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ÚVOD
Po levém b ehu Labe je plánována dopravn obslužná cyklostezka z Pod brad do Kolína
(sou ást Labské trasy), která naváže na stávající cyklotrasu . 019, která vede z Nymburka
do Pod brad po levém b ehu Labe.
V tomto oznámení je posouzena pouze polovina plánované cyklostezky – úsek od Pod brad
(zdymadlo) k jezu hydroelektrárny u P ova – P edhradí, pro kterou spole nost Casua
spol. s r.o. zpracovává samostatnou projektovou dokumentaci k územnímu ízení. Na druhou
polovinu plánované cyklostezky (úsek od jezu hydroelektrárny u P ova - P edhradí do
Kolína) zpracovává projektovou dokumentaci k územnímu ízení spolu s oznámením pro
zjiš ovací ízení spole nost Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.
Plánovaný zám r je dle svého umíst ní v evropsky významné lokalit Libické luhy za azen
podle § 4 odst. 1, písm. e) zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, tedy pod stavby a
innosti, které podle stanoviska orgánu ochrany p írody mohou samostatn nebo ve spojení
s jinými zám ry významn ovlivnit území evropsky významné lokality nebo pta í oblasti.
Zám r tedy podléhá zjiš ovacímu ízení. P íslušným ú adem ve smyslu tohoto zákona je
Krajský ú ad St edo eského kraje.
Oznámení bylo zpracováno podle p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis . Zpracovatelem oznámení je autorizovaná osoba dle § 19 zákona . 100/2001 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis , ze spole nosti Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové.
Podklady pro popis technického a technologického ešení zám ru byly erpány z projektové
dokumentace k územnímu ízení (Casua spol. s r.o., kv ten 2010).
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí v posuzované lokalit
byly: Biologický pr zkum a Posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 (J. Losík,
Ph.D.), internetové stránky, terénní obch zka p edm tného území.
V oznámení byla hodnocena etapa výstavby a b žný provoz zám ru, dále bylo upozorn no
na možná rizika havárií a nestandardní situace.
Jedním z cíl navrhovaného zám ru je p izp sobení jeho výstavby a provozu požadavk m
ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma:
Casua s.r.o.

A. 2. I :
259 270 43

A. 3. Sídlo:
B žecká 2407/2
169 00 Praha - B evnov

A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:
Ing. Aleš Pod brad – jednatel spole nosti
Tel.: 603 877 787
e-mail : ales.podebrad@casua.cz
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B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
„Cyklostezka Labská, úsek Pod brady – P ov - P edhradí“
Zám r lze za adit podle § 4 odst. 1, písm. e) zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, tedy
pod stavby a innosti, které podle stanoviska orgánu ochrany p írody mohou samostatn
nebo ve spojení s jinými zám ry významn ovlivnit území evropsky významné lokality nebo
pta í oblasti.
Zám r tedy podléhá zjiš ovacímu ízení. P íslušným ú adem ve smyslu tohoto zákona je
Krajský ú ad St edo eského kraje.
Tento zám r podléhá zjiš ovacímu ízení vzhledem k tomu, že zasahuje do Evropsky
významné lokality Libické luhy. Toto je v p íloze . 2 doloženo stanoviskem Krajského ú adu
St edo eského kraje, odborem životního prost edí a zem d lství.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
Celková délka cyklotrasy je 9,334 km zahrnuje trasu podél eky Labe z Pod brad do P ova P edhradí a okruh kolem jezera v P ov - P edhradí). Ší ka cyklostezky se dle možností
v území bude pohybovat od 2,0 m do 3,5 m.
Trasa cyklostezky byla pro p ehledn jší popis, mapové znázorn ní a vyhodnocení vliv na
životní prost edí rozd lena do 8 úsek :
ást cyklostezky 1 (m sto Pod brady): délka trasy 1,762 km, oprava stávající cesty
s živi ným krytem ší ky 2,5 m.
ást cyklostezky 2A, 2B (Libické luhy): délka trasy 2A = 0,310 km, 2B = 1,0575 km, výstavba
nové cesty ší ky 2,0 – 2,5 m.
ást cyklostezky 3 (pod dálnicí D11 k Ose ku) délka trasy 1,50 km, výstavba nové cesty
ší ky 3,0 m, místy 3,5 m, v této ásti trasy bude umíst na odpo ívka s infotabulemi.
ást cyklostezky 3 - 4, 4 (Ose ek) délka trasy 3-4 = 0,292 km, trasy 4 = 0,370 km, výstavba
nové cesty ší ky 3 až 3,5 m.
ást cyklostezky 5 (u p ívozu Ose ek) délka trasy 0,330 km, výstavba bude probíhat na
stávající potahové cest , bude ší ky 3,5 m .
ást cyklostezky 6 (severní rameno trasy u písníku v P ov -P edhradí): délka trasy bude
1,0225 km, ší ka nové cesty v lesním úseku bude 2,0 m, po louce a kolem jezera bude 3,0
m.
ást cyklostezky 7A, 7B (P ov - P edhradí – podél Labe) délka tras bude 1,1035 km
a 0,192 km. Ší ka trasy 7A bude 3,5 m, p i výstavb bude využita staveništní cesta k práv
probíhající výstavb hydroelektrárny. Ší ka trasy 7B bude 3 m.
ást cyklostezky 8 (jižní rameno trasy u písníku v P ov - P edhradí délka trasy 0,908 km,
ší ka nové cesty bude 3,5 m v etn nezpevn ných krajnic š. 0,75 m. Tato ást cyklotrasy
bude používaná i lesnickými a zem d lskými mechanismy.
Mezi ástmi 3-4 a 4 cyklotrasa povede po stávající zpevn né cest 305 m, mezi ástmi 4 a 5
povede cyklotrasa po stávající zpevn né cest 182 m, celková délka stávající cesty , na
kterých nebude provád na stavební innost je 487 m.
Situace vedení plánovaného úseky cyklistické trasy je sou ástí p ílohy . 1 oznámení.
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B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj : St edo eský
Okres: Nymburk, Kolín
k.ú.: Pod brady (723495), Kluk (666670), Ose ek (712744), Libice nad Cidlinou (682691),
P edhradí (722791), P ov (722782), Velký Osek (779687)
Seznamy dot ených parcel a jejich charakteristika jsou uvedeny v p íloze oznámení . 5.
Parcely, které mají ochranu ZPF nebo PUPFL, jsou uvedeny v kapitole oznámení B. II. 1.
Cyklostezka je navržena na levém b ehu eky Labe.
Trasa: Pod brady – od zdymadla vodní elektrárny – podjezd pod dálni ním mostem u Libic
nad Cidlinou – chatová osada u Ose ku - Ose ek p ívoz – P edhradí – P ov (zdymadlo a jez
na Labi u Velkého Oseka). Cyklotrasa povede po v tšinu trasy po stávající turistické trase
(modrá turistická zna ka z Pod brad) nebo po stávajících p šinách a prakticky kopíruje b eh
eky Labe až jezu u Velkého Oseka.
Situace trasování cyklostezky v úseku Pod brady – P ov - P edhradí je z ejmá
z následujícího obrázku . 1. P ehledné znázorn ní umíst ní zám ru z hlediska širších
vztah je sou ástí p ílohy . 1 oznámení.
Obr. . 1:

ešené území (širší vztahy) – trasa cyklostezky
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B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zám ry
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými)
Uvedení do problematiky:
Po levém b ehu Labe je plánována dopravn obslužná cyklostezka z Pod brad do Kolína
(Sou ást Labské trasy).
Cyklostezka z Pod brad do Kolína bude sloužit pro cyklodopravu obyvatel obcí Ose ek,
P ov – P edhradí a Nová Ves I. do Pod brad a Kolína. V sou asnosti tyto obce spojuje
s Pod brady a Kolínem pouze silnice I/38 s denní intenzitou p es 11 000 aut, z toho 3 000
nákladních. Obce o novou cyklostezku usilují a St edo eský kraj pro ni nechal zpracovat
projektovou dokumentaci až do stupn Zadávací studie, která je schválena.
Plánovaná cyklotrasa z Pod brad do Kolína naváže na stávající cyklotrasu
vede z Nymburka do Pod brad po levém b ehu Labe.

. 019, která

V tomto oznámení pro zjiš ovací ízení dle zákona . 100/2001 Sb. je posouzena pouze
polovina cyklostezky – úsek od Pod brad (zdymadlo) k jezu hydroelektrárny u P ova –
P edhradí (dále bude v dokumentu uvád no jako zám r), pro kterou spole nost Casua spol.
s r.o. zpracovává samostatnou projektovou dokumentaci k územnímu ízení. Na druhou
polovinu plánované cyklostezky (úsek od jezu hydroelektrárny u P ova - P edhradí do
Kolína) projektovou dokumentaci a oznámení pro zjiš ovací ízení zpracovává spole nost
Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.
Charakter zám ru:
Podrobn jší popis vedení cyklotrasy: Pod brady hydroelektrárna (zdymadlo) – podjezd pod
dálni ním mostem u Libic nad Cidlinou – chatová osada u Ose ku - Ose ek p ívoz –
P edhradí – P ov (jez u Velkého Oseka).
Cyklotrasa je navržena po stávajících cestách zpevn ných i nezpevn ných využívaných jak
turisty (modrá turistická zna ka), tak Povodím Labe k údržb a áste n také zem d lskými
mechanismy. Cesty jsou situovány zejména v t sné blízkosti koryta eky Labe. U obce
P edhradí je navržen také in-line okruh kolem jezera, p i emž rameno odbo ující od eky
Labe (úsek 6 a 8) bude mít délku 1,93 km. Celková délka cyklotrasy je 9,334 km (zahrnuje
trasu podél eky Labe z Pod brad do P ova – P edhradí, dále okruh kolem jezera v P ov P edhradí a staveništní vozovku k hydroelektrárn u jezu a zdymadla Velký Osek – úsek
7A).
Dot enými katastrálními územími budou k.ú.: Pod brady, Kluk, Ose ek, Libice nad Cidlinou,
P edhradí (p íslušným stavebním ú adem je M stský ú ad Pod brady), Velký Osek, P ov –
P edhradí (p íslušným stavebním ú adem je M stský ú ad Kolín).
Nová cyklostezka bude mít funkci dopravní - tj. bude pro n které obyvatele p ilehlých obcí a
m sta Pod brady sloužit jako nejkratší cyklistické spojení do zam stnání, školy i za jinými
aktivitami, tzn. bude touto skupinou lidí využívána každodenn . Dále bude mít funkci
rekrea n turistickou, ze které vychází také požadavky na její trasování atraktivním
prost edím mimo zastav ná území a na bezpe nost provozu. Z toho plyne, že cyklostezku
budou vyhledávat cyklisté, in-line brusla i, turisté a rodiny s d tmi.
Využití cyklostezky bude odpovídat také složení jejího povrchu, který bude v maximální
možné mí e tvo it hladký živi ný povrch.
Ší ka nové cyklostezky je plánována 3 m. Stejným zp sobem bude ešen také okruh kolem
P ovského jezera. V úsecích, kde to nebude z hlediska ochrany p írody možné, bude
navrženo odpovídající zúžení cyklostezky (na minimální ší ku 2 m) tak, aby sou asn
dosahovalo jejímu bezpe nému provozu.
V rámci zám ru se nep edpokládá, že by vznikly nové parkovací plochy pro osobní vozidla
návšt vník
cyklostezky. Budou využívána dv
stávající dostate n
dimenzovaná
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parkovišt : na za átku trasy (v Pod bradech u jezera Pod brady – kapacita cca 150
parkovacích míst) a na jejím konci (v P ov - P edhradí u areálu klubu BVC Žraloci P ov –
P edhradí - kapacita cca 50 parkovacích míst).
Realizace cyklostezky si nevyžádá realizaci nových ob erstvovacích za ízení ani
hygienických zázemí, protože na stávající turistické trase, kterou bude cyklostezka prakticky
kopírovat, nebo v její blízkosti se nachází dostatek t chto za ízení (m sto Pod brady, areál
koupališt Jezero Pod brady, Ose ek – p ívoz, areál klubu BVC Žraloci P ov - P edhradí).
Soulad s územním plánem a dalšími strategickými dokumenty:
P edkládaná cyklostezka v k.ú. Pod brady, Kluk, Ose ek a Libice nad Cidlinou není
zakreslena v žádné ze schválených územn plánovacích dokumentací t chto obcí. Pro obce,
kterým náleží tato katastrální území platí §188a zákona . 183/2006 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis , ze kterého vyplývá, že do doby vydání ÚP lze umis ovat v nezastav ném území
stavby, za ízení a jiná opat ení v souladu s §18, odst.5 stavebního zákona (tj. také stavby
pro rekreaci a cestovní ruch, jako jsou cyklistické stezky).
Pro k.ú. P ov – P edhradí je v „ ásti 6“ v souladu se schválenou ÚPD obce P ov –
P edhradí. Na zbývající ást této cyklostezky v k.ú. P ov – P edhradí lze též uplatnit §18,
odst. 5 stavebního zákona.
S touto cyklostezkou je uvažováno v Generelu cyklotras a cyklostezek na území
St edo eského kraje z roku 2008 (jako priorita rozvoje, cyklostezka – výhled). Aktualizace
dokumentu byla schválena dne 10.10. 2008 Zastupitelstvem St edo eského kraje (Usnesení
. 19-28/2008/ZK).
Pro tuto cyklostezku byla dále zpracována a schválena Vyhledávací studie (Labská
cyklostezka“ - Ing. arch. Ritter, 2006), jejímž po izovatelem byl Krajský ú ad St edo eského
kraje.
Pro porovnání zám ru s plánovanými zám ry je nutné porovnat stav územn plánovacích
dokumentací dot ených sídelních útvar a obcí. Vzhledem k rozložení trasy plánované
cyklostezky je t eba porovnat zám r s t mito územn plánovacími dokumentacemi:
Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru je sou ástí p ílohy oznámení . 2.

B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Pot eba vytvo ení nové cyklostezky na levém b ehu v úseku mezi Pod brady a P ovem
P edhradí vychází ze stávajícího stavu cyklistického propojení obce P ov P edhradí
s Pod brady, které je pro cyklisty v této oblasti nedosta ující. Nová cyklostezka má cyklist m
sloužit zejména jako p ímé a bezpe né komunika ní spojení mezi P ovem a Pod brady a
vyhnutí se tak dosud cyklisty využívané frekventované komunikaci I/38.
Krom dopravní funkce bude cyklostezka také plnit funkci rekrea n turistickou, ze které
vychází také d vod jejího trasování mimo zastav ná území v atraktivním prost edí eky
Labe.
Vzhledem k ú elu využití cyklostezky lze p edur it skupinu lidí, kte í budou cyklostezku
využívat (každodenní cyklisté, rekrea ní cyklisté, in-line brusla i, turisté a rodiny s d tmi).
Tato stavba sou asn plynule naváže na stávající levob ežní cyklostezku . 019 z Nymburka
do Pod brad.
S pokra ováním cyklostezky je uvažováno v Generelu cyklotras a cyklostezek z roku 2008
(jako priorita rozvoje, cyklostezka – výhled). Pro tuto cyklostezku byla zpracována také
Vyhledávací studie („Labská cyklostezka“ - Ing. arch. Ritter, 2006).
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Levob ežní cyklostezka bude sou ástí Labské stezky, která po svém dobudování bude svým
významem pat it k jedné z nejd ležit jších mezinárodních cyklotras v R (EuroVelo), dále
bude svým charakterem spadat do koncepce GREENWAYS.
EuroVelo:
Jedná se o projekt pracovní skupiny Evropské cyklistické federace rozvíjet plány celoevropské sít
cyklotras. Projekt se za al vyvíjet od roku 1995 a rozvíjí 12 trans-evropských cyklotras spojujících
všechny zem Evropy a jeho podstatnou ást tvo í již stávající státní regionální a místní cyklotrasy.
Cílem projektu je podporovat cyklodopravu, sou asn propagovat cyklistiku jako „typ na dovolenou“ a
motivovat k využití kola pro jízdy p i b žných cestách a rozvíjet sí EuroVela pro zvýšení profilu
cyklistiky v zemích, kde byla potla ována minulými politikami.
Evropská komise cestovního ruchu ozna ila EuroVelo za „první význa ný zdroj rozvoje nového
evropského cestovního ruchu pro další desetiletí, schopný vytvo it zcela nové tržní odv tví, ale i zvýšit
po et pracovních míst ve venkovských oblastech.
Celkov je v síti EuroVelo zahrnuto již více než 63 tisíc kilometr cyklistických tras. eskou republikou
prochází 3 z 12 mezinárodních tras EuroVelo. Plánovaná cyklotrasa v úseku Pod brady – P ov
P edhradí – Kolín bude sou ástí trasy EuroVelo . 4, která prochází územím Francie (Roscoff), Belgie,
N mecka, R (Cheb, Plze , Praha, Brno, Olomouc, Ostrava), Polska a Ukrajiny (Kijev) a m í 4 000
km).
GREENWAYS:
Zelené stezky (Greenways) jsou stezky a koridory p inášející sou asn užitek životnímu prost edí a
kvalit života lidem v okolí. Jsou spole ným prostorem pro p írodu a nemotorovou dopravu ve
m stech i krajin . Využívají áste n nebo úpln nevyužívané dopravní linie, jako jsou opušt né
železnice, obslužné cesty podél kanál a ek, lesní cesty, málo frekventované tiché silnice, poutní
cesty a podobn . Tyto cesty jsou asto základem pro další rozvoj území. V eské republice program
Zelených stezek – Greenwyas ídí Nadace Partnerství.
Územím St edo eského kraje probíhají 4 koridory.

