp.   svída 

Syringa vulgaris  šeřík obecný 

Ulmus laevis  jilm vaz 

Byliny: 

Acetosa pratensis  šťovík kyselý 

Achillea millefolium řebříček obecný 

Anthemis arvensis  rmen rolní 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený 

Campanula patula  zvonek rozkladitý 

Campanula rapunculoides  zvonek řepkolistý 

Cardaria draba  vesnovka jarní 

Carduus nutans  bodlák nící 

Carex gracilis  ostřice štíhlá 

Carex pseudocyperus ostřice pseudošáchor 

Cerastium holosteoides  rožec obecný 

Cichorium intybus  čekanka obecná 

Clematis vitalba  plamének plotní 

Convolvulus arvensis svlačec rolní 

Dactylis glomerata  srha říznačka 

Erodium cicutarium pumpava rozpuková 
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Festuca ovina agg.  kostřava ovčí 

Festuca rubra  kostřava červená 

Geranium pratense  kakost luční 

Heracleum sphodylium bolševník obecný 

Holcus lanatus  medyněk vlnatý 

Juncus affusus  sítina rozkladitá 

Lamium album  hluchavka bílá 

Lamium maculatum hluchavka skvrnitá 

Lycopus europeus  karbinec evropský 

Lychnis flos-cuculi  kohoutek luční 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná 

Medicago lupulina   tolice dětelová 

Myosoton aquaticum křehkýš vodní 

Phleum pratense  bojínek luční 

Phragmites communis rákos obecný 

Poa angustifolia  lipnice úzkolistá 

Poa pratensis  lipnice luční 

Potentilla argentea  mochna stříbrná 

Rorippa palustris  rukev bahenní 

Rumex obtusifolius  šťovík tupolistý 

Scirpus sylvaticus  skřípina lesní 

Sisymbrium altissimum hulevníkovec vysoký 

Sisymbrium loeselii  hulevník Loeselův 

Sympythum officinalis kostival lékařský 

Taraxacum officinale agg.  smetanka lékařská 

Tithymalus esula  pryšec obecný 

Urtica dioica  kopřiva dvoudomá 

Veronica arvensis  rozrazil rolní 

Veronica beccabunga rozrazil potoční 

Veronica catendata  rozrazil 

Veronica chamaedris rozrazil rezekvítek 

Vicia hirsuta  vikev chlupatá 

Vicia tetrasperma  vikev čtyřsemenná

 
 

 Závěr: 
Původní přirozené prostředí záměru bylo v minulosti intenzivně ovlivněno lidskou činností. 

V zájmovém území byl těžen štěrkopísek a po ukončení těžby byla provedena rekultivace. Na 
lokalitách byla zaznamenána převážně druhotná společenstva. 

Z hlediska floristického pokrytí značnou část tvoří převážně travní porosty, orná půda, menší 
lesíky a doprovodná vegetace okolí cest. 

V případě plánované cvičné louky dojde k přeměně polního biotopu na pravidelně sečený 
kulturní trávník. Segetální vegetace, v níž nebyl zjištěn žádný cenný rostlinný druh, bude potlačena. 

Realizace samotného golfového hřiště bude znamenat z větší části ponechání stávajícího stavu 
(trvalý travní porost) a bude prováděn pouze průběžný dosev travin. 

 
Při terénním průzkumu nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin 

chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
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Fauna  
Zájmové území se nachází v Polabském bioregionu. 
Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, 

ropucha krátkonohá), s ojedinělými zástupci xerotermní fauny (ještěrka zelená). Významným 
fenoménem je niva Labe, s torzy typické fauny na polabských píscích (vřetenuška pozdní, keřnatka 
vrásčitá), se zbytky lužních lesů (moudivláček lužní, cvrčilka říční), mokřadů a luk s periodickými 
tůněmi (korýši, měkkýši – jantarka obecná, keřovka plavá aj., ptáci – vodouš rudonohý, cvrčilka 
slavíková aj.) Labe a jeho větší přítoky náleží do cejnového pásma, v Labi je však biota decimována 
znečištěním. 

K významným druhům bioregionu patří: savci – ježek západní (Erinaceus europaeus), ptáci – 
chřástal malý (Porzana parva), vodouš rudonohý (Tringa totanus), mandelík hajní (Coracias 
garrulus), břehule říční (Riparia riparia), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), cvrčilka říční 
(Locustella fluviatilis), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugileus); 
obojživelníci – ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok skvrnitý 
(Salamandra salamandra), plazi – ještěrka zelená (Lacerta viridis), měkkýši – keřnatka vrásčitá 
(Euomphalia strigella), hlemýžď zahradní (Helix pomatia), jantarka obecná (Succinea putris), keřovka 
plavá (Bradybaena fruticum), závornatka kyjovitá (Clausilia pumila), pláštěnka sliznatá (Myxas 
glutinosa), hmyz – vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), korýši – žábronožky, listonozi, škeblovky atd. 

Aktuální fauna zájmového území 

Území záměru v současnosti tvoří plochy rekultivované po těžbě. Většina pozemků je 
rekultivována na TTP (louky a pastviny), pouze menší část pozemků je rekultivována na ornou půdu. 

Složením aktuální fauny zájmového území se zabýval terénní průzkum (obr. 3), který byl 
proveden v roce 2003. Při tomto orientačním terénním průzkumu byly zaznamenány následující běžné 
druhy ptáků: 

Corvus frugileus  havran polní  
Buteo buteo   káně lesní 
Turdus merula   kos černý 
Silvia atricapilla  pěnice černohlavá 
Fringilla coelebs  pěnkava obecná 
Falco tinnunculus  poštolka obecná 
Carduelis carduelis  stehlík obecný 
Emberiza citrinella  strnad obecný  
Parus caeruleus  sýkora modřinka  
Parus major   sýkora koňadra 
Carduelis chloris  zvonek zelený 
Na ornitofaunu je bohatší část v místě plánovaného parkoviště a na okrajích jezera Očko. 

Nebyl zaznamenán žádný chráněný druh uvedený ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. 
 

Západně od zájmového území se nachází Proboštský rybník, který je významnou lokalitou 
z ornitologického a entomologického hlediska.  
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Počáteční akustická situace 
Následující údaje jsou převzaty z Akustické studie, která tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení 

a z archivu firmy Ekola. 
Počáteční akustická situace zájmového území byla zjišťována modelovým výpočtem na 

základě známých intenzit ostatní dopravy na stávající komunikaci II/331 v roce 2003 a kalibračních 
měření. 

Pro počáteční akustickou studii byl použit výpočtový rok 2003. Zdrojem hluku v zájmovém 
území je ostatní doprava. 

Tab. č. 15 Číslo výpočtového bodu v obci Stará Boleslav a popis měřícího místa 

Číslo 
výpočtového 

bodu 
Popis místa 

1 
Obytný dům č.p.452, severozápadní okraj obce Stará 
Boleslav, čelní fasáda směrem ke komunikaci II/331 

2 
Obytný dům č.p. 876, severozápadní okraj obce Stará 
Boleslav, čelní fasáda směrem ke komunikaci II/331 

3 
Obytný dům č.p. 539, severozápadní okraj obce Stará 
Boleslav, čelní fasáda směrem ke komunikaci II/331 

4 
Obytný dům č.p. 876, severozápadní okraj obce Stará 
Boleslav, boční fasáda 

Tab. č. 16 Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A z pozemní 
dopravy pro průměrnou hodinu denní doby pro PAS 

Číslo Výška 

 

Rok 2003 - 
PAS 

(ostatní 
doprava) 

Hygienický 
limit pro 

denní dobu

1 3 69,0
2 3 66,4 
3 3 70,2 
4 3 57,0 

60 

 
Hodnocení hluku z dopravy: 
 

Z výše uvedené tabulky č. 16 vyplývá, že ve všech výpočtových bodech (mimo bod č. 4) 
u čelních fasád obytné zástavby SZ okraje Staré Boleslavi orientovaných směrem ke komunikaci 
II/331, dochází k překračování hygienického limitu 60 dB pro denní dobu a to max. + 10,2 dB. Toto 
překročení je však způsobeno vlivem ostatní dopravy na komunikaci II/331. 
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D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO 
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti 
a významnosti 

 

Vlivy na obyvatelstvo 

Sociální a ekonomické důsledky 

Golfové hřiště bude poskytovat obyvatelům možnost aktivního odpočinku. Obyvatelstvo bude 
mít novou možnost jak trávit volný čas. 

Již samotná realizace záměru bude mít pozitivní vliv na tvorbu nových pracovních příležitostí. 
V souvislosti s následným provozem sportovně rekreačního areálu „Golf Borek“ vznikne několik 
nových pracovních míst (cca 3 recepční, 6 údržbářů hřiště + několik dalších pracovních míst 
v souvislosti s provozem restaurace a klubu). 

Kromě vzniku nových pracovních míst je možné předpokládat, že realizace hřiště bude mít 
vliv na zvýšení počtu zakázek u stávajících služeb v terciální sféře. 

Golfové hřiště bude mj. přinášet daně do obecní pokladny. Vybudováním golfového hřiště 
dojde ke zvýšení známosti obce a zatraktivnění dané lokality. Je možné pozorovat pozitivní vliv na 
lokální rozvoj. 

Odborné publikace uvádějí golfová hřiště jako jeden z prvků pro snížení kriminality zejména 
u nižších věkových skupin. 

 

Vlivy na zdraví obyvatel 

Hluk  

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči 
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

K obecně nepříznivým zdravotním účinkům hluku patří např. poškození sluchového aparátu 
v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Obecně se 
předpokládá i možný negativní vliv hluku na imunitní a hormonální systém či mentální zdraví. 

 
Lze předpokládat, že negativní vliv hluku způsobovaného záměrem na lidské zdraví bude 

zanedbatelný. 
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Hygienický limit by měl být takový, aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina 
poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické 
normativy nejvýše přípustných hladin akustického tlaku A v pracovním i životním prostředí, které jsou 
obsažené v nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. 
Nutno však zdůraznit, že i při dodržení hladin akustického tlaku A, které jsou požadovány nařízením 
vlády č.502/2000 Sb.  nebude zajištěna plná ochrana citlivých osob, tj. minimálně 3 - 5 % po zdravotní 
stránce a asi u 15 % osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A  60 dB ve dne a 50 dB v noci představuje krajní meze pro obytné prostředí 
sídelních útvarů z hlediska zdravotního. 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika 

Výsledky akustické studie v zájmovém území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu 
k bodovým a liniovým zdrojům. 

V porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska zdravotního stavu 
průkazné změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů (viz příloha č. 1 Akustická studie, 
kap. D I. Vlivy na akustickou situaci). Stávající akustická situace i vypočtené výhledové koeficienty 
akustického tlaku A ukazují, že hlavním zdrojem akustické zátěže je ostatní doprava. Obslužná 
doprava související s golfovým hřištěm Borek nepřispívá akusticky významnou měrou, příspěvek je 
tak malý, že je měřením neprokazatelný a sluchovým ústrojím nepostižitelný (max. 0,1 dB), což může  
být způsobeno i vlivem zaokrouhlovacího procesu v matematickém modelu. 

  

Vlivy na ovzduší  
Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě rozptylové studie, která tvoří 

samostatnou přílohu tohoto oznámení. 
Jako modelové znečišťující látky jsou posuzovány NO2, NOX a benzen, které patří mezi 

nejzávažnější znečišťující příměsi z dopravy. 

Výsledky výpočtu platné pro všechny znečišťující látky 

V téměř všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším krátkodobým koncentracím 
znečišťujících látek z automobilového provozu bude docházet při špatných rozptylových podmínkách 
za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace rychle klesají. Za 
běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích a v případě 
instabilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu je tento rozdíl řádový. 

Krátkodobé koncentrace i roční průměry dosahují nejvyšších hodnot v těsné blízkosti silnice, 
se vzdáleností od komunikace postupně klesají. 

Maxima krátkodobých koncentrací však nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší 
daného místa, protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí zejména 
na četnosti výskytu inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se nejvyšší koncentrace vyskytují jen po 
krátký čas několika hodin nebo desítek hodin během roku. Navíc jsou maxima více ovlivněná 
konfigurací zvolených elementů silnic a proto je přesnost jejich výpočtu nižší. 

Lepší charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která obsahuje i vliv větrné růžice 
a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna náhodnými 
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skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší. Proto může být spíše považována za míru 
znečištění ovzduší v daném bodě. 

Vypočtené znečištění ovzduší NO2 

Maximální krátkodobé koncentrace NO2 způsobené dopravou po sledovaných komunikacích 
zdaleka nepřekročí imisní limit 200 µg/m3 v žádném místě sledovaného území ani za nepříznivých 
rozptylových podmínek. Nejvyšších hodnot slabě nad 10 µg/m3 budou dosahovat za inverzí a slabého 
větru přímo na silnici II/331 JV od odbočky ke koupališti, podél silnice II/331 na jiných místech 
dosáhnou 5 - 7 µg/m3. V okolí parkoviště vystoupí na 5 µg/m3 na vlastním golfovém hřišti pouze na 
1 - 2 µg/m3. 

Průměrné roční koncentrace NO2 způsobené automobilovým provozem na sledovaných 
silnicích dosáhnou na většině sledovaného území jen velmi nízkých hodnot řádu setin µg/m3. Nad 0,1 
µg/m3 vystoupí pouze v okolí silnice II/331 a přímo na této silnici dosáhnou 0,2 - 0,3 µg/m3. V okolí 
parkoviště je možné počítat s hodnotami ročních průměrů 0,15 - 0,20 µg/m3. Všechny tyto hodnoty 
jsou velmi nízké ve srovnání s imisním limitem 52 µg/m3 platným pro rok 2004. 

Na vypočtených hodnotách ročních průměrů se bude doprava vyvolaná provozem golfového 
hřiště podílet v jižní polovině sledovaného území asi 3 procenty, v severní polovině 1,5 - 2,5 procenty 
a v okolí parkoviště zhruba 5 procenty. Vliv nárůstu dopravy tedy bude zanedbatelný. 

Vypočtené znečištění ovzduší NOx 

Maximální krátkodobé koncentrace NOx dosáhnou nejvyšších hodnot přes 100 µg/m3 za 
inverzí a slabého větru přímo na silnici II/331 jihovýchodně od odbočky na koupaliště, jinde podél 
silnice II/331 vystoupí na 50 - 80 µg/m3, v okolí parkoviště na 40 - 50 µg/m3. Ve větších 
vzdálenostech od silnice však nepřekročí ani 10 µg/m3. Tyto hodnoty však není s čím srovnat, protože 
imisní limit pro maximální krátkodobé koncentrace NOx byl zrušený. 

Průměrné roční koncentrace NOx vystoupí nejvýše na téměř 3 µg/m3 ve stejných místech, kde 
se budou vyskytovat nejvyšší krátkodobá maxima, jinde podél silnice II/331 roční průměry dosáhnou 
1,8 - 2,5 µg/m3, na parkovišti 1,5 µg/m3. Ve vzdálenosti větší než 150 m od silnice však již roční 
průměry nepřekročí 1 µg/m3 a ve větších vzdálenostech dosáhnou je několika málo desetin µg/m3. 
Imisní limit 30 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci NOx nebude v žádném sledovaném místě ani 
zdaleka dosažený. 

Podíl dopravy vyvolané provozem golfového hřiště bude v celém sledovaném území zhruba 
stejný jako u NO2, tj. 1,5 - 5 %. Nižší podíl v severní polovině sledovaného území a vyšší podíl v jeho 
jižní polovině souvisí s tím, že většina vyvolané dopravy bude používat trasu od Staré Boleslavi. 