Z hlediska umíst ní cyklotrasy i jejího technického ešení je zám r p edkládán v jedné
variant .
Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prost edí a obyvatelstvo jsou v oznámení
hodnoceny pouze stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zám r p edkládaný
oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stávajícího stavu životního prost edí, tj. nulové
varianty, je rozebrán v kapitole C oznámení. Popis zám ru (aktivní varianty) je uveden
v kapitole B oznámení a hodnocení vliv zám ru na životní prost edí v kapitole D oznámení.

B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
Trasování cyklostezky a její technické parametry
Jedná se o stavbu trvalou. Stavba bude probíhat po etapách. Konstrukce cyklostezky byla
navržena v souladu s TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací.
Po celé délce cyklostezky bude svrchní vrstvu tvo it asfaltový beton jemnozrnný (v úseku 8
bude st edn zrnný).
Pro p ehledn jší popis trasování cyklostezky a mapového znázorn ní byla celá trasa
cyklostezky rozd lena na 8 ástí (viz obr. . 1). N které stávající úseky plánované
cyklostezky jsou zobrazeny na snímcích v kapitole C.1.3.2 oznámení.
M sto Pod brady - ást cyklostezky 1:
Pod brady (hydroelektrárna) – Pod brady (konec k.ú. Kluk) – cyklostezka je vedena po
stávající cest s živi ným krytem ší ky 2,5 m a délky 1,762 km bude sou ástí Labské
cyklotrasy . 019 na levém b ehu Labe sm rem na Kolín.
Stávající živi ný povrch bude podle pot eby upraven nebo proveden nový kryt z asfaltového
betonu jemnozrnného. Vzhledem k tomu, že se v n kterých ástech nachází výtluky a
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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ko eny strom v blízkosti cesty jsou vyrýsovány v krytu cesty, hledá se nejvhodn jší ešení,
které by t mto defekt m zabránilo.
Úsek 1:

Libické luhy - ást cyklostezky 2A, 2B:
Tato ást je rozd lena na ást 2A – k.ú. Kluk a ást 2B – k.ú. Kluk a Pod brady. Ší ka ásti
2A bude 3 m, ásti 2B 2 m. Délky úsek budou 2A – 310 m, 2B – 1 057,50 m.
Vedení cyklostezky je po levém b ehu Labe v t sné blízkosti koryta eky po stávající
turistické cest (nezpevn né) – modrá turistická zna ka. Stezka prochází lužním lesem –
Libické luhy, které jsou evropsky významnou lokalitou NATURA 2000. Zde bude ší ka
cyklostezky snížena na 2,5 m – 2,0 m.
Nejspodn jší vrstvu konstrukce stezky bude tvo it ochranná geotextílie, která bude kladena
na odhrnutý povrch (na ko eny strom , št rkopísek) po provedené skrývce. Geotextílie bude
mít funkci ochrannou a stabiliza ní, p i emž bude zabra ovat dalšímu r stu ko en sm rem
vzh ru, ímž nebude docházet k nadzvednutí konstrukce a následnému zvln ní i protrhání
nejvrchn jší vrstvy - asfaltu. Díky tomuto konstruk nímu podkladu nebude muset být
provád no hutn ní zeminy a sním spojené možnosti porušení ko enových systém .
Dalšími vrstvami budou št rkodr nebo št rkopísek - tl. 200 mm nebo 150 mm, infiltra ní
post ik, R-mat (tl. 50 mm), spojovací post ik a asfaltový beton jemnozrnný (tl. 50 mm). Vrstvy
budou kladeny dle p íslušných norem SN 73 6126 a SN 73 6131. Celková tlouš ka nové
konstrukce bude 250 (300) mm.
Dosypávka krajnice, pod kterou bude vedena drenáž DN 100, povrch bude oset travním
semenem.
Úsek 2A:
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Úsek 2B:

Obec Ose ek - ást cyklostezky 3, 3- 4, 4, 5:
Vedení cyklostezky je po levém b ehu Labe v t sné blízkosti koryta eky, po stávajících
turistických cestách s nezpevn ným krytem – modrá turistická zna ka. Cyklostezka v tomto
úseku také prochází lokalitou NATURA 2000. Cyklostezka je navržena o ší ce 3,0 – 3,5 m.
Délka úseku 3 bude 1,50 km, úseku 3-4 bude 0,292 km, úseku 4 bude 0,370 km, úseku 5
bude 0,330 km.
Konstrukce bude ešena obdobným zp sobem jako u úsek 2A, 2B, p i emž bude
vynechána ochranná geotextílie. Celková tlouš ka nové konstrukce bude 300 mm.
Úsek 3:

Obec P ov – P edhradí - ást cyklostezky 6, 7A, 7B, 8:
ást 6 – trasa odbo uje od eky Labe do centra obce P ov P edhradí, kolem jezera a
stávajícího sportovišt s restaurací. Ší ka cyklostezky je navržena 2 m (v lesním úseku) a po
louce a kolem jezera 3,0 m, délka trasy 1,0225 km.
Konstrukce ásti 6 bude ešena stejným zp sobem jako 2B v etn pokladení spodní
ochranné vrstvy – geotextilie. Celková tlouš ka nové konstrukce bude 250 mm.
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Úsek 6:

ást 7 – úsek je rozd len na ást 7A a 7B. ást 7A je napojena n konci úseku ásti 5.
V nyn jší dob probíhá výstavba hydroelektrárny u jezu a zdymadla Velký Osek. Tato ást je
nyní využívána jako staveništní vozovka. Po skon ení výstavby bude cesta vyspravena a
opat ena živi ným krytem. Ší ka cyklostezky bude 3,50 m. Celková délka úpravy bude
1,1035 km . Tato ást cyklostezky bude využívána Povodím Labe s.p. ( potahová cesta ).
ást 7B vede podle hydroelektrárny k ásti cyklotrasy 8. Ší ka úseku bude 3 m, délka 0,1919
km.
Úsek 7A:

ást cyklostezky 8 je vedena po stávající lesní cest . Ší ka cyklostezky bude zachována 3,5
m, délka 0,908 km.
Povrch bude tvo it st edn
350 mm.

zrnný asfaltový beton. Minimální tlouš ka konstrukce bude
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Úsek 8:

Mezi ástmi 3-4 a 4 cyklotrasa povede po stávající zpevn né cest 305 m, mezi ástmi 4 a 5
povede cyklotrasa po stávající zpevn né cest 182 m, celková délka stávající cesty, na
kterých nebude provád na stavební innost je 487 m.
P í né uspo ádání:
Ší kové - základní ší ka cyklostezky je 3,0 m. V místech, kde bude cyklostezka využívána pro
podjezd údržby Povodí Labe, bude ší ka cesty 3,5 m. V místech Libického luhu, kde cesta
prochází lužním lesem, bude ší ka cyklostezky místn zúžena na min. 2 m nebo tak, jak
dovoluje minimální ší ku SN 73 6110.
Sklonové - základní p í ný sklon jednostranný 2% vždy sm rem k vodote i.
Plá

má základní p í ný sklon min. 3%.

Výškové ešení:
Výškové ešení je pod ízeno stávajícímu vedení terénu, tém v rovin . V místech, kde jsou
minimální podélné sklony 0,3%, je odvodn ní ešeno hlavn p í ným sklonem cesty. Maximální
podélný sklon na cest je v úseku cyklostezky ást 6, kdy je v lesním úseku sklon 8,5%.
Bezpe nost provozu:
Pro zabezpe ení bezpe ného volného pohybu chodc
budou navržena opat ení podle
vyhlášky . 369/2001 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpe ujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V místech, kde bude
cyklostezka t sn p imknuta k hran koryta Labe – mén než 2,0 m, bude osazeno zábradlí
s výškou madla 1,30 m.
Dopravní zna ení:
Cyklostezka bude vybavena vodorovným a svislým dopravním zna ením, které bude
odpovídat p íslušným normám.
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Zemní práce:
Vlastní zemní práce za nou sejmutím vrchních vrstev zpevn ných i nezpevn ných cest a
humózní vrstvy v okolí stávajících cest v ší ce pot ebné pro novou výstavbu v tl. 0,20 m. Poté se
p istoupí k provedení plán podle p edepsaných profil . Cesta je vedena výškov pokud možno
na terénu, proto se nebude jednat o rozsáhlé p esuny zemního materiálu, i když p jde o
p evážn výkopové práce. S p ebyte nou zeminou a vybouraným materiálem bude naloženo
v souladu se zákonem o odpadech . 185/2001 Sb. a vyhlášky . 294/2005 Sb., ve zn ní vyhl.
. 61/2010 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu.
Vyt žená zemina bude deponována na p edem ur ené místo – nejlépe v trase plánované
cyklotrasy - a následn použita pro terénní úpravy v rámci stavby. Vhodnost zemin pro použití
do násyp a zp tných násyp budou posouzeny podle kritérií technické normy SN 72 1002
Klasifikace zemin pro dopravní stavby. Zemní práce budou probíhat etapov . P i nep íznivých
klimatických podmínkách bude nutné technickými opat eními (nap . kropením) zamezovat
nadm rné prašnosti.
Sadové úpravy a zásah do zelen :
Rozsah a nutné úpravy stávající zelen , kácení strom a odstran ní náletových ke
bude samostatn projednáno s p íslušnými orgány státní správy.

apod.

Ohumusování upravovaného okolí nové cesty dot eného stavbou bude provedeno 0,15 m
ornicí (z deponie vyt žené zeminy). Trávník bude založen hydroosevem. Sou ástí dodávky
bude udržování trávníku do doby p evzetí.
Ozelen ní a p ípadná náhradní výsadba nových strom za kácené bude provedena dle
požadavk dot ených ú ad v následných stupních projektové dokumentace. V návrhu
ozelen ní budou respektována doporu ení provedeného biologického pr zkumu (viz p íloha
. 4).
S ohledem na skute nost, že je zám r situován v evropsky významné lokalit (EVL Libické
luhy), bude pro technické ešení cyklotrasy a následn pro revitalizaci území v dalším stupni
PD v nována velká pozornost. Návrh ší kového uspo ádání cyklotrasy v PD DUR se ídil
p edb žnými výstupy posouzení vliv na evropsky významné lokality. Posouzení dle § 45i
zákona . 114/1992 Sb. z hlediska vliv trasování cyklostezky na EVL je sou ástí p ílohy
oznámení . 2.
Stávající inženýrské sít :
V trase stávající cesty ásti 1 jsou vedeny inženýrské sít .
Je nutné, aby p ed zahájením stavebních prací v souladu s p íslušnými p edpisy bylo
provedeno ádné polohové a výškové vyty ení podzemních vedení jejich správci (se
zakreslením do PD).
Stávající za ízení správc inženýrských sítí musí být b hem provád ní stavební innosti
chrán na p ed poškozením, v p ípad poškození stavbou musí být za ú asti správce
opravena.
Vyty ení inženýrských sítí nesmí být b hem stavby porušeno. Pracovníci dodavatele musí
být prokazateln seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti
mechanismy (min. 1,5 m na každou stranu, u dálkových 3,0 m). Správci inženýrských sítí
musí být vyrozum ny nejmén 15 dn p ed zahájením stavebních prací.
Odvodn ní:
Povrchové odvodn ní cesty je zajišt no podélným a p í ným sklonem na okolní terén
sm rem k vodote i – ece Labi. Není uvažováno s deš ovou kanalizací vzhledem k tomu, že
se jedná o chodník a cyklistický provoz a v bezprost ední blízkosti se nachází vodote .
V ásti cyklotrasy 8 je stávající lesní cesta odvodn na také do p íkop , které z stanou
zachovány. Podzemní voda nebude stavbou zastižena. Pro odvodn ní plán bude použita
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drenáž PVC DN 100. Drenáže, které jsou navrženy pro odvodn ní plán
vyúst ny na terén (svahu eky Labe).

cesty, budou

Napojení na technickou infrastrukturu:
Cyklostezka nepot ebuje žádné napojení na technickou infrastrukturu.

B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
Zahájení terénních a stavebních prací je odvislé od vydání stavebního povolení.
Provozovatel p edpokládá se zahájením stavebních inností v roce 2012.
Stavba bude provád na po etapách.
Délka stavebních prací je odhadována na 14 až 16 m síc .

B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
St edo eský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec s rozší enou p sobností:
M stský ú ad Pod brady - pro obec Pod brady, Kluk, Ose ek, Libice nad Cidlinou
Sídlo: nám. Ji ího 20/I, 290 31 Pod brady
M stský ú ad Kolín – pro obec Velký Osek, P ov – P edhradí
Sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
Stavební povolení:
Stavební povolení – vydává stavební ú ad M Ú Pod brady.
Povolení k vyjmutí pozemk ze ZPF:
Souhlas k odn tí p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely dle §9 zákona . 334/1992 Sb.,
v platném zn ní. Dle rozsahu vyn tí pozemk ze ZPF vydává souhlas k odn tí M Ú
Pod brady/M Ú Kolín (do 1 ha).
Dot ení PUPFL a ochranného pásma lesa:
Souhlas se stavbou na PUPFL a na pozemcích v ochranném pásmu lesa podle zákona
. 289/1995 Sb., o lesích a o zm n n kterých zákon , ve zn ní zm n a dopl k (podle § 14
odst. 2 „lesního zákona“), p íslušným orgánem státní správy les je M Ú Pod brady / M Ú
Kolín, odbor životního prost edí.
Zásah do VKP – lesních pozemk , NRBC, EVL:
K zásah m, které by mohly vést k poškození nebo zni ení VKP nebo ohrožení i
oslabení jeho ekologicko-stabiliza ní funkce (vedení cyklostezky na b ezích eky Labe a
skrze nivní louky, nutné kácení n kolika strom , které jsou sou ástí NRBC Polabský luh a
EVL Libické luhy), musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí opat it závazné stanovisko
orgánu ochrany p írody (§4 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní).
P íslušným orgánem ochrany p írody v území EVL Libické luhy je Krajský ú ad
St edo eského kraje, mino území EVL p íslušná obec.
Zásah do NRBC:
Ministerstvo životního prost edí vydá stanovisko k zásahu do nadregionálního biocentra.
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Vliv na krajinný ráz:
Souhlas k innostem, které zm ní krajinný ráz dle §12 zákona . 114/1992 Sb.
P íslušným orgánem ochrany p írody je na území EVL Krajský ú ad St edo eského kraje, na
území mimo EVL p íslušná obec.
Povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les:
Ke kácení je dle § 8 zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní
nezbytné povolení orgánu ochrany p írody. Orgán ochrany p írody m že takové povolení
vydat na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém d evina roste. Kácení d evin
rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegeta ního klidu.
P íslušným ú adem je p íslušná obec.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvlášt chrán ných druh :
Požádat o výjimku do biotopu zvlášt
chrán ných druh
podle §56
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní.

zákona

P íslušným ú adem pro ud lení výjimky je Krajský ú ad St edo eského kraje.
Záplavové území:
Souhlas vodohospodá ského orgánu ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území
dle §17 zákona . 254/2001 Sb.
P íslušným ú adem je M Ú Pod brady a M Ú Kolín.
Ochranná pásma vodních zdroj :
Souhlas ke stavbám v ochranném pásmu vodních zdroj (§17).
P íslušným ú adem je M Ú Pod brady.
Láze ské místo Pod brady:
Souhlas k innosti v ochranném pásmu II. stupn p írodních lé ivých zdroj láze ských míst
Pod brady.
P íslušným ú adem je Ministerstvo zdravotnictví a vodoprávní ú ad.
Nakládání s odpady:
Pro etapu p ípravy území a etapu výstavby je nutné opat it souhlas k nakládání
s nebezpe nými odpady (dle § 16 odst. 3 zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní), který
ud luje p i nakládání v množství do 100 t nebezpe ných odpad /rok p íslušný obecní ú ad
obce s rozší enou p sobností.