Vypočtené znečištění ovzduší benzenem 

Nejvyšší krátkodobé koncentrace benzenu 350 - 500 ng/m3 se za inverzí vyskytnou podél 
silnice II/331, jihovýchodně od odbočky na koupaliště mohou dosáhnout i 700 ng/m3. Na parkovišti 
golfového hřiště je třeba počítat s hodnotami 300 - 350 ng/m3. Ve větších vzdálenostech od silnice, 
včetně vlastní plochy hřiště, však nepřekročí 100 ng/m3. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace 
benzenu není stanovený, vypočtené hodnoty je možné srovnat pouze s přípustnou průměrnou denní 
hodnotou 15000 ng/m3, protože vypočtené průměrné denní hodnoty koncentrací benzenu by byly nižší 
než krátkodobá maxima. Z toho je zřejmé, že krátkodobé koncentrace benzenu způsobené dopravou po 
silnici II/331 v celé sledované oblasti v žádném případě nedosáhnou nebezpečně vysokých hodnot. 



Golf Borek         Oznámení dle z. č. 100/2001Sb. 

- E K O L A - 46

Roční průměry koncentrací benzenu v těsné blízkosti silnice II/331 budou dosahovat 10 -
 15 ng/m3, jihovýchodně od odbočky na koupaliště až 18 ng/m3, na parkovišti 10 - 12 ng/m3. Ve 
vzdálenosti několika desítek metrů od těchto míst se však roční průměry budou pohybovat jen v řádu 
jednotek ng/m3 a na golfovém hřišti dosáhnou nejvýše 1 - 2 ng/m3. Imisní limit pro průměrnou roční 
koncentraci benzenu v r.2004 je stanovený na 8750 ng/m3. Z toho vyplývá, že průměrné znečištění 
ovzduší benzenem způsobené dopravou po sledovaných komunikacích v okolí golfového hřiště bude 
velmi nízké, zhruba o 3 řády nižší než přípustná mez. 

Doprava vyvolaná provozem golfového hřiště se na vypočtených ročních průměrech bude v 
okolí parkoviště (asi do 200 m) podílet 10 - 25 procenty (25 % přímo na parkovišti), v SV části 
sledovaného území 2,5 - 5 procenty a na ostatním území 6 - 8 procenty. Rozdíl mezi severem a jihem 
je stejně jako u NO2 a NOx způsobený větším počtem aut přijíždějících na hřiště od Staré Boleslavi. 
Větší podíl vyvolané dopravy u benzenu ve srovnání s NO2 a NOx je způsobený vyššími emisemi 
benzenu z osobních aut ve srovnání s nákladní dopravou využívající naftové motory. 

Pozaďové znečištění ovzduší 

V okolí sledované lokality je umístěna jediná stanice měřící znečištění ovzduší, a to stanice 
Kostelní Hlavno vzdálená od golfového hřiště asi 6 km. V r.2002 stanice měřila pouze úroveň 
znečištění NOx. Naměřený roční průměr koncentrací NOx byl 11 µg/m3.  

Vzhledem k tomu, že území mezi Starou Boleslaví a Borkem je blíže souměstí Brandýs n.L. - 
St.Boleslav a i blíže významným zdrojům v Praze než Kostelní Hlavno, dá se v souhlasu s 
dopočítávanými hodnotami v grafické ročence „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 
2002“ odhadnout, že průměrná roční koncentrace ve sledovaném území bude mít hodnotu těsně pod 
20 µg/m3. Zvýšení ročních průměrů o několik desetin µg/m3 vlivem dopravy vyvolané provozem 
hřiště tedy nemůže vést k překračování imisního limitu 30 µg/m3. 

Údaje o koncentracích NO2 a benzenu ze sledované lokality nejsou k dispozici, protože 
nejbližší stanice měřící úroveň znečištění ovzduší těmito látkami jsou tak daleko, že by hodnoty na 
nich naměřené nebyly pro oblast mezi Starou Boleslaví a Borkem v žádném případě reprezentativní. 

Závěr 

Automobilová doprava po silnici II/331 mezi Borkem a Starou Boleslaví nezpůsobí svými 
emisemi nadměrné znečištění ovzduší NO2, NOx ani benzenem a to ani přímo na této komunikaci za 
nepříznivých rozptylových podmínek. Rovněž průměrné roční koncentrace všech sledovaných 
znečišťujících látek budou v celém území mnohem nižší než příslušné imisní limity. Tyto závěry platí 
i v případě, že je do dopravy zahrnutá doprava vyvolaná provozem golfového hřiště na katastru obce 
Borek.  

Automobilová doprava vyvolaná provozem golfového hřiště Borek zvýší roční průměrné 
koncentrace NO2 a NOx způsobené provozem po silnici II/331 nejvýše o 1,5 - 5 % a roční průměrné 
koncentrace benzenu způsobené silnicí II/331 o 1,5 - 25 %, přičemž maximální hodnoty zvýšení se 
týkají pouze nejbližšího okolí parkoviště u golfového hřiště. 

Provoz golfového hřiště tedy nepovede k žádnému významnému zvýšení znečištění ovzduší v 
okolí silnice II/331. 
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Vlivy na akustickou situaci  
Modely akustických situací zájmového území byly vytvořeny pro stávající stav a výhledový 

rok 2004 s použitím výpočtového programu HLUK+ v následujících modelech: 
• PAS - Počáteční akustická situace roku 2003 – tento stav byl zjišťován modelovým 

výpočtem na základě známých intenzit ostatní dopravy na stávající komunikaci II/331 
v roce 2003 a kalibračních měření. 

• Varianta O - Akustická situace ve výhledovém roce 2004 bez provozu golfového 
hřiště Borek – tento stav byl zjišťován modelovým výpočtem na základě známých 
intenzit ostatní dopravy na stávající komunikaci II/331 v roce 2004. Tato varianta slouží 
jako referenční, k porovnání vlivu provozu golfového hřiště na stav akustické situace 
v zájmovém území. 

• Varianta 1 - Akustická situace ve výhledovém roce 2004 s provozem golfového hřiště 
Borek – tento stav byl zjišťován modelovým výpočtem na základě známých intenzit 
ostatní dopravy a obslužné dopravy golfového hřiště Borek na stávající komunikaci II/331 
v roce 2004. 

Vliv obslužné dopravy golfového hřiště Borek na akustickou situaci  
v zájmovém území 

Pro PAS  a varianty 0 a 1 ve výhledovém roce 2004 bylo provedeno vyhodnocení 
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v kontrolních bodech u obytné zástavby SZ okraje Staré 
Boleslavi. V případě překročení nejvýše přípustných hodnot hluku ve venkovním prostoru u sledované 
zástavby způsobené navýšením obslužné dopravy golfového hřiště Borek byla  navržena příslušná 
protihlukové opatření. 

Lokalizace výpočtových bodů je zřejmá ze situace zájmového území na obrázku č.1 v příloze 
č. 1 – Akustická studie. Popis výpočtových bodů je uveden v následující tabulce č.17. 

Tab. č. 17 Charakteristika výpočtových bodů 

Číslo výpočtového 
bodu 

Popis místa 

1 
Obytný dům č.p.452, severozápadní okraj obce Stará Boleslav, čelní fasáda 
směrem ke komunikaci II/331 

2 
Obytný dům č.p. 876, severozápadní okraj obce Stará Boleslav, čelní fasáda 
směrem ke komunikaci II/331 

3 
Obytný dům č.p. 539, severozápadní okraj obce Stará Boleslav, čelní fasáda 
směrem ke komunikaci II/331 

4 Obytný dům č.p. 876, severozápadní okraj obce Stará Boleslav, boční fasáda 

 
V tabulce č.18 jsou uvedeny hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro PAS 

a variantu 0, v obou případech jsou hodnoty LAeq uvedeny pro průměrnou hodinu denní doby, a pro 
variantu 1, kde je vyhodnocen nejhorší možný stav, tedy průměrná hodina platná po dobu 10 hodin 
provozu golfového hřiště Borek. Hodnoty LAeq uvedené v tabulce č.18 tučně převyšují hygienický 
limit nebo jsou na hranici limitu s uvažovanou přesností výsledků výpočtového modelu ± 2 dB. 
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„Delta“ v tabulce č.18 označuje vlastní příspěvek obslužné dopravy golfového hřiště Borek k celkové 
akustické situaci. Ten je vyjádřen jako rozdíl hodnot LAeq varianta 1 – varianta 0.  

 

Tab. č. 18 Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro průměrnou 
hodinu denní doby – PAS a varianta 0, a pro průměrnou hodinu po dobu provozu golfového 
hřiště Borek – varianta 1 

LAeq [dB] 

Rok 2003 Rok 2004 

Číslo Výška PAS 

(ostatní 
doprava) 

Varianta 0 
(ostatní 

doprava) 

Varianta 1 
(obslužná 
+ ostatní 
doprava) 

Delta 

Hygienický 
limit pro 

denní dobu 

1 3 69,0 68,9 69,0 0,1
2 3 66,4 66,3 66,4 0,1
3 3 70,2 70,0 70,0 0,0
4 3 57,0 56,9 57,0 0,1

60 

 

Hodnocení hluku z dopravy: 
Z výše uvedené tabulky č.18 vyplývá, že příspěvek obslužné dopravy golfového hřiště Borek 

na celkovou akustickou situaci zájmového území je max. 0,1 dB, což je hodnota akustického tlaku A, 
kterou nelze objektivně prokázat ani měřením, ani postihnout sluchem. Tato hodnota může vzniknou 
i zaokrouhlovacím procesem při výpočtovém postupu. 

Ve všech variantách, včetně PAS, dochází k překračování hygienického limitu 60 dB pro 
denní dobu, a to ve všech výpočtových bodech, mimo bod č.4, tedy u čelních fasád obytné zástavby 
SZ okraje Staré Boleslavi orientovaných směrem ke komunikaci II/331, a to max. + 10,2 dB. Toto 
překročení je však způsobeno vlivem ostatní dopravy na komunikaci II/331. 

 

Závěr 
Na základě výše uvedené tabulky lze konstatovat, že již v počáteční akustické situaci je 

překračován hygienický limit pro denní dobu 60 dB pro obytnou zástavbu v blízkosti hlavní 
komunikace. 

Při výstavbě záměru budou využívány mechanizační prostředky a zařízení ze současné 
těžebny Borek. Vzhledem k relativně velké vzdálenosti od obytné a využití stojů ze stávající těžebny 
Borek bude mít výstavba záměru zanedbatelný vliv na akustickou situaci.  

 
Příspěvek obslužné dopravy golfového hřiště Borek k celkové akustické situaci zájmového 

území je zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že příspěvek LAeq k celkové akustické situaci vnášený 
obslužnou dopravou golfového hřiště Borek je 0,1 dB, což je hodnota akustického tlaku A objektivně 
neprokazatelná měřením, nejsou v této kapitole navržena žádná protihluková opatření. 

Z akustického hlediska lze hodnocený záměr golfové hřiště Borek doporučit.  
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Vlivy na vodu 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Nepředpokládá se, že by při budování a realizaci záměru došlo ke změnám charakteru 
odvodnění oblasti. 

Vodárenské využití zájmového území 

Nejvýznamnější odběr podzemních vod kvartérního kolektoru je v oblasti polesí Borek. 
Provozovatelem devíti jímacích objektů je Ministerstvo obrany ČR. Další informace o odběrech 
podléhají režimu utajení. 

Nejbližší užívané vodní zdroje jsou v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. Jímací 
území Praporce, východně od  zájmového území, má vyhlášené I. a II. vnější i vnitřní ochranné pásmo 
s povoleným dlouhodobým odběrem 20 l.s-1. Hranice ochranného pásma vodního zdroje Praporce na 
zájmové území nezasahuje. 

Východně od zájmového území se nacházejí objekty jímacího území Motorlet, dvě 
širokoprofilové studny exploatující podzemní vodu kvartérního kolektoru. Maximální odběr z obou 
studní je povolen ve výši 14,9 l.s-1. Odběry z obou studní však v roce 2000 dosahovaly pouze            
cca 8 l.s-1. Hranice ochranného pásma vodního zdroje Motorlet na zájmové území nezasahuje. 

Realizací záměru nebudou ohroženy žádné jímací zdroje vody ani minerální prameny.  

Vliv na hydrogeologické charakteristiky 

Hydraulická spojitost podzemních vod, akumulovaných v kvartérních sedimentech, s tokem 
Labe má obecnou platnost. V období průměrných a nižších průtoků měli podzemní vody vyšší 
hydraulický potenciál a odvodňovaly se do toku. Při zvýšených průtocích či při průchodu 
povodňových vln docházelo v kvartérním kolektoru ke vzestupu hladin podzemních vod. 

Těžební činností došlo v minulosti na zájmovém území k odstranění výše zmíněného 
kvartérního kolektoru. 

Záměr neovlivní hladinu podzemních vod, která se nachází cca 1 – 2 metry pod úrovní terénu. 
Režim podzemních vod, tj. směr proudění ani vydatnost nebudou ovlivněny. 
Hydrogeologické a hydrologické poměry nebudou stavbou dotčeny. 

Vliv na jakost vod 

Ovlivnění kvality vody za běžného provozu se neočekává. Případnou kontaminaci 
podzemních vod mohou způsobit havárie, popř. havarijní stav některých zařízení – hrozí nebezpečí 
kontaminace: 

1. úniky pohonných a mazacích médií z dopravních mechanizmů a parkovacích prostor, 
2.  úniky splaškových vod, 
3. znečištěnými srážkovými vodami, u nichž však k částečnému odbourávání kontaminantů 

dochází v zóně aerace a především v půdním profilu (kyselé deště s obsahy toxických 
látek). 
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Za nejvážnější možné potenciální kontaminanty považujeme ropné látky, používané pro hnací 
jednotky dopravních mechanizmů (maziva, oleje, nafta, benzin) použitých při výstavbě záměru. Tyto 
látky po proniknutí do horninového prostředí ulpívají na povrchu minerálních zrn, odkud jsou 
atmosférickými srážkami vyplavovány do podzemních vod, nebo v případě rozsáhlejšího úniku 
horninovým prostředím pronikají až na hladinu podzemní vody.  

Při zachování běžných technologických opatření (viz. kapitola D.4.) lze vliv na jakost vod 
minimalizovat. 

Závěr 

Realizací záměru (vytvořením zatravněných ploch) dojde ke zlepšení retenční schopnosti půdy 
– zlepší se jímání atmosférických srážek a plynulost odtoku přívalových srážkových vod. Zatravněním 
dojde k omezení rizika vodní eroze. Zmíněný pozitivní vliv bude zvláště patrný na pozemku, který je 
v současnosti využíván jako orná půda (viz. pozemek 170/40). 

Závěrem lze konstatovat, že záměr bude mít minimální vliv na vodu. 
 

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr zasahuje na zemědělské pozemky, jedná se o plochu cca 14,4 ha. 
Realizací záměru dojde k dočasnému záboru zemědělské půdy. Před výstavbou je nutno 

požádat o odnětí ze zemědělského půdního fondu. 
Budou dotčeny (podle metodického pokynu MŽP) půdy zařazené do III. třídy ochrany (půdy 

s průměrnou produkční schopností, které je však možno využít pro výstavbu) – BPEJ 2.05.01, 2.13.00 
a půdy zařazené do IV. třídy ochrany (půdy s převážně podprůměrnou produkční) – BPEJ 2.21.10, 
2.22.10, 2.23.12. 

Znečištění půdy 

K znečištění půdy může dojít během výstavby únikem pohonných a mazacích látek 
z dopravních a stavebních mechanismů.  

Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní 
a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním 
bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

V případě realizace záměru nedojde k zásadním změnám stávajícího terénu. Vybudováním 
odpališť, jamkovišť a pískových překážek nad současnou úroveň terénu dojde pouze k lokální změně 
topografie. 

Zatravněním dojde k snížení rizika vodní a větrné eroze.  

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje  

Záměr se nachází v areálu pískovny Borek, kde již byla těžba a rekultivace ukončena. 
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Při provozu areálu se nepředpokládá znečištění horninového prostředí ani žádné další 
negativní vlivy na geologické prostředí. 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na flóru  

Území záměru v současnosti tvoří plochy rekultivované po těžbě. Z hlediska floristického 
pokrytí značnou část tvoří převážně travní porosty, orná půda, menší lesíky a doprovodná vegetace 
okolí cest. 

Realizací cvičné louky dojde k přeměně polního biotopu na pravidelně sečený kulturní 
trávník.  