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Zábor pozemk a jejich druh
Zám rem budou dot eny pozemky v t chto katastrálních územích: Pod brady (723495),
Kluk (666670), Ose ek (712744), Libice nad Cidlinou (682691), P edhradí (722791), P ov
(722782) a Velký Osek (779687).
Dot ené pozemky:
k.ú. Pod brady: p. . 3646/2, 3864/10, 4980/2, 5046/1, 5046/2, 5046/3, 5047, 5077/1, 5078/1,
5078/2.
k.ú. Kluk: p. . 300/10, 300/16, 314/5, 314/34, 361/2, 361/8, 361/9, 389, 390.
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k.ú. Ose ek: p. . 76/3, 77/10, 97/2, 174/1, 186/1, 186/12, 186/13, 186/14, 186/15, 194/1,
194/5, 199/3, 199/5, 199/6, 717/12, 717/28, 718/6, 719/2, 732, 733/1, 733/2, 736, 738.
k.ú. Libice nad Cidlinou: p. . 896/10, 911
k.ú. P edhradí: p. . 62/1, 62/2, 66, 69/1, 70/1, 70/3, 70/5, 70/6, 72/2, 72/7, 72/8, 72/9, 73/1,
256/3, 256/4, 257/2, 257/4, 258/3, 259, 261, 262, 266.
k.ú. P ov: p. . 88, 947, 1064
k.ú. Velký Osek: 970
Dle zákresu cyklostezky v situa ní map , která byla vypracována v rámci projektové
dokumentace k územnímu ízení (m ítko 1:1 000) byly ode teny plochy zábor
zem d lských a lesních pozemk .
V následujícím p ehledu je uveden seznam dot ených pozemk ZPF a PUPFL dle
jednotlivých katastrálních území a jejich zábory. U zem d lských pozemk je uvedena také
bonita p d dle výpisu z katastru nemovitostí.
Zem d lské pozemky:
Tabulka . 1: P ehled dot ených zem d lských pozemk
Parcelní íslo
pozemku

Druh pozemku

-

-

-

-

76/3
97/2
186/12
186/14
186/15
194/1
194/5
718/6

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
-

72/7
73/1

orná p da
trvalý travní porost

-

-

-

-

T ída ochrany
ZPF

BPEJ

k.ú. Pod brady
k.ú. Kluk
k.ú. Ose ek
25600
I.
Parcela nemá evidované BPEJ.
22110
IV.
22110
IV.
Parcela nemá evidované BPEJ.
Parcela nemá evidované BPEJ.
Parcela nemá evidované BPEJ.
22110
IV.
k.ú. Libice n. Cidlinou
k.ú. P edhradí
21300
III.
25600
I.
k.ú. P ov
k.ú. Velký Osek
-

Odhadnutá vým ra
dot ená zám rem
(m2)
50
46
1 259
183
29
1 022
2 597
10
281
850
-

Poznámka:
Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých
klimatických regionech, p evážn v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno
odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evážn na zám ry související
s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové stavby zásadního významu.
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Do III. t ídy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou produk ní
schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuální
výstavbu.
Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr m rnou produk ní schopností v rámci
p íslušných klimatických region jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Uvedené zem d lské pozemky jsou v majetku státu (Pozemkový fond), pouze v k.ú. Ose ek
budou zasahovat na pozemky soukromých osob.
P edpokládá se, že zám r bude p edstavovat celkový zábor zem d lských p d cca 6 327
m2. Vzhledem k vývoji projektu stavby, geodetickému zam ování území a následnému
up esn ní dot ených pozemk budou p esné zábory ze ZPF ešeny v rámci územního
ízení, kdy bude žádáno o souhlas k odn tí p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely dle §9
zákona . 334/1992 Sb., v platném zn ní.
Seznamy dot ených parcel, jejich charakteristika a p edpokládané zábory jsou uvedeny
v p íloze oznámení . 5.
Lesní pozemky:
Tabulka . 2: P ehled dot ených lesních pozemk
Parcelní íslo
pozemku
5046/2
5046/3
5047
314/34
361/2
361/8
314/5
174/1
186/1
717/12
62/1
62/2
69/1
72/2
256/3
257/4
88
947
1064
-

Odhadnutá vým ra
dot ená zám rem
Vlastník
(m2)
k.ú. Pod brady
199
Lesy R
228
Lesy R
969
M sto Pod brady
k.ú. Kluk
872
Parcela není zapsána na LV
353
Parcela není zapsána na LV
352
Lesy R
63
Parcela není zapsána na LV
k.ú. Ose ek
15
soukromé
6
soukromé
239
Lesy R
k.ú. Libice n. Cidlinou
k.ú. P edhradí
287
Lesy R
3 531
Lesy R
353
Obec P ov-P edhradí
442
Obec P ov-P edhradí
286
Obec P ov-P edhradí
309
Lesy R
k.ú. P ov
145
Lesy R
409
Lesy R
333
Lesy R
k.ú. Velký Osek
-

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

20

Oznámení „Cyklostezka Labská, úsek Pod brady – P ov P edhradí“
Poznámka k tabulce . 2:
LV – List vlastník

Uvedené lesní pozemky jsou v majetku Les
P edhradí.

R, m sta Pod brady nebo obce P ov-

Zám rem se p edpokládá, že bude celkem dot eno 9 391 m2 PUPFL. Bude se jednat
o trvalé odn tí pozemk pln ní funkcí lesa. V rámci územního ízení bude p esný zábor
PUPFL up esn n.
Realizace zám r na pozemcích lesního p dního fondu a nacházejících se v ochranném
pásmu lesa bude podmín na souhlasem dle §14, odst. 2 zákona . 289/1995 Sb., o lesích
ve zn ní pozd jších p edpis .
Seznamy dot ených parcel a jejich charakteristika a p edpokládané zábory jsou uvedeny
v p íloze oznámení . 5.

B. II. 2. Voda
Etapa výstavby:
Pro etapu výstavby bude pot ebná voda ešena dovozem cisternami. Pot ebné množství
vody nelze v sou asné dob ur it, bude specifikováno v dalším stupni projektové
dokumentace a bude záležet na zhotoviteli stavby. Voda pro výstavbu cyklostezky bude
dovážena v cisternách.
Pitná voda bude spot ebovávána pouze k hygienickým a pitným ú el m zam stnanc
stavby.
Bude se jednat o krátkodobý pr b h výstavby, kterému bude odpovídat také množství
spot ebované vody.
Etapa provozu:
Provoz cyklostezky nep edpokládá žádné odb ry vody. Pouze v p ípad provád ní išt ní
komunikace bude odebírána užitková voda. Tuto innost bude zajiš ovat odborná firma.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Etapa výstavby:
Dodavatel stavby zajistí pot ebný druh a množství stavebního a konstruk ního materiálu dle
projektové dokumentace stavby.
Surovinové zdroje a materiály budou odpovídat danému typu stavby a jejímu technickému
ešení (konstrukce). Lze p edpokládat spot ebu b žných surovin (št rk, št rkodr ,
št rkopísek, asfaltovou hmotu), speciálních konstruk ních vrstev (ochranná geotextílie,
penetre ní makadam, post ik, infiltra ní post ik), dále mohou být použity materiály pro
vybudování a umíst ní zábradlí, lavi ek, dalších konstrukcí, nát rové hmoty a osivo.
Odhad spot eby materiál na zpevn nou plochu cyklostezky:
kryt asfaltový beton jemnozrnný (celkem): 29.632 m2
kryt asfaltový beton st edn zrnný 4.818 m2 (úsek 8 – lesní cesta)
Etapa provozu zám ru:
B hem provozu cyklostezky nebudou používány prakticky žádné suroviny i materiály. Lze
uvažovat pouze se spot ebou malého množství nát rových hmot, p ípadn nových lavi ek i
odpadkových koš , informa ních tabulí v rámci údržby konstruk ních prvk a doprovodných
za ízení cyklostezky.
Stavba neklade nároky na energie.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní dostupnost ešeného území - stávající stav:
Jak již bylo v p edchozích kapitolách uvedeno, cyklostezka z Pod brad do Kolína má sloužit
zejména pro cyklodopravu obyvatel obcí Ose ek, P ov – P edhradí a Nová Ves I. do
Pod brad a Kolína. V sou asnosti tyto obce spojuje s Pod brady a Kolínem pouze silnice
I/38 (p ímo prochází obcemi P ov - P edhradí a Ose ek) s denní intenzitou p es 11 000 aut,
z toho 3 000 nákladních. Jedná se o významný silni ní tah, který se vine nap í celými
St edními echami (protíná nap . Doksy, Mladou Boleslav, Nymburk, Pod brady, Kolín,
áslav, Gol v Jeníkov, Havlí k v Brod).
Dopravní dostupnost m sta Pod brady:
M sto Pod brady má velice dobrou dopravní dostupnost a návaznost na silni ní, železni ní i
vodní dopravní sí . Stejn jako v jiných m stech je i zde problémem nár st po tu vozidel a
nedostatek prostor pro parkování. Vedení silni ní sít m stem Pod brady je vázáno
p emost ním eky Labe. V blízkosti Pod brad vede dálnice D11 (Praha – HK).
Pod brady jsou na celostátní železni ní sí p ipojeny prost ednictvím dvojkolejné
elektrifikované železni ní trati . 231. Labská vodní cesta je využívána p edevším v rámci
rekrea ního a sportovního provozu.
M sto podporuje moderní ve ejnou ekologickou hromadnou dopravu v etn malokapacitní,
p ší a cyklistické dopravy. Místní obyvatelé i návšt vníci m sta využívají systém cyklotras a
cyklostezek ve m st i okolí, funguje zde systém výp j ky kol a vybavení. Cyklotrasy jsou
odd leny od automobilové dopravy.
Dopravní dostupnost obce P ov – P edhradí:
autem:
Ve sm ru od Prahy je nejlepší použít dálnici D11 (EXIT 39 - Pod brady-jih), ze které je
vzdálena 3 km. Ve sm ru od Brna je nejsnazší sjet z dálnice D1 EXIT 112 (Jihlava) a dále
silnicí . I/38 ve sm ru Havlí k v Brod.
Orienta ní vzdálenosti: Pod brady – P edhradí cca 8 km, Kolín – P edhradí cca 10 km.
hromadnou dopravou:
Dostupnost hromadnou dopravou již není tak kvalitní. Nejblíže je železni ní stanice Velim,
která leží na trati Praha - eský Brod - Kolín a zastavuje v ní osobní vlak, který jezdí na trase
Praha Masarykovo nádraží - Kolín každou hodinu. Dále je také možné využít železni ní
stanici Pod brady, která se nachází na trati Praha - Velký Osek - Hradec Králové.
Ze stanic Velim, Kolín i Pod brady je pak možno použít linkový autobus až do zastávky P ov
- P edhradí, P edhradí. T chto spoj je však velmi málo, zejména o víkendu.
Cyklostezky ve výhledu:
Levob ežní cyklostezka bude sou ástí Labské trasy, která po svém dobudování bude svým
významem pat it k jedné z nejd ležit jších mezinárodních cyklotras v R. V M lníce se
Labská cyklostezka napojuje na trasu . 7 sít EUROVELO. Svým charakterem potom
Labská stezka zapadá do koncepce GREENWAYS. Podrobn ji je o t chto projektech
pojednáno v kapitole B. I. 5.
Pro území St edo eského kraje byl vytvo en strategický dokument Generel cyklistických
tras a cyklostezek na území St edo eského kraje (2008), který analyzuje sou asný stav
sít cyklistických tras a cyklostezek a navrhuje ešení vedoucí k rozvoji cyklodopravy a
cykloturistiky na celém území St edo eského kraje s ohledem na programové období EU
2007 - 2013. Aktualizace tohoto dokumentu byla schválena dne 10.10.2008 Zastupitelstvem
St edo eského kraje (Usnesení . 19-28/2008/ZK).
Mapový výkres priorit rozvoje cyklostezek v ešeném území je na následujícím obrázku:
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Obr. . 2: Priority rozvoje cyklostezek na území St edo eského kraje (do r. 2013)

P ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, p ístupové trasy
Dopravní trasy v rámci výstavby jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích a
cestách, které jsou využívány k zem d lské innosti a k údržb eky Labe Povodím Labe
s.p. Z hlediska širších dopravních vazeb lze p edpokládat, že bude využívána komunikace
I/38. Up esn ní tras odvoz výkopku a stavebního a jiného odpadu a dovozu materiál na
stavbu bude provedeno vybraným dodavatelem stavby, dopravn inženýrské opat ení bude
sou ástí provád cího projektu. Dodavatel stavebních prací provede veškerá projednání
t chto tras s p íslušnými orgány.
Lze p edpokládat, že v rámci výstavby (dovozem stavebních materiál a odvozem vykopané
nepot ebné zeminy i odpad ) do asn vzroste frekventovanost nákladních vozidel na
místních komunikacích. Výstavba bude provád na etapov , celková délka trvání výstavby je
odhadována na 14 - 16 m síc (na každý 1 km trati jsou uvažovány p ibližn 2 m síce).
Zám r:
Zám r si nevyžádá velké nároky na automobilovou dopravu.
P edpokládá se, že uživatelé cyklostezky (in-line brusla i, turisté), pokud se budou
k cyklostezce dopravovat osobními vozidly, využijí stávající parkovací plochy
– v Pod bradech u jezera Pod brady – kapacita cca 150 parkovacích míst, v P ov P edhradí u areálu klubu BVC Žraloci P ov – P edhradí (kapacita cca 50 parkovacích míst).
Lze p edpokládat, že zám rem nedojde k významnému navýšení intenzity osobní dopravy.
V rámci realizace cyklostezky nebudou po trati realizována žádná nová hygienická zázemí,
protože na stávající turistické trase, kterou bude cyklostezka prakticky kopírovat, nebo v její
blízkosti se nachází dostatek t chto za ízení (m sto Pod brady, areál koupališt Jezero
Pod brady, Ose ek – p ívoz, areál klubu BVC Žraloci P ov - P edhradí).
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Napojení na jinou infrastrukturu
Zám r nevyžaduje napojení na jinou infrastrukturu.

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude do asný provoz stavebních mechanism
na staveništi, terénní úpravy, výkopové práce a obslužná nákladní automobilová doprava
na p íjezdových komunikacích.
P i výstavb budou emitovány tuhé zne iš ující látky b hem provád ní zemních prací a ze
skladování sypkých materiál . Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (nap . na
vlhkosti vzduchu a p dy, síle a sm ru v tru) a také na realizaci opat ení k omezování
prašnosti, proto bude nutné (zejména v dob suchého a v trného po así) provád t
pravidelné išt ní vozovky na p íjezdových komunikacích k staveništi, aby se zamezilo ší ení
prachu do okolí a omezovat prašnost i v míst stavby.
Množství emisí nelze v sou asné dob jednozna n
výstavby, technologické kázni na staveništi.

ur it, bude záviset na organizaci

Z hlediska bližší specifikace zdroje se bude jednat o plošný zdroj emisí (zahrnující stavební
práce, manipulace se zeminou, pohyb stavebních stroj a nákladních voz na staveništi)
s jednorázovým p sobením s dlouhodobým charakterem (max. 16 m síc ).
Zdrojem zne iš ování ovzduší p i provozu motorových vozidel a obslužných mechanism je
dále nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami
z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné
ástice.
Etapa provozu zám ru
B hem provozu zám ru se nep edpokládá navýšení emisí škodlivin do ovzduší nebo jen
v minimálním množství (ví ení prachových ástic pohybem cyklist po zpevn né ploše
cyklostezky, emise z osobních vozidel návšt vník ).
V rámci zjiš ovacího ízení ani projektové p ípravy stavby není nutné provést výpo et
emisních a imisních p ísp vk zne iš ujících látek vlivem výstavby ani provozu zám ru,
které budou zanedbatelné.

B. III. 2. Odpadní vody
Etapa výstavby
B hem výstavby bude vznikat malé množství splaškových odpadních vod. Jako sociální
za ízení budou použity mobilní hygienické bu ky se zásobníkem vody pro mytí rukou.
V pr b hu výstavby nebudou produkovány technologické odpadní vody.
Zne išt né deš ové odpadní vody budou p irozen zasakovány do terénu.
Nakládání s odpadními vodami bude up esn no v plánu organizace výstavby.
Etapa provozu zám ru
Splaškové vody:
B hem provozu cyklostezky budou vznikat splaškové odpadní vody v minimální mí e
zp sobené zvýšením návšt vnosti území uživateli cyklostezky, kte í budou využívat sociální
zázemí ve stávajících ob erstvovacích za ízeních v jednotlivých obcích, p ípadn budou na
trase do asn instalována mobilní chemická WC.
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Deš ové vody, odvodn ní:
Realizací cyklostezky dojde v n kterých úsecích trasy k mírné zm n odtokových pom r
v území zp sobené zastav ním území cyklostezkou malého rozsahu na pozemcích s dosud
nezpevn ným povrchem. Jedná se prakticky o celou trasu cyklotrasy, s výjimkou úseku . 1,
který je tvo en asfaltovým povrchem. Celková zm na plochy zastav ní je odhadována na
cca 1,9 ha (pr m rná ší ka 2,5 m; délka nezpevn ného povrchu cca 7,5 km).
Povrchové odvodn ní cesty bude zajišt no podélným a p í ným sklonem na okolní terén
sm rem k vodote i – ece Labi. Není uvažováno s deš ovou kanalizací vzhledem k tomu, že
se jedná o chodník a cyklistický provoz a v bezprost ední blízkosti se nachází vodote .
V ásti cyklotrasy 8 je stávající lesní cesta odvodn na také do p íkop , které z stanou
zachovány. Pro odvodn ní plán bude použita drenáž PVC DN 100. Drenáže, které jsou
navrženy pro odvodn ní plán cesty, budou vyúst ny na terén (svahu eky Labe).
Podzemní voda nebude stavbou zastižena.
Deš ové odpadní vody (potencionáln zne išt né):
Vzhledem k tomu, že se jedná se o cyklostezku s ob asným pojezdem obslužných vozidel
Povodí Labe nebo zem d lských mechanism , p ípadn vozidel údržby cyklostezky, nelze
p i nestandardních stavech vylou it náhodné úniky vodám závadných látek do vod a p d
zp sobené nedokonalým t sn ním motorových nádrží.
Potenciáln zne išt né deš ové odpadní vody pocházející ze zpevn ných ploch budou
p irozen vsakovány v terénu.
Technologické odpadní vody:
Realizací zám ru nebudou produkovány technologické odpadní vody.

B. III. 3. Odpady
Odpady vznikající b hem p ípravy území a výstavby
Nejv tší podíl odpadu vznikajícího b hem etapy výstavby bude p edstavovat p ebyte ný
výkopový materiál. P ebyte ná zemina, i št rk a kamenivo, pokud budou nezne išt né a
budou mít vhodné technické parametry pro zemní práce i terénní úpravy, budou zp tn
využity v rámci výstavby cyklostezky. Nakládání s p ebyte nou výkopovou zeminou bude
posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP . 383/2001 Sb. a . 294/2005Sb., ve zn ní
vyhlášky . 61/2010 Sb. Bilance zemin je v sou asné dob zpracovávána a bude sou ástí
projektové dokumentace k územnímu ízení. P edpokládá se p ibližný objem výkopových
prací 25.900 m3, p ibližný objem násyp 1.100 m3, odhad sejmutí ornice 3.000 m3,
odhad pot eba ornice 900 m3, odhad sejmutí lesní hrabanky 2.800 m3.
Dle rozsahu zásahu do zelených ploch (odstra ováním bylinné a d evinné vegetace),
vznikne odpovídající množství biologicky rozložitelného odpadu.
V malé mí e budou vznikat také sm sné komunální odpady a z n ho vyt íd né složky (papír,
sklo, plasty).
P esná množství odpadu a druhová skladba pro terénní úpravy a etapu výstavby nejsou
v této fázi projektové dokumentace známy. Specifikace druh odpad v etn jejich množství,
zp sobu shromaž ování, využití i odstran ní budou up esn ny v provád cích projektech.
Lze konstatovat, že budou vznikat b žné druhy odpad , typické pro terénní úpravy a
stavební innost. Z asového hlediska se bude jednat o nárazov vzniklé a ve v tšin
položek objemov nevýznamné hodnoty.
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Tabulka . 3: P ehled odpad
budování cyklostezky

pravd podobn

vznikajících b hem p ípravy území a

Katalog. íslo Kategorie Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
íslem 08 01 11
Nechlorované minerální motorové, p evodové
a mazací oleje

08 01 11

N

08 01 12

O

13 02 05

N

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

D ev né obaly

15 01 10

N

15 02 02

N

17 01 01

O

17 02 01
17 02 03

O
O

17 03 01

N

17 03 02

O

17 04 02
17 04 05

O
O

17 04 09

N

17 04 11

O

17 05 03

N

17 05 04

O

17 05 05

N

17 05 06

O

17 06 04

O

20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 04

O
O
O
O
O
O
O

Zp sob
nakládání
s odpadem
Úprava,využití
nebo
odstran ní spalováním NO
Úprava,využití
nebo
odstran ní spalováním
Úprava,využití
nebo
odstran ní spalováním NO
Materiálové
využití
Spalování, skládkování
Za ízení staveništ
Materiálové
využití
Za ízení staveništ
Materiálové
využití
Za ízení staveništ
Spalovna NO nebo skládka
NO

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek
nebo obaly t mito látkami zne išt né
Absorp ní
inidla,
filtra ní
materiály,
Spalovna NO nebo skládka
ochranné od vy zne išt né nebezpe nými
NO
látkami
Úprava,využití
nebo
Beton
odstran ní na skládce
D evo
Úprava,využití
Plasty
Úprava,využití
Spalovna NO nebo skládka
Asfaltové sm si obsahující dehet
NO
Asfaltové sm si neuvedené pod íslem 17 03 Skládka
01
nebo recyklace
Hliník
Materiálové využití
Železo a ocel
Materiálové využití
Kovový odpad zne išt ný nebezpe nými Spalovna NO nebo skládka
látkami
NO
Spalovna NO nebo skládka
Kabely neuvedené pod 17 04 10
NO / materiálové využití
Zemina a kamení obsahující nebezpe né
Skládka NO
látky
Úprava,využití
nebo
Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 odstran ní na skládce
05 03
Využití na stavb – zp tný
zásyp, urovnání terénu
Vyt žená hlušina obsahující nebezpe né
Skládka NO
látky
Vyt žená hlušina neuvedená pod íslem 17
Skládka
05 05
Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 Úprava,využití
nebo
01 a 17 06 03
odstran ní na skládce
Papír a lepenka
Další využití
Sklo
Další využití
Plasty
Další využití
Biologicky rozložitelný odpad
Další využití
Sm sný komunální odpad
Spalovna nebo skládka
Uli ní smetky
Spalovna nebo skládka
Kal ze septik a žump
Odstran ní

Poznámka k tabulce . 3:
N (NO) .... nebezpe ný odpad; O .... ostatní odpad

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

26

Oznámení „Cyklostezka Labská, úsek Pod brady – P ov P edhradí“

Zp sob nakládání s odpady vzniklými b hem terénních úprav a výstavby zám ru:
Dodavatel stavby, který bude p vodcem odpad ve smyslu zákona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, bude povinen plnit povinnosti p vodce odpadu, dle ustanovení tohoto zákona
v platném zn ní a jeho pr vodních p edpis .
Veškeré odpady budou p edány oprávn ným osobám k využití nebo odstran ní v souladu
s požadavky zákona o odpadech. V p ípad vzniku nebezpe ných odpad požádá dodavatel
stavby o povolení k nakládání s odpady, pop ípad odstra ování t chto odpad zajistí
prost ednictvím oprávn né osoby k nakládání s nebezpe nými odpady.
Odpady vzniklé p i realizaci stavby budou za azeny podle vyhlášky
v platném zn ní, kterou se stanoví Katalog odpad .

. 381/2001Sb.,

Vznikající odpady budou v maximální možné mí e recyklovány.
V dalších stupních projektové dokumentace stavby budou specifikovány prostory pro
shromaž ování odpad a up esn n zp sob dalšího nakládání s nimi.
U odpadu, u kterého nelze vylou it kontaminaci nebezpe nými látkami, je nutné provést
hodnocení nebezpe ných vlastností odpad dle zákona . 185/2001Sb., o odpadech,
v platném zn ní. U odpad potenciáln kontaminovaných se provede test na vylou ení
nebezpe ných vlastností a to akreditovanou laborato í. Odb r odpadu provede pov ená
osoba (dle platných právních p edpis ), podle výsledku hodnocení bude navržen zp sob
nakládání s t mito druhy odpad .
Doklady o nakládání s odpady p edloží dodavatel stavby p i kolaudaci stavby.
Odpady vznikající b hem provozu zám ru
B hem provozu cyklostezky budou vznikat b žné druhy odpad – sm sný komunální odpad
a z n ho vyt íd né složky, dále odpad u údržby cyklostezky a jejích konstruk ních prvk ,
p ípadn p i údržb zelen .
V následujícím p ehledu jsou uvedeny odpady, které se p edpokládají z provozu cyklostezky
v etn stávajících ob erstvovacích za ízení a jejich sociálních zázemí a parkovacích ploch.
Tabulka . 4: P ehled druh odpad pravd podobn vznikajících v pr b hu provozu
zám ru, v etn jejich za azení dle katalogu odpad (vyhláška MŽP . 381/2001 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis ) a zp sobu nakládání s nimi
Zp sob nakládání
s odpadem
Odpadní barvy a laky obsahující organická Úprava,využití nebo
rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky
odstran ní spalováním NO
D evo
Úprava,využití
Sklo
Recyklace
Plasty
Úprava,využití
Papír a lepenka
Další využití
Sklo
Další využití
Plasty
Další využití
Biologicky rozložitelný odpad
Další využití
Sm sný komunální odpad
Spalovna nebo skládka
Uli ní smetky
Spalovna nebo skládka
Kal ze septik a žump
Odstran ní

Katalog. íslo Kategorie Název odpadu
08 01 11

N

17 02 01
17 02 02
17 02 03
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 04

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Vysv tlivky k tabulce . 4:
N – nebezpe né odpady; O – ostatní odpady

Komunální odpad bude umís ován do popelnicových a kontejnerových nádob s pravidelným
odvozem, které budou využívány stávající nebo budou na trati cyklostezky dopln ny.
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Biologicky rozložitelný odpad bude p edán oprávn ným osobám k dalšímu využití.
P vodcem odpad bude b hem provozu cyklostezky její správce.
Veškeré vznikající odpady budou p edány oprávn ným osobám k využití nebo odstran ní
v souladu s požadavky zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho souvisejících p edpis ,
v platném zn ní.
Odpady vzniklé p i p ípadném ukon ení zám ru
Ukon ení zám ru se nep edpokládá. V p ípad nutnosti odstran ní ástí cyklostezky vznikne
p i demolici cyklostezky stavební odpad v množství odpovídajícím použitému materiálu pro
její výstavbu.
P i likvidaci doprovodných za ízení cyklostezky (lavi ky, informa ní tabule, odpadkové koše,
atd.) bude vyprodukován b žný odpad, který lze za adit do sm sného komunálního odpadu,
p i emž budou p ednostn využity recyklovatelné materiály.

B. III. 4. Hluk a vibrace
Zdrojem hluku ve fázi výstavby cyklostezky bude provoz stavebních stroj , které se budou
pohybovat v trase cyklostezky (rypadlo, naklada ) a nákladních vozidel po okolních
p íjezdových komunikacích (p evoz zeminy, p ivezení surovin a materiál , odvoz odpad ).
Výstavba bude probíhat po etapách, celková p edpokládaná délka stavebních inností bude
cca 16 m síc .
V celém pr b hu provád ní stavby musí být dodržovány platné hygienické normy a p edpisy.
Vlivem zvýšené intenzity cyklist a in-line brusla na cyklostezce (s kvalitním hladkým
asfaltovým povrchem), dále vlivem hovoru skupin uživatel cyklostezky se zvýší hladina
akustického tlaku oproti sou asnému stavu, toto zvýšení však bude zcela nevýznamné.
Doprava po cyklostezce bude probíhat v denní dob . V no ní dob budou cyklisté projížd t
pouze ojedin le.
Jak bylo uvedeno v kapitole B.II.4 provozem zám ru se nep edpokládá významné navýšení
intenzity osobní dopravy. Motorizovaní návšt vníci cyklostezky budou využívat stávající
parkovací plochy (Pod brady, P ov-P edhradí) s dostate nou parkovací kapacitou.
Zám r nebude významným zdrojem vibrací.
B. III. 5 Rizika havárií
P i standardním pr b hu stavebních prací ani b hem provozu zám ru se vzhledem
k charakteru zám ru neo ekává nebezpe í vzniku havárií.
P edvídatelné druhy havárií a nestandardních stav :
úniky látek škodlivých vodám a p dám b hem výstavby
zasažení inženýrských sítí výstavbou
bezpe nost osob (uživatel cyklostezky)
Únik vodám závadných látek do povrchových a podzemních vod, zne išt ní p d
- výstavba
Významné riziko pro kvalitu podzemních i povrchových vod v p edm tné lokalit a jejím okolí
p edstavují p ípadné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.)
používaných p i provozu stavební mechanizace a dopravních prost edk . K nim m že dojít
nedodržováním správných technologických postup (Plánu organizace výstavby), nekázní
provozovatel stroj a dalších technických za ízení (špatná údržba, nedostate ná kontrola
stavu stroj ).
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Opat ení:
Postupovat dle Plánu organizace výstavby.
V etap výstavby zám ru musí být nakládání s chemickými látkami a p ípravky provád no
dle zákona . 356/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Pro tyto nestandardní situace musí být stavebník p ipraven na ú elné provedení
kompenza ních opat ení. V p ípad úniku závadných látek na nezpevn nou plochu bude
p erušen únik látek, unikající kapalina bude zachycena a zneškodn na, kontaminovaná
zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci. V areálu staveništ musí být k dispozici sorp ní
prost edky a ochranné pom cky pro pracovníky a pracovní ná iní a pevná sb rná nádoba.
Strojní mechanismy a nákladní doprava, které budou zám rem využívány nebo s ním
spojeny, musí být ve vyhovujícím technickém stavu. U za ízení využívaných v rámci za ízení
bude nezbytné zajiš ovat jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkap ropných látek.
Kontrolu je doporu ováno provád t pravideln p ed zahájením prací.
Pohyb nákladních vozidel a strojních za ízení bude provád n pouze komunikacích, p íp.
cestách a zpevn ných plochách k tomuto ú elu ur eným.
Vzhledem k tomu, že se plánovaná cyklostezka nachází v záplavovém území eky Labe Q100
a Cidliny, dále se nachází v ochranném pásmu II. stupn p írodních lé ivých zdroj
láze ských míst a n které úseky také v ochranném pásmu vodního zdroje I. a II. stupn ,
platí pro ni další opat ení uvedená v kapitole oznámení D.I.5 Vliv na povrchové a podzemní
vody.
Dot ení stávajících inženýrských sítí
V trase stávající cesty ozna ené jako ást 1 (úsek od hydroelektrárny Pod brady ke k.ú.
Kluk) sou vedeny inženýrské sít . V p ípad nestandardního provedení stavebních úprav
cyklotrasy m že dojít k poškození inženýrských sítí.
Opat ení:
Stávající za ízení správc inženýrských sítí musí být b hem provád ní stavební innosti
chrán na p ed poškozením, v p ípad poškození stavbou musí být za ú asti správce
opravena.
Je nutné, aby p ed zahájením stavebních prací v souladu s p íslušnými p edpisy bylo
provedeno ádné polohové a výškové vyty ení podzemních vedení jejich správci (se
zakreslením do PD) pop ., aby byl p edán písemný doklad o neexistenci vedení. Je t eba o
tom u init zápis do stavebního deníku.
Vyty ení inženýrských sítí nesmí být b hem stavby porušeno. Pracovníci dodavatele musí
být prokazateln seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti
mechanismy (min.1.5 m na každou stranu, u dálkových 3.0 m). Správci inženýrských sítí
musí být vyrozum ny nejmén 15 dn p ed zahájením stavebních prací. Pokud se ve
výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez p edchozího souhlasu jejich
správce a p esného ozna ení o jaké kabely se jedná.
Bezpe nost uživatel cyklostezky
V p ípad nesprávného vyprojektování cyklostezky a následn jejího technického provedení
m že dojít k úraz m uživatel cyklostezky.
Opat ení:
Z hlediska zajišt ní bezpe nosti uživatel cyklostezky bude cyklostezka realizována dle
platných technických norem. Místa zúžení cyklostezky (ze 3 m až na 2 m) a nep ehledné
úseky budou vhodným a dostate ným informa ním zna ením ozna ena.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C.1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území
C. 1. 1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Jako základní informa ní podklad o limitech a možnostech využití území slouží územn
analytické podklady (ÚAP). K ešenému území se pojí ÚAP v rozsahu správního obvodu
obce s rozší enou p sobností Pod brady a Kolín. Sou ástí ÚAP je také rozbor udržitelného
rozvoje území, který je promítnut do územních plán sídelních útvar , m st a obcí, které
koordinují územní podmínky pro využití silných stránek a p íležitostí.
Nejp ehledn jší forma grafického znázorn ní limit využití území pro území dot ené ešenou
cyklostezkou je sou ástí hlavního výkresu ÚP VÚC St ední Polabí.
Nejp ehledn jší forma grafického znázorn ní limit využití území pro území dot ené ešenou
cyklostezkou je sou ástí hlavního výkresu ÚP VÚC St ední Polabí.
Obr. . 3: ÚP VÚC St ední Polabí – hlavní výkres
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Z p edchozího obrázku je z ejmé, že p evážná v tšina plánovaného úseku cyklostezky
z Pod brad do P ova - P edhradí vede evropsky významnou lokalitou, je v záplavovém
území eky Labe v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru. Cyklostezka se nachází
v ochranném pásmu II. stupn p írodních lé ivých zdroj láze ských míst, ale nebude
zasahovat do vnit ního území láze ských míst Pod brady.
ešená cyklostezka dále áste n zasahuje do nadregionálního biocentra Polabský luh
(úseky 2A, 2B a 3) a do jeho ochranného pásma (úseky 7A, 7B, 3-4).
V blízkosti se nachází NPR, ochranná pásma vodních zdroj a výhradní ložiska surovin.
Zám r se nenachází ve zvlášt chrán ném území.
P edm tné území není územím historického, kulturního nebo archeologického významu.
Krom koryta vodního toku eky Labe a lužních les pro zám r nevyplývají další omezující
limity v území.
Cyklostezka není limitována vedením technické infrastruktury, pouze v jednom úseku
podjíždí dálnici D11.
Zám r je z hlediska územního plánování p ípustný pro ešené území. Dle platných územních
plán se v okolí zám ru nep edpokládá realizace dalších zám r , které by m ly omezující i
kumulativní vliv na posuzovaný zám r.
Zám r nebude mít velké nároky na terénní úpravy a na napojení inženýrských sítí i další
dopravní infrastruktury.
P edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování všech požadavk
daných legislativou v oblasti životního prost edí a ochrany zdraví obyvatelstva.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

31

Oznámení „Cyklostezka Labská, úsek Pod brady – P ov P edhradí“

C. 1. 2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj
Území Pod brad pat í do oblasti St edolabské tabule. Pro toto území jsou charakteristické
í ní terasy s širokými nivami, pokryvy a navátými písky. Území pat í do teplé klimatické
oblasti T2, pr m rná ro ní teplota je 8,9oC. Pro í ní systém je ur ující eka Labe. P ed
Pod brady se do Labe vlévá eka Cidlina.
Území, ve kterém je zamýšleno umístit zám r, je z d vodu výskytu lužních les tvo ících
EVL Libické luhy a nadregionální biocentrum Polabský luh, dále z hlediska p ítomnosti toku
Labe a Cidliny, jakožto nadregionálního biokoridoru, považováno z hlediska ochrany p írody
a krajiny za velmi cenné. Tomu také odpovídá složení živé p írody v míst zám ru a jeho
blízkosti.
ešená cyklostezka se nachází v ochranném pásmu NRBK (2 km) . 10 a . 72, áste n i
. 70, dále zasahuje do NRBC . 7 - Polabský luh (úseky 2A, 2B a 3) nebo se nachází v jeho
ochranném pásmu (úsek 7A, 7B, 3-4).
P evážná v tšina cyklostezky se nachází v evropsky významné lokalit Libické luhy nebo
v jejím ochranném pásmu (50 m).
P ímo v dot eném území se nenachází žádné zvlášt chrán né území dle zákona
.114/1992 Sb. ani dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin, registrovaný
VKP, památný strom.
Na území m sta Pod brady se nacházejí zdroje podzemní vody pro m sto, pro která jsou
vyhlášena ochranná pásma. Cyklostezka bude v ásti úseku 1 a 2A procházet na hranici
ochranného pásma vodního zdroje stupn I, dále se úsek 1, 2A, 2B a 3 bude nacházet na
hranici ochranného pásma vodních zdroj II. stupn . Ochranná pásma vrt ani pramen
nebudou dot ena.
Cyklostezka nebude zasahovat do vnit ního území láze ských míst Pod brady, pouze se
nachází v ochranném pásmu II. stupn p írodních lé ivých zdroj láze ských míst.
Na území VÚC St ední Polabí jsou zastoupeny oblasti 1 a 2 radonového rizika (s nízkým a
st edním radonovým rizikem).
Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zát že.
Na míst posuzovaného zám ru se nenachází chrán ná ložisková území, bilancovaná
výhradní ložiska, dobývací prostory, nevýhradní ložiska.
Zám r se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV).
Území, ve kterém je navržena cyklostezka, není územím historického, kulturního nebo
archeologického významu.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska p ekra ování
24-hodinového imisního limitu pro PM10 (v 8,4 % území v kompetenci stavebního ú adu
Pod brady).