Výstavba golfového hřiště bude znamenat v podstatě ponechání současného stavu (TTP) a 
bude prováděn pouze průběžný dosev travin. V rámci vegetačních úprav bude vysázen pás stromů a 
keřů podél západního okraje hřiště a solitérní stromy mezi hracími dráhami. 

Pozemky, na kterých se má v budoucnu nacházet parkoviště a budova klubu, jsou tvořeny 
převážně akátinami a travobylinnými společenstvy bez větší floristické hodnoty. 

Ve sledovaném území nebyly nalezeny chráněné druhy rostlin. Žádná ze zjištěných rostlin 
není zařazena do seznamu chráněných druhů ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

Vlivy na faunu 

Dotčené pozemky jsou v současnosti rekultivovány na TTP. Malá část pozemků je 
rekultivována na ornou půdu. 

Ovlivnění živočišné říše bude ve srovnání s vlivy na rostliny menší. Většina nejpohyblivějších 
druhů bude z lokalit vypuzena. Tito jedinci budou hledat útočiště v nejbližším okolí, kde je dostatek 
obdobných biotopů k osídlení. Vzhledem k tomu nepovažujeme úbytek živočišných populací za 
významný.  

Negativní vliv realizace projektu na porosty dřevin jakožto hnízdiště ptáků bude minimální.  
Ve sledovaném území nebyly nalezeny chráněné druhy, žádný ze zjištěných živočichů není 

zařazen do seznamu chráněných druhů ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 
 

Vlivy na ÚSES 
Realizací záměru nebudou dotčeny ani ohroženy žádné stávající prvky ÚSES. V okolí 

realizovaného záměru se nachází tato biocentra: fLBC 183 (cca 350 m od okraje golf. hřiště), nLBC 3 
(850 m od okraje hřiště) a biokoridory: NRBK Labe, fRBK 2 a nLBK 4. 

Jediným střetem s ÚSES je umístění golfového hřiště, které se nachází mezi Proboštským 
rybníkem a Očkem, v rámci navrženého regionálního biocentra nRBC 1 „Probošťák“. 

Ke střetu záměru s nRBC 1 „Probošťák“ je nutno konstatovat: 
• Dle ÚP obce Borek je řešený prostor navržen jako průmyslová zóna, kde má být 

v budoucnu vybudován přístav. Z hlediska zájmů ochrany přírody se vybudování 
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golfového hřiště s vhodně umístěnou rozptýlenou zelení jeví jako přijatelnější a přírodě 
bližší řešení. 

• V urbanistické studii Proboštská jezera je nRBC posunuto a vymezeno na obou březích 
Labe. Po rekultivaci provedené v souvislosti s těžební činností zde má vzniknout vodní 
plocha a přírodě blízká společenstva. 
Pokud by došlo ke změně vymezení nRBC podle návrhu v urbanistické studii, pak by 
navržené golfové hřiště na jeho území vůbec nezasahovalo. 

• Na území plánovaného hřiště se v současnosti nacházejí zemědělské plochy, které byly po 
ukončení těžby štěrkopísku rekultivovány na TTP.    

• Realizace golfového hřiště není nevratným krokem, který by v budoucnu neumožnil 
návrat např. k lučním ekosystémům. 

 

Vlivy na VKP 
V rámci realizace golfového hřiště nedojde k zásahům do významných krajinných prvků dle 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejbližší VKP Očko vede podél východní 
hranice navrženého golfového hřiště, záměrem by však neměl být dotčen. 

 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 
Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem rekultivace dotěžených 

prostor, podpora a ochrana stávajících přírodních prvků (např. v rámci ÚSES) a tvorba nových 
stabilizujících prvků. 

Lokalita záměru se nachází v rovinatém území údolní nivy  Labe. Golfové hřiště je umístěno 
v areálu pískovny Borek v místech, kde již těžba skončila a byla provedena rekultivace. 

Při výstavbě hřiště budou provedeny nezbytné terénní úpravy. Některé části hřiště 
(jamkoviště, odpaliště) se budou nacházet nad současnou úrovní terénu. V rámci realizace golfového 
hřiště bude vysazen pás stromů a keřů podél západního okraje hřiště. Mezi hracími dráhami budou 
vysazeny solitérní stromy. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru nepředpokládáme negativní vliv na krajinu 
a krajinný ráz. 

Pro zásah do krajinného rázu je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. 
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Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

Možnost vzniku havárií  a dopad na okolí 

Potenciální možnost vzniku havárií souvisí s: 
• provozem nákladních automobilů a další techniky při výstavbě areálu (hrozí úkapy 

ropných látek) 
• provozem osobních aut v rámci areálu golfového hřiště (hrozí úkapy ropných látek) 
• požárem 
• přerušením dodávek energie (nebude mít vliv na možné ohrožení životního prostředí) 
• selháním lidského faktoru (riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání 

lidského faktoru je minimální) 
 

Dopady na okolí 
Případná havárie ropných a provozních látek by mohla ovlivnit kvalitu povrchových 

a podzemních vod v širokém okolí.  
 

Preventivní opatření 
Z hlediska prevence ropné havárie je třeba dodržovat technologickou kázeň a provádět 

důslednou průběžnou kontrolu zařízení. 
V prvé řadě je třeba: 
• zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění 

povrchových i podzemních vod dopravním provozem, 
• mít k dispozici sanační prostředky se sorpční schopností pohlcovat látky nepolárního 

charakteru (Vapex, Perlit apod.), 
• pro případ úniku ropných derivátů mít vypracovaný havarijní plán schválený vodoprávním 

orgánem. 
Pro případ vzniku požáru mít k dispozici odpovídající počet ručních hasících přístrojů pro 

lokalizaci požáru menšího rozsahu. 
 

Následná opatření 
Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy (úkapy, apod.), je třeba tento 

znečištěný materiál okamžitě odstranit a zneškodnit vhodným způsobem. 
V případě většího úniku ropných látek dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním 

plánu, zejména: 
• zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek, 
• sanovat postižené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex, 

Kurol), 
• co nejrychleji uložit zachycené ropné produkty do vhodných nádob. 
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Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 
přeshraničních vlivů 
 
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na podkladě metodiky 

vyhodnocování vlivů na životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní 
prostředí pro rok 1998 (projekt PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č.1-4/2001, 
metodika k vyhodnocování vlivů dobývání nerostů na životní prostředí pak v číslech 1 a 2. 

Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí 
a rozsahem změny v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových 
souřadnicích v určitém čase. Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším 
kritériím. Jejich volba by měla zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, 
tak i z hlediska časového působení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti 
vlivu může existovat řada nejasností a rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se 
opírá o matematické výpočty, které mohou být zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených 
kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným kritériem pro stanovení významnosti je zájem 
veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium však musí být chápáno v kontextu 
s ostatními kriterii, a to zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti, zda předpokládaný nebo 
existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů ochrany životního 
prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany proti 
působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem 
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve při zpracování vlastní dokumentace vede ke 
zjištění významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení 
dokumentace směřovat k eliminaci zjištěných vlivů. Proto je mezi kriterii zvoleno i kriterium 
realizovatelné možnosti ochrany. 

Pozn.: Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo +1, nemusí se časový rozsah vlivu 
charakterizovat. 