C. 1. 3. Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
C. 1. 3. 1 Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , památné stromy
Zvlášt chrán ná území
Zvlášt chrán ná území (velkoplošná - NP, CHKO, maloplošná - NPR, PR, NPP, PP) i
p echodn chrán né plochy dle zákona . 114/1992 Sb. (§ 13, 14), o ochran p írody a
krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , se v míst zám ru nevyskytují.
Na pravém b ehu eky Labe u Velkého Oseka se rozprostírá NPR Libický luh. Cyklostezka
bude v celém úseku jižn od dálnice D11 vedena v blízkosti ochranného pásma této NPR
(cca 80 m od hranice NPR).
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Obr. . 4: Zvlášt chrán ná území - maloplošná

NPR Libický luh

PR Tonice –Bezedná
PR Veltrubský luh

Jedná se o nejrozsáhlejší souvislý lužní les v echách, protkaný sítí t ní – mrtvých a slepých
ramen v po í ní niv Labe. Nachází se p ed soutokem s Cidlinou v severním a západním
sousedství Velkého Oseka.
k.ú.: Libice nad Cidlinou, Ose ek, Velký Osek
Vým ra: 410,3 ha
Vyhlášeno: 1985
Nejbližšími p írodními rezervacemi jsou:
• Veltrubský luh – (1985) – 98,81 ha; k. ú. Veltruby, Nová Ves (okr. Kolín). Komplex
p irozených lužní les a starých labských t ní v r zných stádiích zazemn ní s etnými
vodními a mok adními spole enstvy. Výskyt ohrožených druh rostlin. Tato PR je zobrazena
na obr. . 4.
• Tonice – Bezedná – (1985) – 6,94 ha; k. ú. Velký Osek, Veltruby (okr. Kolín). Soustava
labských t ní, mok ad a druhov bohatých luk ve starém koryt Labe.
Nejbližšími p írodními památkami jsou:
• Píse ný p esyp u Ose ka – (1989) – 0,85 ha; k. ú. Ose ek (okr. Nymburk). Zbytek
píse ných p esyp st edního Polabí. Výskyt pískomilných hub, bylin a živo ich .
• Lom u Nové Vsi, resp. Klínový potok – (1977, 1990) – 2,14 ha; k. ú. Nová Ves I (okr. Kolín).
Ukázka p íb ežních facií a fauny svrchnok ídového stá í
• Skalka u Velimi – (1986) – 0,1 ha; k. ú. Velim (okr. Kolín). T žbou bylo odkryto bohaté
nalezišt zkamen lin. Jedná se o mo ské uloženiny svrchního cenomanu a spodního turonu
v k ídových kapsách.
P írodní parky
Nejbližší p írodní park – Kersko je od zám ru vzdálen 9 km vzdušnou arou.
Památné stromy
Památné stromy se v míst zám ru nevyskytují. V blízkosti plánované cyklostezky (cca 40 m
od ní) – na louce v míst U p ívozu v k.ú. Ose ek (na p. . 97/2) se nachází památný strom –
dub letní (výška cca 20 m, stá í cca 200 let).
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C. 1. 3. 2 Natura 2000
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice vytvo ena soustava Natura 2000, která na
území R vymezila evropsky významné lokality a pta í oblasti, které jsou v eské republice
chrán ny jako zvlášt chrán ná území.
Posuzovaný zám r zasahuje do evropsky významné soustavy Libické luhy.
Stanovisko orgánu ochrany p írody podle §45i zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis je p ílohou oznámení . 2.
Obr. . 5: Vzájemná poloha plánované cyklostezky a lokalit soustavy Natura 2000
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Popis EVL Libické luhy
Kód lokality: CZ0214009
Rozloha lokality: 1478,7352 ha
EVL zabírá velký lužní komplex rozložený po obou stranách eky Labe mezi Pod brady a
Kolínem. Uvnit kompaktních lesních celk se vyskytují jen menší louky, v tší lu ní celky se
rozkládají až na okraji nivy. Dnešní tok Labe se vyzna uje malou meandrovitostí, která je
dána jednak nízkou spádovou k ivkou, ale p edevším úpravami koryta. Plošn
nejrozší en jším biotopem EVL jsou lužní lesy. P evažují tvrdé luhy asoc. Querco-Ulmetum s
typicky vyvinutým jarním aspektem, které na sušších místech p echázejí v dubohab iny
subasoc. Melampyro nemorosi-Carpinetum ulmetosum. Více než polovina porost ztratila
p irozený ráz a má charakter stejnov kých kultur. Mok adní olšiny se hojn vyskytují v
místech zazemn ných t ní. Pouze maloplošn a nereprezentativn jsou zastoupeny m kké
luhy. Náhradními spole enstvy na místech p irozených luh jsou vlhké louky. Výraznými
krajinnými prvky jsou etné poz statky í ních ramen v r zném stupni zazemn ní. N které
vodní plochy se jeví jako vhodné stanovišt pro ku ku ohnivou (Bombina bombina). Stav
stromových porost umož uje existenci xylofágních druh hmyzu - rohá e obecného
(Lucanus cervus) a páchníka hn dého (Osmoderma eremita).
Tabulka . 5: P edm ty ochrany EVL Libické luhy

3150
6430
6440
6510

91F0

1188
1084
1083

Stanovišt
Rozloha v lokalit
P irozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion
40,1822 ha
nebo Hydrocharition
Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva nížin a
0,3184 ha
horského až alpínského stupn
Nivní louky í ních údolí svazu Cnidion dubii
31,6063 ha
Extenzivní se ené louky nížin až podh í (Arrhenatherion,
96,8449 ha
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
742,789 ha
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých ek atlantské a st edoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
Živo ichové
ku ka ohnivá (Bombina bombina)
páchník hn dý (Osmoderma eremita) – prioritní p edm t ochrany
rohá obecný (Lucanus cervus)

Výsledky terénního pr zkumu, nalezené p edm ty ochrany
Zpracovatelem Hodnocení vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl proveden terénní
pr zkum v jarních a letních m sících roku 2010. V Hodnocení je zachováno popisné
rozd lení cyklostezky do 8-mi ástí (viz obr. . 5).
V ásti 1 je navrhovaná cyklostezka vedena po stávající zpevn né cest , která tvo í hranici
EVL Libické luhy (obr. 6). Uvnit území EVL leží pouze jižní t etina této ásti cyklostezky. Ve
sm ru od Pod brad se podél trasy nejprve vyskytuje liniový porost d evin (lípa, javor mlé ),
který se charakterizován jako nep írodní biotop. Teprve za ním na b ehu Labe se vyskytuje
pás vegetace, který je hodnocen jako mozaika biotop rákosin a vegetace vysokých ost ic.
Ani tyto p írodní biotopy však nepat í k p edm t m ochrany EVL Libické luhy.
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V jižní ásti tohoto úseku pak trasa prochází v oboustranné aleji, která je tvo ena staršími
jedinci lípy srd ité s malou p ím sí jasanu (obr. 7). Ani v tomto úseku se tedy nevyskytují
p írodní stanovišt , která pat í k p edm t m ochrany EVL. Stará alej však p edstavuje
vhodný biotop pro páchníka hn dého (Osmoderma eremita). Tento prioritní p edm t
ochrany je vázán na dutiny ve starých stromech a staré aleje listná
jsou v našich
podmínkách jeho typickým stanovišt m. P estože p i aktuálním terénním pr zkumu zde
nebyl výskyt tohoto druhu zaznamenán, nelze jeho p ítomnost vylou it. Páchník žije skrytým
zp sobem života a osidluje i nep ístupné dutiny ve vyšších ástech kmen .
Obr. . 6: Charakter ásti 1 u Pod brad

Obr. . 7: Lipová alej v ásti 1

V ásti 2A je trasa vedena po nezpevn né lesní cest (obr. 8). Okolní porost je
charakterizován jako p írodní stanovišt 91F0 – Smíšené lužní lesy s dubem letním
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých ek
atlantské a st edoevropské provincie (Ulmenion minoris), které pat í k p edm t m
ochrany EVL. Porost má zachovalou druhovou i v kovou skladbu, v trase se však nachází
také menší plocha porostlá jasanovou mlazinou. Cesta je zbavena vegetace v d sledku
pohybu lesní mechanizace. V míst napojení na ást 2B se trasa p ibližuje k t ni, která je
poz statkem bývalého koryta Labe a s ekou komunikuje prost ednictvím malého propustku.
T
je biotopem ku ky ohnivé (Bombina bombina). Její výskyt byl v t ni aktuáln
zaznamenán, druh se zde rozmnožuje.
Obrázek 8:

ást trasy 2A
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ást trasy 2B prochází v t sné blízkosti levého b ehu Labe po nezpevn né cest mezi ekou
a lesním porostem (obr. 9). Na vodní prost edí eky Labe je v tomto prostoru vázán výskyt
p írodního stanovišt 3150 – P irozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition. Tento p edm t ochrany se zde vyskytuje
fragmentárn v podob maloplošných porost p i b ezích. Jedná se p i tom o málo
reprezentativní porosty zastoupené v mozaice n kolika p írodních biotop s biotopy siln
ovlivn nými p sobením lov ka.
Špatný stav je dán p edevším regulací toku v minulosti. V sou asné dob jsou zbytky této
vegetace ohroženy provozem plavidel, která p sobí vlny, jež porosty narušují. Lesní porost
je podél tohoto úseku cyklostezky tvo en p evážn lužním lesem, který odpovídá p írodnímu
stanovišti 91F0. Na n kolika místech se zde však vyskytují také vysazené kultury borovice
lesní a dubu erveného. Okraje porostu sousedící s cestou jsou nej ast ji oplášt né
porostem mladších jedinc javoru babyka, jasanem a javorem mlé em, b žná je také svída
krvavá a st emcha obecná.
V bylinném pat e na lesních okrajích p evažuje kop iva dvoudomá a svízel p ítula, asté jsou
také istec lesní, vále ka lesní, bršlice kozí noha, kerblík lesní a bolehlav plamatý. V jarním
aspektu se zde vyskytují typické druhy lužních les (sasanky, dymnivka dutá, esnek
medv dí, hluchavka skvrnitá, pta inec hajní).
Samotná cesta, po níž je trasa tohoto úseku vedena, je áste n zbavena vegetace
v d sledku pohybu p ších, cyklist i motorových vozidel. Jinak zar stá b žnými druhy trav
(ovsík vyvýšený, srha lalo natá, psárka lu ní), bršlicí kozí nohou, pampeliškou léka skou,
svízelem p ítulou a kop ivou dvoudomou. Na mén frekventovaných místech se v jarním
období vyskytuje i ada dalších druh z podrostu sousedního lesa (dymnivka dutá, orsej
jarní, sasanka prysky níkovitá a hluchavka skvrnitá). Sm rem od Pod brad je stávající cesta
omezena na užší p šinu užívanou p šími a cyklisty, záhy se však rozši uje a je z ejmé, že
ze strany od Ose ku je ob asn pojížd na i dvoustopými vozidly. Cesta je udržována
ob asným se ením.
ást trasy 3 je rovn ž vedena po stávající cest , která je ob asn pojížd na automobily a
pravideln využívána cyklisty a p šími. P evážn prochází po kulturních loukách, které jsou
pravideln koseny (obr. 10). V porostech dominuje ovsík vyvýšený, psárka lu ní, dále se zde
vyskytují druhy jako je kost ava ervená, vikev chlupatá, vikev plotní, i orka pestrá, kakost
lu ní, jetel rolní, mochna st íbrná, zvonek rozkladitý, kopretina bílá, hrachor lu ní, š ovík
kyselý, bolševník obecný, chrastavec, pampeliška léka ská, eb í ek obecný, sn dek
chocholi natý, jitrocel prost ední, svízel bílý. Porosty jsou druhov chudé a není vylou eno,
že louky byly v minulosti dosety. P es svou sníženou reprezentativnost jsou tyto louky
klasifikovány jako p írodní stanovišt 6510 – Extenzivní se ené louky nížin až podh í
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis).
Na cest se vyskytuje degradovaná sporadická vegetace s druhy jako je jitrocel v tší, lipnice
ro ní, jílek vytrvalý a srha lalo natá. Jižn od dálni ního mostu trasa prochází po levém
b ehu Labe mezi ekou a lesním porostem, který odpovídá p írodnímu stanovišti 91F0.
Okraje porostu jsou oplášt ny javorem babykou, v bylinném pat e se uplat uje vále ka lesní,
orsej jarní, pta inec hajní a bršlice kozí noha. Tyto druhy nalezneme také p ímo na cest .
V ástech 3-4 a 4 je trasa vedena bu po stávající asfaltové cest nebo p es travo-bylinné
porosty na b ehu Labe (obr. 11). Jižní úsek ásti 3-4 je navržen p es porosty k ovin, které
lemují fragment luhu u chatové osady. V porostech p evažují dominantní druhy trav jako jsou
ovsík vyvýšený, psárka lu ní a srha lalo natá.
Dále se zde vyskytují vikev chlupatá, vikev pta í, prysky ník prudký, sve ep vzp ímený,
kakost lu ní, žeb ice pyrenejská, hrachor lu ní, tolice d telová, silenka nadmutá, silenka
širolistá, jitrocel kopinatý, kozí brada lu ní, kostival léka ský, esnek o ešec. V blízkosti vody
pak krom uvedených nalezneme druhy jako je chmel otá ivý, rukev obojživelná, chrastice
rákosovitá, zblochan vodní a bolehlav plamatý. Porosty jsou málo reprezentativní a druhov
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chudší, nicmén jsou charakterizovány jako mozaika ovsíkových a psárkových luk. Je tedy
možné konstatovat, že v trase plánované cyklostezky se na ásti t chto úsek vyskytuje
p edm t ochrany EVL Libické luhy, kterým je stanovišt 6510 – Extenzivní se ené louky
nížin až podh í (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis).
Obr. . 10:

ást trasy 3

Obr. . 11:

ást trasy 3-4

ást trasy 5 je vedena po navigaci Labe mezi p ívozem u Ose ku a okrajem lesa. Stezka je
navržena na stávající cest , která je na stran od eky lemována nezapojeným porostem
vrby k ehké. Bylinný podrost d evin tvo í p evážn dominantní druhy trav, dále také bolehlav
plamatý, kop iva dvoudomá, chmel otá ivý, nadmutice bobulnatá, tajni ka rýžovitá, barborka
p itisklá a hluchavka skvrnitá. Na západní stran cesty se nachází pravideln se ená kulturní
louka. Vegetace na cest je sporadická, v d sledku narušování se zde vyskytují jen druhy
jako je pampeliška léka ská, jitrocel v tší a rdesno pta í.
P edm ty ochrany EVL Libické luhy se v bezprost edním okolí trasy nevyskytují. Nejblíže se
nachází stanovišt
3150 – P irozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition, které se fragmentárn vyskytuje v podob
maloplošných porost p i b ezích Labe. Jedná se o málo reprezentativní porosty zastoupené
v mozaice n kolika p írodních biotop s biotopy siln ovlivn nými p sobením lov ka. Místy
se zde vyskytuje nap . stulík žlutý, sk ípinec jezerní, zblochan vodní a šípatka st elolistá.
Špatný stav je dán p edevším regulací toku v minulosti. V sou asné dob jsou zbytky této
vegetace ohroženy provozem plavidel.
ást trasy 6 za íná ve sm ru od Pod brad na úzké lesní p šin (modrá turistická zna ka).
Porost v tomto úseku odpovídá p írodnímu stanovišti 91F0 – Smíšené lužní lesy s dubem
letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor),
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél
velkých ek atlantské a st edoevropské provincie (Ulmenion minoris), které pat í
k p edm t m ochrany EVL.
Porost má zachovalou druhovou i v kovou skladbu. Podrost je v jarním aspektu druhov
bohatý, vyskytuje se zde nap . lecha jarní, bažanka vytrvalá, plicník léka ský, sasanka hajní,
s. prysky níkovitá, k ivatec žlutý, dymnivka dutá a koko ík mnohokv tý, pomn nka
ídkokv tá, strdivka zbarvená a místy také lilie zlatohlavá. V letním aspektu p evažuje bršlice
kozí noha a svízel p ítula. P ibližn po 50 m se lesní cesta pon kud rozši uje (obr. 12) a
trasa plánované cyklostezky dále ústí na louku, po níž p echází po stávající nezpevn né
cest (obr. 13).
Louka je charakterizována jako p írodní stanovišt 6510 – Extenzivní se ené louky nížin
až podh í (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) s dobrou
reprezentativností a zachovalostí. V porostu se vyskytuje ovsík vyvýšený, jetel lu ní, kakost
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lu ní, eb í ek obecný, prysky ník prudký, kozí brada lu ní, rozrazil rezekvítek, kost ava
ervená, svízel bílý, š ovík kyselý, psárka lu ní, máchelka srstnatá, bika ladní, srha
lalo natá, krvavec toten, zvonek rozkladitý, hrachor lu ní. Jsou zde p ítomny také druhy
typické pro st ídav -vlhké louky (metlice trsnatá, ocún jesenní, svízel severní, bukvice
léka ská). Okraje jsou áste n degradované s výskytem bolehlavu plamatého, kerblíku
lesního a svízele p ítuly.
Vegetace na cest je sešlapávaná a áste n zcela chybí. Dále sm rem k P edhradí trasa
prochází po nezpevn né cest p es lesík tvo ený výsadbou dubu erveného a borovice lesní
s degradovaným podrostem. Cesta pak p ekra uje sušší louku s dominancí kost avy
žlábkaté a pokra uje nad b ehem jezera a kon í na okraji P edhradí. V tomto úseku je trasa
vedena po široké nezpevn né cest , která je pojížd na jak cyklisty, tak motorovými vozidly.
Okolní porosty jsou tvo eny náletem d evin s degradovaným podrostem, v n mž dominuje
kop iva dvoudomá a svízel p ítula. Za hranicí EVL pak prochází po suché pís ité louce
s výskytem kost avy žlábkaté, eb í ku chlumního a pali kovce šedavého.
Obr. . 12: Pr chod lesem v ásti 6