 
 

Změny v čistotě ovzduší 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 

záměr bude minimálně přispívat k celkovému znečištění ovzduší 
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ne {0} 
 území není zatíženo znečištěním ovzduší se současných zdrojů 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
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 veřejnost i orgány státní správy mají velký zájem na tom, aby nebyly 
překračovány hygienické limity 

Nejistoty: ano {-1} 
 hodnocení se vychází z kvality vstupních podkladů a odhadu intenzit dopravy 
Možnost ochrany: částečná {0,9} 
 

Vliv na povrchový odtok, na bilanci a kvalitu povrchových vod 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 
 záměr téměř neovlivní odtok povrchových vod  
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
 vlivy na průtoky v Labi jsou nepodstatné, režim povrchových vod se zásadně 

neovlivní 
Citlivost území: ne {0} 
 zájmové území není citlivé pro povrchový odtok či bilanci vod 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ne {0} 
Nejistoty: ne {0} 
Možnost ochrany: úplná {1} 
 

Vliv na režim a jakost podzemních vod a změny hladiny podzemní vody 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 
 vzhledem k malé rozloze záměru je omezení tvorby podzemích vod 

zanedbatelné, stejně tak změny režimu či hladin 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ne {0} 

území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), 
ani v území ochranných pásem vodních zdrojů 

Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 v oblasti je řada vodních zdrojů, přestože do nich záměr žádným způsobem 

nezasahuje, bude sledován veřejností i z hlediska množství podzemních vod 
Nejistoty: ne {0} 
Možnost ochrany: úplná {1} 
 není nutné přijímat opatření na zlepšení bilance či udržení hladin  podzemních 

vod 
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Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
 záměr zabere pozemky ZPF III. a IV. třídy ochrany, nezabere pozemky PUPFL, 

neovlivní projevy eroze; záměr nebude mít vliv na čistotu půd 
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ne {0} 
 v území se nenacházejí půdy vyšší kvality ani s žádným režimem ochrany 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ne {0} 
 realizace stavby není v rozporu se zákonem č. 289/95 Sb. (lesní zákon), 

zákonem č. 334/1992, ani s dalšími prováděcími právními předpisy 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: částečná {0,8} 
 

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
nedojde k zásahu do populací vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů 

Reverzibilita: kompenzovatelný {-2} 
Citlivost území: ne {0} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 vzácné a zvlášť chráněné druhy rostlin a živočichů jsou v centru pozornosti 

veřejnosti a dotčených orgánů státní správy  
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: částečná {0,8} 
 při případném nálezu takových jedinců či populací lze provést záchranný 

transfer 
 

Likvidace, poškození lesních porostů 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
záměr se neuskuteční na lesních pozemcích 

Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ne {0} 
 lesní porosty nebudou dotčeny 
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Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ne {0} 
 nedojde k dotčení lesních porostů 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: úplná {1}   
 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES  

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 
záměr leží v nRBC Probošťák 

Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ne {0} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: částečná {0,7} 
 

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0}  
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ne {0} 
 jedná se o plošně malý zásah 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 

příslušný orgán musí vydat rozhodnutí o zásahu do krajinného rázu  
dle z.č. 114/92 Sb.  

Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: částečná {0,9} 
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Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních 
památek 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
archeologické nálezy nejsou v nejbližším okolí dokumentovány, 
nepředpokládají se; záměr se nachází v místech, kde byla těžba a rekultivace 
dokončena – žádné archeol. nálezy zde učiněny nebyly 

Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: kompenzovatelný {-2} 
 lze provést v případě nálezu záchranný archeologický výzkum 
Citlivost území: ne {0} 

záměr neovlivní známá ani předpokládaná archeologická naleziště 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ne {0} 
 vzhledem k tomu, že místa těžby se nacházejí v záplavovém území řeky Labe, 

nepředpokládají se nálezy velkých archeologických objektů  
Nejistoty:  ne {0} 

záměr se nachází v místech, kde byla těžba a rekultivace dokončena – žádné 
archeol. nálezy zde učiněny nebyly 

Možnost ochrany: {0,9} 
 

Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
 záměr významně nezvýší v oblasti množství dopravy 
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ne {0} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 dopravní situace v zájmovém území je předmětem zájmu obyvatelstva 

a dotčených orgánů 
Nejistoty:  ano {-1}  
 nárůst dopravních intenzit se může mírně lišit i od kvalifikovaného odhadu 
Možnost ochrany: {0,8} 
  

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy) 

Velikost:  nevýznamný až nulový {0} 
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záměr je řešen jako dočasné řešení 
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ne {0} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: {0,8} 
  

Fyzikální vlivy: hluk 

Velikost:  nevýznamný až nulový {0} 
Časový rozsah: dlouhodobý vliv {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ano {-1} 
 území je zatěžováno hlukem ze stávající dopravy  
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 otázky hlukové zátěže jsou zejména dotčenou veřejností citlivě vnímány 
Nejistoty:  ano {-1}  
 predikace akustické situace vychází z kvality vstupních podkladů a odhadu 

intenzit dopravy 
Možnost ochrany: částečná {0,9} 

 případné vlivy lze minimalizovat protihlukovými opatřeními (PHO) 
 

Vlivy spojené s havarijními stavy 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
charakter dosahu havárie je lokální  

Časový rozsah: krátkodobý {-1} 
 vliv havárie působí pouze v okamžiku havárie 
Reverzibilita: vratný {-1} 
 po ukončení havárie lze dosáhnout původní kvality prostředí 
Citlivost území: ne {0} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
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 ano {-1} 
 havárie jsou vždy středem pozornosti obyvatel a orgánů státní správy 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: částečná {0,8} 
  

Vlivy na zdraví 
Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
 vlivem výstavby areálu nebudou překračovány hygienické limity 
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
 po skončení záměru nepříznivé vlivy vymizí 
Citlivost území: ne {0} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 otázky ochrany zdraví a hygienických limitů jsou veřejností velmi sledovány 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: {1}  
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Parametry kriterií 
Velikost: významný nepříznivý vliv -2 
 nepříznivý vliv -1 
 nevýznamný až nulový vliv  0 
 příznivý vliv +1 
Časový rozsah: trvalý -3 
 dlouhodobý -2 
 krátkodobý -1 
Reverzibilita: nevratný -3 
 kompenzovatelný -2 
 vratný -1 
Citlivost: ano -1 
 ne 0 
Mezinárodní vlivy: ano -1 
 ne 0 
Veřejnost ano -1 
 ne    0 
Nejistoty ano -1 
 ne 0 
Možnost ochrany: úplná 1 
 částečná 0,1 – 0,9 
 nemožná 0 
Hodnocení významnosti:  
 významný nepříznivý vliv -8 až -11 
 nepříznivý vliv -4 až -7 
 nevýznamný až nulový vliv 0 až -3 
 příznivý vliv +1 
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Tab. č. 19 Sumarizační hodnocení vlivů stavby na identifikované složky životního prostředí 

Kritérium významnosti vlivu  

Vliv veli-
kost 

časový 
rozsah 

rever-
zibilita 

citli-
vost 

mezin. 
vliv 

zájem 
veř. 

nejis- 
toty 

koef. 

význ. 

och- 

rana 

koef. 
význ. 
celkový 

Změny v čistotě ovzduší 0 -2 -1 0 0 -1 -1 -3 0,9 -0,3 
Vliv na povrchový 
odtok, na bilanci a 
kvalitu povrch. vod 

0 -2 -1 0 0 0 0 -1 1 0 

Vliv na režim a jakost 
podz. vod a změny 
hladiny podz. vod 

0 -1 0 0 0 -1 0 -1 1 0 

Vlivy na půdy 0 -2 -1 0 0 0 0 -1 0,8 -0,2 
Likvidace, poškození 
populací vzácných a 
zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů 

0 - -2 0 0 -1 0 -3 0,8 -0,6 

Likvidace, poškození 
lesních porostů 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Likvidace, zásah do 
prvků ÚSES  -1 -2 -1 0 0 -1 0 -4 0,7 -1,2 

Zásah do VKP, vlivy na 
krajinný ráz 0 -2 -1 0 0 -1 0 -2 0,9 -0,2 

Likvidace, narušení 
paleontol., archeol. a 
kulturních památek 

0 -2 -2 0 0 0 0 -2 0,9 -0,2 

Vlivy spojené se změnou 
dopravní obslužnosti 0 -2 -1 0 0 -1 -1 -3 0,8 -0,6 

Vlivy spojené se změnou 
funkčního využití krajiny 0 -2 -1 0 0 -1 0 -2 0,9 -0,2 

Fyzikální vlivy 
- hluk  

0 -2 -1 -1 0 -1 -1 -4 0,9 -0,4 

Vlivy spojené 
s havarijními stavy 0 -1 -1 0 0 -1 0 -2 0,8 -0,4 

Vlivy na zdraví 0 -2 -1 0 0 -1 0 -2 1 0 

 
Dle komplexních charakteristik lze konstatovat, že byly identifikovány možné nepříznivé 

vlivy záměru na životní prostředí: zásah do prvků ÚSES a fyzikální vlivy – hluk. 
Po započtení kriteria ochrany tyto vlivy nejsou hodnoceny jako nepříznivé. 
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2.   Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Uváděné vlivy mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. 

Přesnější definování rozsahu vlivů je předmětem předchozích kapitol. 
Podíl záměru na celkové zátěži zájmového území je možné považovat za minimální. 
 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

Předkládaný záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 
 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 

Voda 

1. V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou 
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích 
předpisů. 

2. Z důvodů vyloučení rizika možného znečištění podzemních vod úkapy ropných látek je nutné 
kontrolovat pravidelně stav dopravních a stavebních mechanismů při výstavbě areálu. 

Půda 

3. Z důvodů vyloučení rizika možného znečištění půd je nutné kontrolovat pravidelně stav 
dopravních a stavebních mechanismů při výstavbě areálu. 

ÚSES 

4. Minimalizovat zásahy do stávajícího LBC, NRBK a VKP. 
5. Minimalizovat zásahy do nRBC Probošťák. 
6. Pro vegetační úpravy použít druhy charakteristické pro lokalitu. 

Flóra 

7. V případě nálezu chráněných rostlin v prostoru dotčeném záměrem zajistit jejich záchranu a další 
postup konzultovat s orgánem ochrany přírody.  

8. V rámci vegetačních úprav preferovat autochtonní druhy dřevin. 
9. Nově vzniklé trvalé porosty je třeba pravidelně kosit. 

Fauna 

10. V případě nálezu chráněných živočichů v zájmovém území zajistit jejich záchranu a další postup 
(např. přesun na náhradní stanoviště) konzultovat s orgánem ochrany přírody. 
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Odpady 

11. Pro shromažďování odpadů používat vhodných sběrných nádob a zajistit jejich zneškodnění 
podle platné legislativy. Snažit se o maximální recyklaci obalů, případně umožnit jejich využití 
jako druhotné suroviny. 

12. Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a zneškodnění oprávněnými 
osobami. 

13. V případě, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, je 
investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, povinen zasílat každoročně hlášení o druzích 
odpadů, jejich množství a způsobech nakládání s nimi příslušnému okresnímu úřadu. 

14. Vymezit prostory pro třídění odpadu. 

Hluk 

15. V průběhu výstavby areálu dbát na dobrý technický stav vozidel, aby nedocházelo ke zvyšování 
hladin hluku. 

Ostatní 

16. Zpracovat provozní a havarijní řády provozu jednotlivých objektů. 
17. Zajistit úklid komunikace a odstavných ploch. 
18. Minimalizovat posypy chloridy při údržbě vnitřní komunikace a odstavných ploch. 
19. Kontrolovat účinnost a funkčnost lapačů ropných látek na parkovacích plochách. 
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, 
které se vyskytly při specifikaci vlivů 

Hluk a ovzduší  

Neurčitost plyne ze současných znalostí a stanovení koeficientů pro výpočet intenzit 
a přerozdělení dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které jsou založeny na těchto odhadech 
intenzit dopravy (tj. hluková a imisní studie).  

Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled 
předpokládaného provozu na komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň 
vozového parku a jeho emisní parametry na základě znalostí současných technologií a trendů obměny 
vozového parku v České republice. Použité intenzity dopravy na posuzovaných komunikací jsou 
odborným odhadem (který vychází z údajů ŘSD ČR). 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Předmětem posuzování je záměr „Golf Borek“ – jedná se o veřejný sportovně rekreační areál. 

Tento záměr je řešen v jedné variantě. 
Hluková studie je řešena ve dvou variantách pro výhledový rok 2004 - varianta 0 (pouze vliv 

ostatní dopravy) a varianta 1 (vliv obslužné dopravy golf. hřiště a vliv ostatní dopravy), které jsou 
porovnány s počáteční akustickou situací. 

Rozptylová studie byla řešena ve dvou variantách – 1/ vliv dopravy vyvolané provozem 
golfového hřiště a 2/ vliv ostatní dopravy na komunikaci II/331. 
 

ZÁVĚR 

Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry: 

• Golf Borek je plánován na pozemcích v k.ú. Borek nad Labem a v k.ú. Stará Boleslav. 

• Záměr ovlivní zájmy ochrany přírody a krajiny zásahem do nRBC. 

• Záměrem nebudou ohroženy žádné jímací zdroje vody ani minerální prameny. Záměr nebude 
mít vliv na kvalitu a množství povrchových ani podzemních vod. 

• Během výstavby ani provozu areálu se nepředpokládá změna hydrogeologických 
charakteristik. 

• Půdy dotčené záměrem se nacházejí na navážce tvořené sutí, stavebními výkopy a 
teplárenskými popílky. 

• Pozemky, které budou záměrem dotčeny se řadí do III. a IV. třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu. Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

• Příspěvek obslužné dopravy golfového hřiště Borek na celkovou akustickou situaci zájmového 
území je zanedbatelný. 

• Ve všech variantách, včetně PAS, dochází k překračování hygienického limitu 60 dB pro 
denní dobu, a to ve všech výpočtových bodech, mimo bod č.4. Toto překročení je však 
způsobeno pouze vlivem ostatní dopravy na komunikaci II/331. 

• Emise všech znečišťujících látek z dopravy související s golfovým hřištěm jsou podstatně 
menší než emise z ostatní dopravy.  

• Automobilová doprava vyvolaná provozem golfového hřiště Borek zvýší roční průměrné 
koncentrace NO2 a NOx způsobené provozem po silnici II/331 nejvýše o 1,5 - 5 % a roční 
průměrné koncentrace benzenu způsobené silnicí II/331 o 1,5 - 25 %, přičemž maximální 
hodnoty zvýšení se týkají pouze nejbližšího okolí parkoviště u golfového hřiště. 

• Provoz golfového hřiště nepovede k žádnému významnému zvýšení znečištění ovzduší v okolí 
silnice II/331. 

• Na území plánovaného záměru nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin chráněné 
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
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• Je možné předpokládat, že fauna bude záměrem ovlivněna. Větší možné ovlivnění lze 
předpokládat pouze u entomofauny. Z hlediska větších živočichů – savců je v okolí dostatek 
vhodných biotopů k jejich přesídlení. 

• Plánovaný záměr povede ke změně stávajícího využívání příslušných pozemků. 

• Realizace výstavby golfového hřiště a jeho následný provoz by neměl přinést významné 
negativní dopady na životní prostředí. Případné negativní vlivy (emise prachu, měrné imise, 
hluk atd.), které přicházejí v úvahu po dobu výstavby jsou pouze dočasné a neměly vést 
ke zhoršení stávajícího stavu životního prostředí. 

• Lze konstatovat, že přímé nebo nepřímé vlivy související s vlastní realizací a následným 
provozem oznamovaného záměru by při dodržování obecně závazných právních předpisů 
neměly vytvářet nebo zvyšovat zdravotní rizika trvale bydlících obyvatel, resp.příležitostných 
návštěvníků v širším okolí zájmového území. 

• Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. 

• Záměr „Golf Borek“ bude mít i kladné vlivy, zejména v sociálně ekonomické sféře. Současný 
rekreační potenciál zájmového území a jeho blízkého okolí bude posílen. 

• Celkově lze vyhodnotit záměr „Golf Borek“ jako únosný z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 

 

Záměr „Golf Borek“ lze při respektování navrhovaných opatření 
doporučit k realizaci. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 



Proboštské jezero

Očko

1

3

2

Mapa č. 1 - Lokalizace záměru

Akce:   Golf Borek

Investor:  TAPAS Borek, s. r. o. 
Měřítko:  1 : 25 000

Formát:   A4

Datum:    12/2003

Zpracovatel:   E K O L A  Praha
mapový podklad © Český ústav zeměměřický a katastrální

Stará Boleslav

Brandýs n. L.

Borek

1

2

3

Legenda:

  

  cvičná louka

  

  parkoviště + budova klubu

  

  golfové hřiště
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Stručný popis záměru  

Záměrem  „Golf Borek“ je vybudování golfového hřiště, které bude sloužit široké veřejnosti.  
Zájmové území se nachází severně od města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, nedaleko 

obce Borek, v k.ú. Borek nad Labem, mezi vodními plochami Proboštský rybník a Očko. 
Golfový areál bude zahrnovat 9ti-jamkové golfové hřiště a cvičnou louku (driving range). 