Obr. . 13: Louka v ásti 6

ást 7A p edstavuje pokra ování ásti 5 po navigaci Labe. Porost d evin na východní stran
cesty je souvislejší a krom vrby k ehké se v n m uplat uje také vrba bílá, trnovník akát, jilm
horský a j. habrolistý, jasan ztepilý, myrobalán, t eše pta í, st emcha obecná a r že šípková
(obr. 14). Tyto d eviny také tvo í oplášt ní lesního porostu, který k cest p iléhá od západu.
Jedná se o luh odpovídající p írodnímu stanovišti 91F0 s dobrou reprezentativností, místy se
zde však vyskytují i plochy s výsadbami nep vodního dubu erveného a degradovaným
podrostem.
Na otev ených místech kolem cesty se vyskytují nereprezentativní travobylinné porosty
s p evahou nitrofilních druh jako je kop iva dvoudomá, svízel p ítula, bršlice kozí noha,
lopuch plstnatý, bolehlav plamatý, kuklík m stský, esnek o ešec a chmel otá ivý. Na
plochách s pís itým substrátem se pak vyskytují druhy jako je i orka pestrá, mochna
st íbrná, jahodník obecný, pryšec chvojka, svízel bílý, trávni ka obecná, eb í ek chlumní a
kost ava žlábkatá. P ímo na cest se pak vyskytuje sporadická vegetace tvo ená nej ast ji
druhy: bršlice kozí noha, jitrocel v tší, jetel plazivý, vále ka lesní a pampeliška léka ská.
V tšina ásti 7A je naplánována po cest , která bude postavena v rámci budování
hydroelektrárny u jezu Velký Osek. V dob provád ní pr zkumu se zde nacházela
nezpevn ná cesta, kolem níž byly v nedávné dob odstran ny d eviny tvo ící lesní pláš
(obr. 15). Lesní porosty jsou v této ásti tvo eny lužním lesem (stanovišt 91F0) obdobného
charakteru jako výše popsaný porost. Zachovalejší porosty luhu se zde však st ídají
s výsadbami nep vodního dubu erveného. Podél cesty se pak na b ehu Labe vyskytují
nereprezentativní porosty s dominancí kop ivy, p ítuly, ovsíku vyvýšeného, srhy lalo naté a
dalších druh (psárka lu ní, chrastice rákosovitá, žeb ice pyrenejská, bršlice kozí noha,
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bolehlav plamatý, kostival léka ský, krti ník hlíznatý, popenec obecný, kozinec sladkolistý,
chmel otá ivý, kuklík m stský, ostružiník). D eviny jsou zastoupeny mladšími jedinci javoru
babyka, osiky, lípy srd ité, olše lepkavé, trnky a hlohu, které pocházejí ze spontánního
náletu. P ímo na cest se krom výše uvedených bylin vyskytují také druhy pocházející
z podrostu sousedního lesa (lipnice hajní, esnek medv dí, vále ka lesní, dymnivka dutá,
pta inec hajní).
Obr. . 14: Severní ást úseku 7A

Obr. . 15:

ást úseku 7A na okraji lesa

ást 7B je vedena p es lužní les (obr. 16) v blízkosti plochy vykácené pro stavbu vodní
elektrárny. Jedná se o reprezentativní porost p írodního stanovišt 91F0, které pat í
k p edm t m ochrany EVL Libické luhy. Podrost je v jarním aspektu kv tnatý (bažanka
vytrvalá, plicník léka ský, sasanka hajní, s. prysky níkovitá, k ivatec žlutý, k. nejmenší,
dymnivka dutá a koko ík mnohokv tý, pomn nka ídkokv tá), v ková struktura d evinného
patra je ovlivn na t žbou.
ást 8 je od jezera na okraji P edhradí vedena po zpevn né lesní cest (obr. 17), která
prochází p es rozsáhlejší porosty lužního lesa (stanovišt 91F0). Druhová skladba
stromového patra i bylinný podrost jsou reprezentativní. V jarním aspektu se zde vyskytuje
ada typických druh (viz výše). Místy je dob e vytvo eno i ke ové patro, pouze v ková
struktura je ovlivn na lesnickým hospoda ením (absence starých a mrtvých strom ). V míst
k ížení s ástí 7B pak trasa vstupuje po áste n zpevn né cest do stejnov ké kultury
borovice lesní s degradovaným podrostem a kon í na levob ežní navigaci Labe nad jezem
Velký Osek.
Obr. . 16: Pr chod trasy lesem v ásti 7B
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Dalším p edm tem ochrany, který se v dot eném území vyskytuje, je rohá obecný
(Lucanus cervus). Tento brouk je vázán na rozsáhlejší listnaté lesy s dostatkem starých
strom , pa ez a trouchniv jících kmen . V lužních lesích je dosud pom rn b žný a porosty
sousedící s trasou cyklostezky odpovídají jeho biotopovým nárok m. Ohrožení spo ívá
v nevhodném lesním hospoda ení, kdy jsou odstra ovány pa ezy a staré stromy a listnaté
porosty nahrazovány výsadbami borovice.

C. 1. 3. 3 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabiln jších ástí krajiny, ú eln rozmíst ných podle funk ních a prostorových kritérií – tj.
podle rozmanitosti potenciálních p írodních ekosystém v ešeném území, na základ jejich
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr (minimální plochy biocenter,
maximální délky biokoridor a minimální nutné ší ky), dle aktuálního stavu krajiny a
spole enských limit a zám r ur ujících sou asné a perspektivní možnosti kompletování
uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní, je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemn propojený soubor p irozených i pozm n ných, avšak
p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu.
P i návrhu lokálního systému ekologické stability se vychází z nadregionálního a
regionálního ÚSES a z vymezené kostry stability daného území. Lokální ÚSES jednak
navazuje na vyšší ÚSES, up es uje ho a zárove vytvá í. (Do regionálního biokoridoru se
vkládají menší biocentra lokálního významu). V urbanizované krajin pak jde i o propojení
bioty m sta s volnou krajinou, o zlepšení životního prost edí v etn podmínek pohody.
Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož uje
existenci druh nebo spole enstev rostlin a živo ich .
Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody mezi
biocentry.
Interak ní prvek je strukturní sou ást územního systému ekologické stability
zprost edkovávající p íznivé p sobení biocenter a biokoridor na okolní ekologicky mén
stabilní krajinu. Tento krajinný segment je zpravidla ekotonového charakteru, tzn. tvo ící
hrani ní pásmo mezi rozdílnými druhy spole enstev i ekosystém . Typickými interak ními
prvky jsou lesní okraje, remízky, skupiny strom , drobná prameništ , aleje, vysokokmenné
sady, parky, atd.
ešená cyklostezka áste n zasahuje do NRBC . 7 - Polabský luh. Jedná se zejména o
úseky 2A, 2B a 3, p ípadn se nachází v jeho ochranném pásmu (úsek 7A, 7B, 3-4). Toto
NRBC v okrese Nymburk zasahuje do obcí Libice nad Cidlinou, Opolany, Ose ek, P ov –
P edhradí, Pod brady, Sokole , v okrese Kolín do obcí Nová VesI, Velký Osek, Veltruby.
Posuzovaná cyklostezka se dále nachází v ochranném pásmu NRBK . 10 (St íbrný roh Polabský luh) a . 72 (Polabský luh – Bohdane ), áste n i . 70. Nadregionální biokoridory
mají stanoveno ochranné pásmo 2 km od osy biokoridoru.
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Obr. . 18: Nadregionální a regionální prvky ÚSES, ochrana p írody

K-10

Pr

Prvky ÚSES regionálního ani lokálního významu se v ešeném území nenachází.
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C. 1 . 3. 4 Geofaktory
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického
sou ástí:
provincie:
soustavy:
podsoustavy:
celku:
podcelku:
okrsku:

len ní

eské republiky (Demek, 1987) je území

eská vyso ina
eská tabule
St edo eská tabule
St edolabská tabule
Nymburská kotlina
Sadská rovina

St edolabská tabule
Nalézá se v jižní ásti St edo eské tabule a zaujímá plochu cca 2 207,82 km2. Je to plochá
pahorkatina tvo ená horninami svrchní k ídy a místy jejich odkrytého krystalinického, proterozoického
a permského podloží; p edstavuje erozn až strukturn denuda ní a akumula ní reliéf plošinného,
kotlinného a ploše pahorkatinného rázu se zarovnanými povrchy, suky, í ními terasami, údolními
nivami a tvary na spraších a vátých píscích.
Nymburská kotlina
Nymburská kotlina je situována v centrální a východní ásti St edolabské tabule na ploše
cca 599 km2. Vyzna uje se rovinným až plošinným dnem s nízkými st edo- a mladopleistocenními
í ními terasami, údolními nivami, pokryvy a p esypy vátých písk , zarovnanými slínovcovými povrchy
kryopediment a vzácnými sv deckými vrchy.
Sadská rovina
Sadská rovina se nachází ve st ední a západní ásti Nymburské kotliny na ploše 173,6 km2. Je
charakterizována jako erozn -akumula ní rovina na levém b ehu Labe vytvo ená Labem a p ítoky, na
turonských slínovcích, vápnitých prachovcích a pískovcích jizerského souvrství svrchní k ídy; rozsáhlé
plošiny nižších st edopleistocenních a mladopleistocenních teras, s pokryvy a p esypy vátých písk a
široké nivy labských p ítok .

Cyklostezka je navržena v rovinatém území, kde plochý reliéf vznikl erozn akumula ní
inností nížinného toku. Pr m rná výška území je 187-190 m n. m. Výraznými krajinnými
prvky jsou etné poz statky í ních ramen v r zném stupni zazemn ní.
Geologie
Horninové podloží tvo í pleistocénní labské št rkopísky, které náležejí p evážn nejmladší
údolní terase würmského stá í. V podloží kvartérních sediment jsou uloženy nepropustné
k ídové slínovce (spodní turon). B hem holocénu došlo k usazení mocných povod ových
hlinitopís itých sediment , na dnech slepých ramen se tvo í hnilokaly a slatiny. Vzácn , p i
okrajích nivy, se vyskytují fosilní ostr vky vátých písk , které vznikly koncem posledního
glaciálu.
Hydrogeologie
Vzhledem k povrchovému zakládání stavby - cyklostezka, hloubka nejvýše 0,80 m nebyl
proveden podrobný geologický nebo hydrogeologický pr zkum.
Následující hydrogeologický popis vychází z hydrogeologického pr zkumu provedeného pro
zám r pokra ování t žby v dobývacím prostoru Pod brady – Kluk (Aquatest 2001):
V geologickém profilu jsou dva významné kolektory podzemních vod. Hluboko v bázi
k ídových sediment je artézský kolektor tvo ený klastiky percko-korycanského souvrství
(cenoman), p i povrchu kolektor s volnou hladinou tvo ený kvartérními fluviálními
št rkopísky. Oba kolektory jsou odd leny izolátorem složeným z b lohorského a jizerského
souvrství (spodní a st ední turon).
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K ídový kolektor
Bazální k ídový kolektor obsahuje minerální vodu jímanou v lázních Pod brady jak
k lé ebným ú el m, tak i pro lahvovanou distribuci. Jímání je založeno na vrtech hlubokých
90 – 110 m. Na epovaná artézská voda je proplyn ná CO2 (2-2,5 g/l) a má mineralizaci 2,3
g/l natrium – trikarbonát – chloridového typu. P ítok podzemní vody do prostoru Pod brad je
od severu, p írodní drenáž je nespecifikovanými výv ry podél toku Labe (výv ry jsou známy
z okolí Velkého Oseka). Dynamické zásoby podzemních vod jsou malé, odhad 10-20 l/s.
Kvartérní kolektor
Št rkopískové sedimenty jsou pr linovým kolektorem s volnou hladinou podzemní vody.
Podložní k ídové slínovce jsou nepropustné a tvo í pro kolektor po evní izolátor.
Význam zásob podzemních vod v kvartérním kolektoru je umocn n tím, že okolní oblast je
na zásoby podzemních vod chudá. V k ídové pánvi v okolí neexistuje vydatný zdroj
podzemních vod, proto kvartérní št rkopískový kolektor je využíván pro vodárenské
zásobování Kolína, Pod brad, Nymburka i M stce Králové.
Ob h podzemních vod
Podzemní voda je v hydraulické souvislosti s vodou v toku eky Labe. P i normálním
vyrovnaném pr toku Labe by se podzemní voda plynule drénovala do Labe skrytým
p íronem. Pouze p i vysokých povod ových stavech by byl tok vody obrácen a voda z eky
by se vcezovala do št rkopísk . Výstavba jezu v Pod bradech v roce 1919 a následné
zvýšení hladiny vody v jezové zdrži tento povod ový režim ustálilo. Voda z jezové zdrže se
vcezuje do kolektoru a obtéká jezové t leso a drénuje se do podjezí.
Proud podzemní vody vzniklé infiltrací srážek, která p itéká od jihu do jímacího ízení Kluk,
se formuje mezi obcemi Sokole a Klípec. Proudnice odtud sm uje k severu, v mírn
východn prohnutém oblouku.
Režim podzemních vod
Podél Labe je stav hladiny podzemní vody stabilní (186 m n.m.) a odpovídá stavu hladiny
v jezové zdrži, který je optimalizován pro lodní plavbu.
V proudu podzemní vody od Klipce do území Kluk jsou umíst ny dva vrty státní pozorovací
sít podzemních vod. Vrt VP460 u obce Klipec a vrt VP461 u dálnice D11. Sou ástí
Hydrogeologického pr zkumu pro Pod brady – Kluk provedeného v roce 2001 (Aquatest)
bylo navrženo p esunutí jímacích vrt mezi poslední t žební t leso a navrhované nové
t žební jezero v k.ú. Kluk.

C. 1. 3. 5 Horninové prost edí a p írodní zdroje
V následujícím p ehledu jsou uvedena nejbližší chrán ná ložisková území, bilancovaná
výhradní ložiska, dobývací prostory, nevýhradní ložiska a prognózní zdroje nerostných
surovin (zdroj: ÚP VÚC St ední Polabí vycházející z Geofondu 2005):
Chrán ná ložisková území
íslo

Katastrální území

okres

obec

8990000

Kluk

Nymburk

Ose ek, Pod brady

4670000

Velký Osek

Kolín

Velký Osek, Veltruby

10160000

Veltruby I.

Kolín

Velký Osek, Veltruby
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Bilancovaná ložiska výhradní
íslo

název

surovina

organizace

obec

3089900 Kluk-Mostkový
Les

písky

Provodínské písky, a. s.,
Provodín

Ose ek, Pod brady

3004000 Kluk-Pod brady

št rkopísek GZ – Sand, s. r. o., Napajedla

Pod brady

3046700 Velký Osek

št rkopísek BUILDING SP, s. r. o.

Ov áry, Velký Osek,
Veltruby

3227500 Velký OsekVeltruby

št rkopísek Ing.Vladimír Bou ek, Stará
Boleslav

Veltruby

3101600 Veltruby

št rkopísek Zem d lské obchodní družstvo
Zálabí

Velký Osek, Veltruby

Dobývací prostory
íslo

název

surovina

3089900 Kluk-Mostkový Les písky
3004000 Kluk-Pod brady

organizace

obec

Provodínské písky, a. s., Provodín

Ose ek, Pod brady

št rkopísek GZ – Sand, s. r. o., Napajedla

Pod brady

Nevýhradní ložiska
íslo

ložisko

surovina

stav využití

3004001 Kluk - Pod brady

št rkopísky t ženo

3004100 Pod brady – Libice nad Cidlinou

št rkopísky net ženo

organizace

okres

GZ – Sand s. r. o. Nymburk
Nymburk

Prognózní zdroje nerostných surovin
íslo

název

okres

obec

št rkopísky MŽP R,
Praha

Nymburk

Ose ek, P ov-P edhradí,
Pod brady

9370044 P ední Lhota R
u Pod brad

št rkopísky MŽP R,
Praha

Nymburk

Písková Lhota,
Pod brady

9370045 Sokole

R

št rkopísky MŽP R,
Praha

Kolín,
Nymburk

Cerhenice, Pod brady,
Ratenice, Sokole ,
Vrbová Lhota

9370012 Veltruby

R

št rkopísky MŽP R,
Praha

Kolín,
Nymburk

Libice nad Cidlinou, Nová
Ves I, Opolany, Ose ek,
Velký Osek, Veltruby

9370011 Ose ek

typ
prognózy
*

surovina

R

organizace

* typ prognózy: R – schválené, nevyhrazené nerosty

Radonové riziko
Podle odvozené mapy radonového rizika (radonového indexu) jsou na území VÚC St ední
Polabí zastoupeny oblasti 1 a 2 (s nízkým a st edním radonovým rizikem).
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C. 1. 3. 6 Extrémní pom ry v dot eném území, ekologické zát že
V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.
Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zát že.