Součástí doprovodných ploch bude vstupní areál, který bude obsahovat vjezd s parkovištěm pro 20 – 
30 aut, budovu klubovny a plochy cvičných jamkovišť. Příjezd ke golfovému hřišti je navržen 
z východu, z komunikace II/331. 

 

Záměr je řešen v jedné variantě. 
Pro hodnocení vlivu na ovzduší a hlukovou situaci byly zpracovány samostatné studie, které 

jsou přílohou dokumentace. Ostatní vlivy byly hodnoceny v rámci oznámení. 

Územní plán 

Záměr není v současné době v souladu s územním plánem města Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav. V průběhu loňského roku se začala projednávat změna č. 2 územního plánu. Na dotčeném 
území urbanistický a krajinářský návrh počítá se stabilizací stávajícího vymezení rekreačních ploch, 
dále s podstatným rozšířením rekreační a sportovní funkce na plochy, které byly po těžbě 
zrekultivovány a na plochy, které těžba teprve čeká. 

K tomuto řešení dotčeného území nebyly vzneseny žádné připomínky a lze předpokládat, že 
změna územního plánu bude schválena. Dokončení projednání a schválení změny se předpokládá 
v průběhu roku 2004 (viz. příloha H). 

Voda 

Během výstavby ani provozu areálu se nepředpokládá změna hydrogeologických 
charakteristik. 

Odpadní vody splaškové budou vybudovanou kanalizací převedeny na městskou čistírnu 
odpadních vod Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Kvalitativně se bude jednat o splaškové vody 
komunálního charakteru. Technologické odpadní vody (z provozu kuchyně) budou zneškodňovány 
spolu se splaškovými odpadními vodami. 

Dešťové odpadní vody ze zpevněných komunikací budou odváděny pomocí vybudovaných 
příkopů. Dešťové odpadní vody ze zpevněné plochy parkoviště u kterých lze předpokládat možnost 
kontaminace ropnými látkami budou zachyceny pomocí lapolů (lapače ropných látek) a následně bude 
voda odvedena do vybudovaných příkopů. Dešťová odpadní voda na golfovém hřišti bude odvodněna 
přirozeným vsakem vody a bude infiltrovat do podloží. 

Záměr nebude mít vliv na kvalitu a množství povrchových ani podzemních vod. 
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Půda 

Zemědělská půda, na které bude záměr realizován, bude dočasně vyňata ze ZPF. Dojde 
k záboru zemědělské půdy III. třídy ochrany (BPEJ 2.05.01, 2.13.00) - půdy s průměrnou produkční 
schopností a IV. třídy ochrany (BPEJ 2.21.10, 2.22.10, 2.23.12) ochrany - půdy s převážně 
podprůměrnou produkční schopností. 

Půdy dotčené záměrem se nacházejí na navážce tvořené sutí, stavebními výkopy a 
teplárenskými popílky. 

Realizací záměru nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Ovzduší 

Pro posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která tvoří 
přílohu č. 2 tohoto oznámení. 

Doprava vyvolaná provozem golfového hřiště na katastru obce Borek nezpůsobí svými 
emisemi nadměrné znečištění ovzduší NO2, NOx ani benzenem a to ani za nepříznivých rozptylových 
podmínek. Průměrné roční koncentrace všech sledovaných znečišťujících látek budou v celém území 
mnohem nižší než příslušné imisní limity. 

Automobilová doprava vyvolaná provozem golfového hřiště Borek zvýší roční průměrné 
koncentrace NO2 a NOx způsobené provozem po silnici II/331 nejvýše o 1,5 - 5 % a roční průměrné 
koncentrace benzenu způsobené silnicí II/331 o 1,5 - 25 %, přičemž maximální hodnoty zvýšení se 
týkají pouze nejbližšího okolí parkoviště u golfového hřiště. 

Provoz golfového hřiště tedy nepovede k žádnému významnému zvýšení znečištění ovzduší v 
okolí silnice II/331 a u obytné zástavby. 

Hluk 

Pro posouzení vlivu záměru na hluk byla zpracována samostatná akustická studie, která tvoří 
přílohu č. 1 tohoto oznámení. 

Již v počáteční akustické situaci je překračován hygienický limit pro denní dobu 60 dB pro 
obytnou zástavbu v blízkosti komunikace II/331. Příspěvek obslužné dopravy golfového hřiště Borek 
k celkové akustické situaci zájmového území je dle akustické studie zanedbatelný, pohybuje se max. 
do 0,1 dB, což je sluchem i měřením objektivně nepostižitelné. 

Fauna, flóra, ekosystémy 

Záměr se nachází na pozemcích, kde proběhla těžba a byla dokončena rekultivace (na TTP 
popř. ornou půdu). 

Při průzkumu v roce 2003 nebyly na území řešeného záměru nalezeny žádné druhy 
chráněných rostlin a živočichů.  

Zdravotní rizika 

Nepředpokládá se, že by výstavba areálu měla mít vliv na zdravotní rizika obyvatelstva. 
Následné využívání záměru obyvatelstvem bude mít spíše pozitivní vliv na jeho zdraví. (Při golfové 
hře se uplatňuje jeden z nejpřirozenějších pohybů – chůze. Golfová hra má mj. pozitivní vliv na 
lidskou psychiku.) 



Golf Borek         Oznámení dle z. č. 100/2001Sb. 

- E K O L A - 73

 
 

 H. PŘÍLOHA 

Dokladová část 



Golf Borek         Oznámení dle z. č. 100/2001Sb. 

- E K O L A - 74



Golf Borek         Oznámení dle z. č. 100/2001Sb. 

- E K O L A - 75

LITERATURA 
Obecná 

1. Kolektiv autorů, 1992: Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. ČSAV, Praha. 

2. Culek M. a kol., 1996: Biogeografické členění České republiky. ENIGMA, Praha. 

3. ČSN ISO 1996 - 1, 2, 3. Popis a měření hluku prostředí. ČNI, Praha, 1992. 
4. Dostál J., 1992: Velký klíč k určování rostlin. Academia, Praha. 
5. Havel B., 2001: Riziková analýza. Parkovací dům Pardubice, OHS Svitavy. 
6. Květena ČR 1. - 6. díl. Academia, Praha. 
7. Metodický pokyn odboru lesa a půdy MŽP č.j. 00LP/1067/96 ze dne 1.10. 1996 
8. Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí... 
9. Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 

sledování, posuzování a hodnocení a řízení kvality ovzduší 
10. Nařízení vlády č.  502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
11. Neuhäuslová Z. a kol., 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia, Praha. 
12. Nováková B. a kol., 1991: Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla A – M. Academia, Praha. 
13. Procházka F., 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky. In: Příroda 

18. AOPK ČR, Praha. 
14. Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa. In: Studia Geographica 16. Geogr. úst. 

ČSAV, Brno. 
15. SZÚ Praha, 1998: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu 

k životnímu prostředí - subsystém 3 „ Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku " - odborná 
zpráva za rok 1997. SZÚ, Praha. 

16. SZÚ Praha, 2000: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu 
k životnímu prostředí - subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu 
k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší " - odborná zpráva za rok 1999. SZÚ, Praha. 

17. Vyhláška č. 279/1997 Sb., o oceňování majetku 
18. Vyhláška č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek 
19. WHO, 1999 : Guidelines for Air Quality, Geneva. 
20. WHO, 1999 : Guidelines for Community Noise, Geneva. 
21. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
22. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a jeho příloha č. 3 
23. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
24. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
25. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
 
Související bezprostředně se záměrem    
26. EKOLA, 2000: Rozšíření DP Borek. Dokumentace E.I.A. 
27. EKOLA, 2003: Oznámení DP Borek – 5. POPD. 



Golf Borek         Oznámení dle z. č. 100/2001Sb. 

- E K O L A - 76

 
Mapové podklady  
28. Digitální mapy oblasti v měřítku 1 : 10 000 (Zabaged – ČÚZK Praha)  

čtverce: 10280724, 10300722, 10300724, 10320722, 10320724, 10340722, 10340724 
 