C. 2. Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném
území, které budou pravd podobn významn ovlivn ny
C. 2. 1 Fauna a flóra
Pro zám r byl proveden biologický pr zkum p edm tného území (Jan Losík PhD.).
Cílem pr zkumu bylo popsat charakter rostlinných a živo išných spole enstev na míst
plánované stavby a vyhodnotit vliv zám ru na živou p írodu v kontextu okolní krajiny.
Zvláštní pozornost byla v nována vzácným a zvlášt chrán ným druh m dle zákona
. 114/92 Sb., v platném zn ní. Terénní pr zkum prob hl v období kv ten – erven roku
2010.
V následujícím textu je uveden popis nalezených druh rostlin a živo ich podle jednotlivých
úsek , jejichž len ní odpovídá projektové dokumentaci.
ást 1
V ásti 1 je navrhovaná cyklostezka vedena po stávající zpevn né cest podél levého b ehu
Labe. Na stran p ivrácené k ece je cesta lemována porostem d evin, v n mž p evažuje lípa
srd itá a javor mlé . Na opa né stran se nachází pole a kulturní louky. V t sné blízkosti
cesty se vyskytují porosty s p evahou trav (ovsík vyvýšený), asté jsou také porosty ost ice
Buekovy. V jižní ásti tohoto úseku pak cesta prochází oboustrannou alejí, která je tvo ena
staršími jedinci lípy srd ité s malou p ím sí jasanu. Alej je vhodným biotopem pro xylofágní
druhy hmyzu. V k ovinách, které se vyskytují v jižní ásti úseku mezi cestou a Labem, bylo
zjišt no hnízd ní ohroženého slavíka obecného (Luscinia megarhynchos).
ást 2A
V ásti 2A je trasa vedena po nezpevn né lesní cest p es lužní les. Porost má zachovalou
druhovou i v kovou skladbu, v trase se však nachází také plocha porostlá jasanovou
mlazinou. Bylinný podrost je mírn degradovaný, p evažuje kop iva dvoudomá bršlice kozí
noha a svízel p ítula. astá je také hluchavka skvrnitá a v jarním aspektu zde nap .
nalezneme také dymnivku dutou, k ivatec žlutý, esnek medv dí, orsej jarní, plicník tmavý,
bažanku vytrvalou. Cesta je zbavena vegetace v d sledku pohybu lesní mechanizace.
V míst napojení na ást 2B se trasa p ibližuje k t ni, která je poz statkem bývalého koryta
Labe a s ekou komunikuje prost ednictvím malého propustku. T
je biotopem n kolika
zvlášt chrán ných druh obojživelník . Z ohrožených druh se zde vyskytuje ropucha
obecná (Bufo bufo), ze siln ohrožených ku ka ohnivá (Bombina bombina), rosni ka zelená
(Hyla arborea) a olek obecný (Lissotriton vulgaris), žije zde také kriticky ohrožený skokan
sk ehotavý (Pelophylax ridibundus). V okolí t n by také zaznamenán výskyt ohrožené
užovky obojkové (Natrix natrix). Na porosty lužního lesa jsou vázány také další druhy
obojživelník , které rovn ž mohou p ijít do styku s plánovanou stavbou. Jedná se o skokana
hn dého (Rana temporaria) a siln ohroženého skokana ostronosého (Rana dalmatina)
(Kerouš in litt. 2010).
ást 2B
ást trasy 2B prochází v t sné blízkosti levého b ehu Labe po nezpevn né cest mezi ekou
a lesním porostem. Sm rem od Pod brad je stávající cesta omezena na užší p šinu
užívanou p šími a cyklisty, záhy se však rozši uje a je z ejmé, že ze strany od Ose ku je
ob asn pojížd na i dvoustopými vozidly. Cesta je udržována ob asným se ením. Lesní
porost podél tohoto úseku cyklostezky je tvo en p evážn lužním lesem, na n kolika místech
se zde však vyskytují také vysazené kultury borovice lesní a dubu erveného
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s degradovaným podrostem. Cesta, po níž má být cyklostezka vedena, je v sou asné dob
áste n zbavena vegetace v d sledku pohybu p ších, cyklist i motorových vozidel. P ímo
na cest se vyskytují p evážn nitrofilní druhy trav (ovsík vyvýšený, srha lalo natá, psárka
lu ní) a také druhy z okolního lemu (bršlice kozí noha, pampeliška léka ská, svízel p ítula,
kop iva dvoudomá). Okraje porostu sousedící s cestou jsou nej ast ji oplášt né porostem
mladších jedinc javoru babyka, jasanem a javorem mlé em, b žná je také svída krvavá a
st emcha obecná. V bylinném pat e na lesních okrajích p evažuje kop iva dvoudomá a svízel
p ítula, asté jsou také istec lesní, vále ka lesní, bršlice kozí noha, kerblík lesní a bolehlav
plamatý. V jarním aspektu se zde vyskytují typické druhy lužních les (sasanka
prysky níkovitá, s. hajní, dymnivka dutá, esnek medv dí, hluchavka skvrnitá, pta inec
hajní). Na mén frekventovaných místech tyto druhy nalezneme i p ímo na cest ur ené
k výstavb plánované cyklostezky.
ást 3
ást trasy 3 je rovn ž vedena po stávající cest , která je ob asn pojížd na automobily a
pravideln využívána cyklisty a p šími. P evážn prochází po kulturních loukách, které jsou
pravideln koseny. V porostech dominuje ovsík vyvýšený, psárka lu ní, dále se zde
vyskytují druhy jako je kost ava ervená, vikev chlupatá, vikev plotní, i orka pestrá, kakost
lu ní, jetel rolní, mochna st íbrná, zvonek rozkladitý, kopretina bílá, hrachor lu ní, š ovík
kyselý, bolševník obecný, chrastavec, pampeliška léka ská, eb í ek obecný, sn dek
chocholi natý, jitrocel prost ední, svízel bílý. Porosty jsou druhov chudé a není vylou eno,
že louky byly v minulosti dosety. Na cest se vyskytuje degradovaná sporadická vegetace
s druhy jako je jitrocel v tší, lipnice ro ní, jílek vytrvalý a srha lalo natá. Jižn od dálni ního
mostu trasa prochází po levém b ehu Labe mezi ekou a lesním porostem, který je možné
charakterizovat jako tvrdý luh se známkami p echodu k dubohab in . V porostu se st ídá dub
letní, habr obecný, lípa srd itá, javory a jasan. Okraje porostu podél dot ené cesty jsou
oplášt ny javorem babykou. V bylinném pat e se uplat uje vále ka lesní, orsej jarní, pta inec
hajní a bršlice kozí noha. Tyto druhy nalezneme také p ímo na cest .
ást 3-4, 4
V ástech 3-4 a 4 je trasa vedena po stávající asfaltové cest a ve dvou úsecích také p es
travo-bylinné porosty na b ehu Labe. ást 3-4 je vedena po levém b ehu Labe mimo
stávající cestu p es neudržovaný okraj louky a porosty s p evahou ovsíku vyvýšeného. Úsek
4 je navržen p es louku a porosty k ovin, které lemují fragment luhu u chatové osady.
V porostech p evažují dominantní druhy trav jako jsou ovsík vyvýšený, psárka lu ní a srha
lalo natá. Dále se zde vyskytují vikev chlupatá, vikev pta í, prysky ník prudký, sve ep
vzp ímený, kakost lu ní, žeb ice pyrenejská, hrachor lu ní, tolice d telová, silenka nadmutá,
silenka širolistá, jitrocel kopinatý, kozí brada lu ní, kostival léka ský, esnek o ešec.
V blízkosti vody pak krom uvedených nalezneme druhy jako je chmel otá ivý, rukev
obojživelná, chrastice rákosovitá, zblochan vodní a bolehlav plamatý. V ke ových zárostech
se vyskytuje r že šípková a st emcha bílá.
V úseku 4 bylo zaznamenáno hnízd ní jednoho páru slavíka obecného (Luscinia
megarhynchos), který pat í mezi zvlášt chrán né druhy v kategorii ohrožený. Jeho
p ítomnost je vázána na porosty k ovin, které lemují fragment luhu. Na loukách v úsecích 3-4
a 4 se dále b žn vyskytují další ohrožené druhy živo ich . Jedná se o meláky rodu
Bombus, zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta) a otakárka fenyklového (Papilio
machaon). Ze siln ohrožených druh byl na loukách zaznamenán výskyt ješt rky obecné
(Lacerta agilis).
ást 5
ást trasy 5 je vedena po navigaci Labe mezi p ívozem u Ose ku a okrajem lesa. Stezka je
navržena na stávající cest , která je na stran od eky lemována nezapojeným porostem
vrby k ehké. Bylinný podrost d evin tvo í p evážn dominantní druhy trav, dále také bolehlav
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plamatý, kop iva dvoudomá, chmel otá ivý, nadmutice bobulnatá, tajni ka rýžovitá, barborka
p itisklá a hluchavka skvrnitá. Na západní stran cesty se nachází pravideln se ená kulturní
louka. Vegetace na cest je sporadická, v d sledku narušování se zde vyskytují jen druhy
jako je pampeliška léka ská, jitrocel v tší a rdesno pta í.
ást 6
ást trasy 6 za íná ve sm ru od Pod brad na úzké lesní p šin (modrá turistická zna ka),
která prochází tvrdým luhem. Porost má zachovalou druhovou i v kovou skladbu. Podrost je
v jarním aspektu druhov bohatý, vyskytuje se zde nap . lecha jarní, bažanka vytrvalá,
plicník léka ský, sasanka hajní, s. prysky níkovitá, k ivatec žlutý, dymnivka dutá a koko ík
mnohokv tý, pomn nka ídkokv tá a strdivka zbarvená. V letním aspektu p evažuje bršlice
kozí noha a svízel p ítula. V t sné blízkosti cesty byl zaznamenán také výskyt n kolika
jedinc lilie zlatohlavé, která pat í ke zvlášt chrán ným druh m rostlin v kategorii ohrožený.
P ibližn po 50 m se lesní cesta pon kud rozši uje a trasa plánované cyklostezky dále ústí
na louku, po níž p echází po stávající nezpevn né cest . V okolním lu ním spole enstvu se
vyskytuje ovsík vyvýšený, jetel lu ní, kakost lu ní, eb í ek obecný, prysky ník prudký, kozí
brada lu ní, rozrazil rezekvítek, kost ava ervená, svízel bílý, š ovík kyselý, psárka lu ní,
máchelka srstnatá, bika ladní, srha lalo natá, krvavec toten, zvonek rozkladitý, hrachor lu ní.
Jsou zde p ítomny také druhy typické pro st ídav vlhké louky (metlice trsnatá, ocún jesenní,
svízel severní, bukvice léka ská). Okraje jsou áste n degradované s výskytem bolehlavu
plamatého, kerblíku lesního a svízele p ítuly. Vegetace na cest je sešlapávaná a áste n
zcela chybí.
Dále sm rem k P edhradí trasa prochází po nezpevn né cest p es lesík tvo ený výsadbou
dubu erveného a borovice lesní s degradovaným podrostem. Cesta pak p ekra uje sušší
louku s dominancí kost avy žlábkaté a pokra uje nad b ehem jezera a kon í na okraji
P edhradí. V tomto úseku je trasa vedena po široké nezpevn né cest , která je pojížd na jak
cyklisty, tak motorovými vozidly. Okolní porosty jsou tvo eny náletem d evin s degradovaným
podrostem, v n mž dominuje kop iva dvoudomá a svízel p ítula. Následn pak prochází po
suché pís ité louce s výskytem kost avy žlábkaté, eb í ku chlumního a pali kovce
šedavého. V porostech k ovin kolem jezera byl v blízkosti trasy zaznamenán výskyt
ohroženého slavíka obecného. Na loukách se b žn vyskytují ohrožení meláci rodu
Bombus, zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) a siln ohrožená ješt rka obecná (Lacerta
agilis). P ímo na cest bylo nalezeno jedno podzemní hnízdo ohrožených mravenc rodu
Formica.
Vodní plocha jezera je biotopem populace kriticky ohroženého skokana sk ehotavého
(Pelophylax ridibundus) a ohrožené ropuchy obecné (Bufo bufo).
ást 7A
ást 7A p edstavuje pokra ování ásti 5 po navigaci Labe. Trasa je naplánována po
stávající cest , která bude zpevn na po dobudování hydroelektrárny u jezu Velký Osek.
V severní ásti úseku 7A je cesta z obou stran lemována porosty k ovin. Ve srovnání s ástí
5 je porost na východní stran cesty souvislejší, a krom vrby k ehké se v n m uplat uje
také vrba bílá, trnovník akát, jilm horský a j. habrolistý, jasan ztepilý, myrobalán, t eše pta í,
st emcha obecná a r že šípková. Tyto d eviny také tvo í oplášt ní lesního porostu, který
k cest p iléhá od západu. Jedná se o dob e zachovalý tvrdý luh, místy se zde však vyskytují
i plochy s výsadbami nep vodního dubu erveného a degradovaným podrostem. Na
otev ených plochách kolem cesty se vyskytují nereprezentativní travobylinné porosty
s p evahou nitrofilních druh jako je kop iva dvoudomá, svízel p ítula, bršlice kozí noha,
lopuch plstnatý, bolehlav plamatý, kuklík m stský, esnek o ešec a chmel otá ivý. Na
místech s pís itým substrátem se pak vyskytuje nižší vegetace s druhy jako je i orka
pestrá, mochna st íbrná, jahodník obecný, pryšec chvojka, svízel bílý, trávni ka obecná,
eb í ek chlumní a kost ava žlábkatá. P ímo na cest se pak vyskytuje sporadická vegetace
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tvo ená nej ast ji druhy bršlice kozí noha, srha lalo natá, jitrocel v tší, jetel plazivý, vále ka
lesní a pampeliška léka ská. Realizace stavby cyklostezky se p ímo dotkne jen
nereprezentativních porost na cest , okolní biotopy nebudou dot eny. Nedojde ke kácení
d evin ani zásahu do biotop zvlášt chrán ných druh rostlin i živo ich .
V jižní ást úseku 7A je vedena po nezpevn né cest nad b ehem Labe. Na západní stran
cesty byly v nedávné dob odstran ny d eviny tvo ící lesní pláš . Mezi ekou a cestou se na
b ehu Labe vyskytují nereprezentativní porosty s dominancí kop ivy, svízele p ítuly, ovsíku
vyvýšeného, srhy lalo naté a dalších druh (psárka lu ní, chrastice rákosovitá, žeb ice
pyrenejská, bršlice kozí noha, bolehlav plamatý, kostival léka ský, krti ník hlíznatý, popenec
obecný, kozinec sladkolistý, chmel otá ivý, kuklík m stský, ostružiník). D eviny jsou jen místy
zastoupeny mladšími jedinci javoru babyka, osiky, lípy srd ité, olše lepkavé, trnky a hlohu,
které pocházejí ze spontánního náletu. P ímo na cest se krom výše uvedených bylin
vyskytují také druhy pocházející z podrostu sousedního lesa (lipnice hajní, esnek medv dí,
vále ka lesní, dymnivka dutá, pta inec hajní).
Sousední lesní porost odpovídá reprezentativnímu p írodnímu stanovišti tvrdého lužního
lesa. Podrost je v jarním aspektu kv tnatý (bažanka vytrvalá, plicník léka ský, sasanka hajní,
s. prysky níkovitá, k ivatec žlutý, k. nejmenší, dymnivka dutá a koko ík mnohokv tý,
pomn nka ídkokv tá). V ková struktura d evinného patra je ovlivn na t žbou, chybí stromy
nejstarších v kových t íd a mrtvé d evo. Zachovalejší porosty luhu se zde však st ídají i
s výsadbami nep vodního dubu erveného.
ást 7B
ást 7B je vedena p es lužní les v blízkosti plochy vykácené pro stavbu vodní elektrárny.
Jedná se o reprezentativní porost tvrdého lužního lesa. Podrost je v jarním aspektu kv tnatý
(bažanka vytrvalá, plicník léka ský, sasanka hajní, s. prysky níkovitá, k ivatec žlutý, k.
nejmenší, dymnivka dutá a koko ík mnohokv tý, pomn nka ídkokv tá). V ková struktura
d evinného patra je ovlivn na t žbou, chybí stromy nejstarších v kových t íd a mrtvé d evo.
Porost je v míst trasy narušen provizorní cestou, která je siln rozježd ná a bez vegetace.
ást 8
ást 8 je od jezera na okraji P edhradí vedena nejprve po nezpevn né cest mezi kulturní
loukou a lužním lesem. Následn vstupuje do porostu lužního lesa, kde po áste n
zpevn né cest pokra uje až k jezu Velký Osek. Porost kolem cesty reprezentuje relativn
dob e zachovalý lužní les, druhová skladba stromového patra i bylinný podrost jsou
reprezentativní. V jarním aspektu se zde vyskytuje ada typických druh (viz ást 7B). Místy
je dob e vytvo eno i ke ové patro, pouze v ková struktura je ovlivn na lesnickým
hospoda ením (absence starých a mrtvých strom ). V míst k ížení s ástí 7B pak trasa
vstupuje po áste n zpevn né cest do stejnov ké kultury borovice lesní s degradovaným
podrostem a kon í na levob ežní navigaci Labe nad jezem Velký Osek.
P ehled všech druh vyšších rostlin zaznamenaných podél trasy cyklostezky je uveden
v biologickém hodnocení (p íloha oznámení . 4).
Blízké okolí cyklostezky – lužní lesy
Lužní lesy v okolí plánované cyklostezky jsou stanovišt m mnoha druh živo ich .
Z obratlovc jsou po etn zastoupeni ptáci, kte í osidlují jak vnit ní prost edí lužního lesa, tak
k oviny v lesních pláštích a ekotonech. Krom b žných a široce rozší ených druh jako jsou
nap . špa ek obecný (Sturnus vulgaris), drozd zp vný (Turdus philomelos), kos erný
(Turdus merula), p nice ernohlavá (Sylvia atricapilla), budní ci (Phylloscopus sp.), p nkava
obecná (Fringilla coelebs), brhlík lesní (Sitta europaea), strakapoud velký (Dendrocopos
major), žluny (Picus sp.), sýkory (Parus sp.), dlask tlustozobý (Coccothraustes
coccothraustes), hrdli ka divoká (Streptopelia turtur), holub h ivná (Columba palumbus),
kán lesní (Buteo buteo), strnad obecný (Emberiza citrinella), šoupálek krátkoprstý (Certhia
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brachydactyla) zde žijí ohrožené druhy: lejsek šedý (Muscicapa striata), slavík obecný
(Luscinia megarhynchos), strakapoud prost ední (Dendrocopos medius) a siln ohrožené
druhy: krahujec obecný (Accipiter nisus) a žluva hajní (Oriolus oriolus).
Ze savc jsou nejhojn jšími obyvateli les drobní hlodavci (norník rudý Clethrionomys
glareolus, myšice rodu Apodemus), v ekotonech pak hryzec vodní (Arvicola terrestris).
B žné jsou i v tší druhy jako zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus
capreolus), prase divoké (Sus scrofa), liška obecná (Vulpes vulpes) a kunovité šelmy
(Martens sp.). Krom t chto hojných lesních druh se zde vyskytuje i ohrožená veverka
obecná (Sciurus vulgaris). Ochraná sky významnou skupinou savc jsou také netopý i, kte í
vesm s pat í mezi zvlášt chrán né druhy živo ich . V zájmovém území jsou zastoupeni
n kolika druhy, nap . netopýr vodní (Myotis daubentonii), n. rezavý (Nyctalus noctula),
n. ve erní (Eptesicus serotinus).
Mimo výše uvedené druhy obojživelník a užovku obojkovou se v okolí plánované
cyklostezky vyskytuje slepýš k ehký (Anguis fragilis), který osidluje zejména ekotony na
rozhraní les a luk. Na lesní komplex je vázána populace ohroženého rohá e obecného
(Lucanus cervus) a celé ady druh bezobratlých.

C. 2. 2 Voda
Hydrologie
Povrchové vody
Nejvýznamn jším tokem v ešeném území je Labe a pravostranný p ítok Cidlina, jejichž
soutok je v k.ú. Libice nad Cidlinou. Pod soutokem s Cidlinou má Labe pr m rný pr tok 67,5
m3/s.
Dnešní tok Labe se vyzna uje malou meandrovitostí, která je dána jednak nízkou spádovou
k ivkou, ale p edevším úpravami koryta, které zapo aly již v 17. století a byly dokon eny na
po átku 20. století, kdy byla realizována výstavba jez a plavebních komor. Regulace
zp sobila celkové snížení hladiny podzemní vody a snížení etnosti povodní, které jsou
nutné pro obnovu t ní. Nejvíce se ale podepsala na charakteru samotného toku. Došlo
zejména k potla ení dynamiky í ního ekosystému, která se projevuje lenitostí dna i b eh
koryta, p ítomností meandr a m nící se mozaikou í ních náplav a výtrží.
V obci P ov – P edhradí bude cyklostezka vedena kolem jezera v P ov – P edhradí (po
jeho západním a jižním b ehu), které zde vzniklo t žbou št rkopísk . Do výhledu obec
plánuje pokra ování t žby št rkopísku severovýchodním sm rem.
V k.ú. Kluk se dále nachází n kolik vodních ploch, p i emž jedna je intenzivn
využívána obyvateli ešeného území jako koupališt Jezero Pod brady.

rekrea n

V ešeném území se nachází n kolik drobných vodote í, p i emž na levém b ehu Labe k nim
pat í Staré Labe, P ovka, Kupecká.
Záplavové území
Plánovaná cyklotrasa se nachází v záplavovém území eky Labe Q100 a zátopovém území
eky Cidliny.
Stanovení záplavového území eky Labe v í ním km 110,35 až 209,10 bylo provedeno
Krajským ú adem St edo eského kraje, odborem ŽPaZ ze dne 22.11.2006 pod
.j. 124630/2006/KUSK).
Zátopové území bylo v roce 1999 stanoveno Okresním ú adem Nymburk ( .j.ŽP/1649/99Vi/VHs) pro í ní km 0,000 - 17,655.
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Obr. . 19: Výkres vodního hospodá ství v ešeném území (Zdroj: ÚP VÚC St ední Polabí )

Jakost povrchových vod
Jakost vody je na území VÚC St ední Polabí dlouhodob sledována na 5 profilech státní sít
sledování jakosti povrchových vod (dle ukazatel biochemická spot eba kyslíku, chemická
spot eba kyslíku dichromanem, amoniakální dusík, dusi nanový dusík, celkový fosfor a
saprobní index makrozoobentosu):
Labe
Labe

profil: 3013 Nymburk . km: 58,47 (t ídy istoty III, základní klasifikace III)
profil: 1010 Veletov .km: 91,15 (t ídy istoty III až IV, základní klasifikace IV)

Sázava profil: 1063 Sázava . km: 54,8

(t ídy istoty I až III, základní klasifikace III)

Mrlina

(t ídy istoty I až IV, základní klasifikace IV)

profil: 1032 Nymburk . km: 1,04

Cidlina profil: 4002 Sány . km: 6,8

(t ídy istoty I až III, základní klasifikace III)

t ída I – nezne išt ná voda: ukazatele jakosti vody nep esahují hodnoty odpovídající b žnému
p irozenému pozadí v tocích,
t ída II – mírn zne išt ná voda: ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umož ují existenci
bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému,
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t ída III – zne išt ná voda: ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvo it podmínky pro
existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému,
t ída IV – siln zne išt ná voda: ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvá ejí podmínky,
umož ující existenci pouze nevyváženého ekosystému,
t ída V – velmi siln zne išt ná voda: ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvá ejí
podmínky, umož ující existenci pouze siln nevyváženého ekosystému)

Všechny toky p itékají na území VÚC zne išt ny vlivem zdroj v horních ástech povodí.
Hlavním zdrojem zne iš ování jsou ne išt né, nebo nedostate n išt né odpadní vody z
obcí a pr myslu.
Podzemní vody
Zám r se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV).
Území jako celek nemá vlivem geologického složení vhodné podmínky pro tvorbu v tších
zásob podzemní vody.
Velmi d ležitý zdroj p írodní minerální vody je v pod bradském prostoru, jde o artéskou
podzemní vodu, uzav enou v cenomanských pískovcích. Cyklostezka nebude zasahovat do
vnit ního území láze ských míst Pod brady, pouze se nachází v ochranném pásmu II.
stupn p írodních lé ivých zdroj láze ských míst.
Cyklostezka bude v ásti úseku 1 a 2A procházet na hranici ochranného pásma vodního
zdroje stupn I, dále se úsek 1, 2A, 2B a 3 bude nacházet na hranici ochranného pásma
vodních zdroj II. stupn . Ochranná pásma vrt ani pramen nebudou dot ena.

C. 2. 3 P dy
V Labské niv p evládá typická fluvizem (typu vega). Na terasovitých št rkopíscích vystupují
chudé (oligobazické) stenické kambizem , na vátých píscích málo vyvinuté p dy typu
kyselých ranker . V plochých, špatn drenovaných okrscích podél bo ních p ítok Labe se
vyskytují ernice, obvykle vícemén oglejené, na výchozech k ídy se vyvinuly pararendziny.
ernozem a hn dozemí šedozem se váží na pokryvy spraše a sprašovitých hlín.
Zám r bude p edstavovat celkový zábor zem d lských p d cca 6 327 m2, jejichž kódy BPEJ
jsou: 25600 (I. t ída ochrany ZPF), 21300 (III. t ída ochrany ZPF), 22110 (IV. t ída ochrany
ZPF).
V míst zám ru se nachází následující hlavní p dní jednotky (vyjád ené druhou a t etí íslicí
kódu BPEJ) s touto charakteristikou:
13 - Hn dozem a illimerizované p dy maximáln se slabým oglejením na spraších,
sprašových a svahových hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uložených na velmi lehké spodin ;
závislé na deš ových srážkách
21 - Hn dé p dy a drnové p dy (regosoly), rendziny a ojedin le i nivní p dy na píscích;
velmi lehké a siln výsušné
56 - Nivní p dy na nivních uloženinách; st edn t žké, s p íznivými vláhovými pom ry
Zám rem bude trvale dot eno 9 391 m2 PUPFL.

C. 2. 4 Krajina
P írodní charakteristika
Krajina St edo eského kraje pat í ke krajinám relativn pest ejším (heterogenním), což je
zp sobeno p edevším danými p írodními podmínkami a z nich vyplývající prom nlivou
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strukturou využití. Z hlediska p írodních podmínek je hlavní složkou ovliv ující charakter
krajiny reliéf území. V teplých, rovinatých a málo zvln ných územích výrazn dominuje
zem d lské využití s vysokým procentem zorn ní p dy, menším množstvím lesních ploch a
menším podílem mimolesní zelen . Pro Polabí je typická široká niva Labe s luhy a starými
rameny, lemovaná pís itými plošinami nízkých teras, asto pokryvy navátých písk .
Pro ešené území je typické velké množství zazem ujících se lesních t ní v r zném stádiu
vývoje, které se hadovit vinou zachovalými lužními lesy. Uvnit kompaktních lesních celk
se vyskytují jen menší louky, v tší lu ní celky se rozkládají až na okraji nivy. Dnešní tok Labe
se vyzna uje malou meandrovitostí, která je dána jednak nízkou spádovou k ivkou, ale
p edevším úpravami koryta, které zapo aly již v 17. století. Mohutn jší zm ny krajiny nastaly
až v pr b hu 19. století, kdy docházelo k rozorávání mohutných lu ních celk a k rušení
rybni ních soustav v okolí. Kone ná regulace Labe probíhala na po átku 20. století a byla
završena výstavbou jez a plavebních komor.
V ešeném území tvo í vysoký podíl zem d lské p dy s významným podílem trvalých
travních porost .
V Polabském bioregionu je ochrana p írody velmi d ležitá. Dosud zde byla z ízena bohatá
sí chrán ných území, zejména k ochran lužní bioty a p írody na tzv. ernavách. V polabské
ásti je nejvýznamn jší NPR Libický luh, z ízená k ochran nejrozsáhlejšího lužního lesa
v echách.
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) – dle §3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb. o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá ející její typický vzhled nebo
p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ , vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle §6
orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé i p irozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost sídelních útvar v etn
historických zahrad a park .
Za VKP “ze zákona“ lze v ešeném území ozna it nivu eky Labe zahrnující nivní louky a
eku Labe s doprovodnými b ehovými porosty a spole enstvy vlhkomilných druh rostlin –
lužní lesy, doprovodné porosty vodních tok a mok ad .
eky Labe a Cidlina spolu s lužními lesy tvo í prvky ÚSES nadregionálního významu, který
je také významným krajinným prvkem. Zám r bude procházet NRBC Polabský luh a bude se
nacházet cca 80 m od NRBK.
V okolí plánované cyklostezky se nachází n kolik rybník (k.ú. Pod brady, Kluk, P ov –
P edhradí), které byly z p evážné v tšiny vytvo eny um le (t žbou št rkopísku). Rybníky
p írodního charakteru a do krajiny vhodn za len ná t žební jezera lze také považovat za
VKP.
Funk nost uvedených VKP by realizací zám ru nem la být narušena.
Registrované významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její stability.
Dle Koncepce ochrany p írody a krajiny St edo eského kraje (2006 – 2016) se na ešeném
území, ani v jeho blízkosti nenachází žádný registrovaný VKP.
Kulturní charakteristika
St ední echy pat í k nejvíce urbanizovaným a industrializovaným celk m R, ve kterém
lov k závažn zasáhl do krajiny. Nejzasažen jšími jsou rovinaté oblasti údolní nivy.
V posledních dvou stoletích niva díky lov ku zcela zm nila charakter – eky byly
regulovány, slatiny odvodn ny, v tšina luk rozorána a zanikla ada t ní a mrtvých ramen.
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Krajina v ešeném území byla ovlivn na regulací toku Labe (v etn vybudování jez
v Pod bradech a u P ova - P edhradí a plavební komory v Pod bradech), úpravou b ežních
porost , vytvo ením zahrádká ských osad a m stských a obecních sídel a vybudováním
dálnice D11 v etn jejích doprovodných staveb (p emost ní, odvod ovací p íkop), sítí cest
(zejména zpevn ných), stožár vedení elektrické energie a plynovod v etn p emost ní.
Z hlediska širších vztah bylo okolí zám ru p etvo eno lov kem t žbou št rkopísk ,
vybudováním silni ní sít (místních komunikací, dálnice D11), sítí elektrického vedení a
elektrifikované železnice, dále realizací golfového h išt na pravém b ehu u Pod brad
(druhov
chudé území). Lze konstatovat, že výstavbou komunikace D11 došlo
k defragmentaci krajiny a vytvo ení rozsáhlé málo propustné bariéry pro voln žijící
živo ichy.
Historická a urbanistická charakteristika
Pod brady
O nejstarších d jinách m sta ani o p vodu jména se nedochovaly žádné historické zprávy.
Název Pod brady dostala pravd podobn osada založená v úrodné rovin p i brodu p es
Labe. Pro svou p íhodnou polohu a dobré možnosti k provozování zem d lství byla tato
oblast obývána nep etržit od mladší doby kamenné, což potvrzují archeologické nálezy.
Historie m sta je od roku 1420 spojená p edevším s králem Ji ím a následným povýšením
Pod brad na královské m sto. Tehdy se za íná formovat gotická dispozice historického
jádra s kamennými hradbami, p íkopem a t emi bránami, ale i s m stským špitálem a školou.
Dále se po požáru v roce 1681 ztrácí hradby a je renesan n p estavováno (patrové domy
na nám stí).
V katastr. území Pod brady leží m stská památková zóna Pod brady (dále v textu MPZ),
prohlášená vyhláškou Ministerstva kultury . 476/1992 Sb., ze dne 10. zá í 1992 o
prohlášení území historických jader vybraných m st za památkové zóny.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Národní kulturní památky (NKP)
• Slovanské hradišt Slavníkovc v Libici (okres Nymburk)
M stské památkové zóny (MPZ)
• Pod brady (okres Nymburk)
Památková ochranná pásma
• ervené Pe ky (okres Kolín)
• Hradenín – Pla any (okres Kolín)
• Velim (okres Kolín)
• Kolín (okres Kolín)
• Libice nad Cidlinou (okres Kolín)
Nejbližší archeologické památkové rezervace:
• archeologická lokalita "Slavníkovská Libice" (okres Nymburk, Libice nad Cidlinou)
• archeologická lokalita „Libod ický mohylník“ (okres Kolín, Libod ice)
Území, ve kterém je navržena cyklostezka, není územím historického, kulturního nebo
archeologického významu.
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Láze ství a cestovní ruch
V roce 1905 byl na nádvo í zámku v Pod bradech objeven mimo ádn silný pramen lé ivé
minerální uhli ité vody. V uhli itých lázních se železitou vodou se od roku 1908 lé í choroby
srdce, ob hového systému a cév. Pro mimo ádn vysoký obsah CO2 se dodnes minerální
voda používá k pitnému režimu a k p íprav p írodních lé ivých koupelí, jejichž hlavním
ú inkem je zvýšené prokrvení periferních tkání. Láze ské m sto proslavila p edevším lé ba
srde ních onemocn ní (slogan „Na srdce jsou Pod brady“), dále se lázn specializují na
lé bu vrozených a získaných nemocí ob hového, zažívacího a pohybového ústrojí.
Láze ské centrum je ukryto v zeleni upravených a udržovaných park .
Pod brady jsou významným spole enským centrem. Krom láze ské historie a sou asnosti
je to m sto s bohatým rušným kulturním životem poskytující také adu sportovních a
rekrea ních možností. M sto je obklopeno lužními lesy a p írodními parky, ve m st je
dostatek zelen .
eka Labe je v sou asné dob využívána pro lodní dopravu ale i k rekrea ním ú el m. Na
p ívoze u Ose ka je zprovozn na p j ovna lodí. B ehy eky Labe slouží též k individuálním
rekrea ním ú el m, které jsou využívány zejména turisty, rybá i a místními obyvateli jako
odpo inkové místo.
Území hust zalidn ná, hmotný majetek
V obci Pod brady je evidováno 9 ástí obcí (Pod brady I až V, Kluk, Polabec, P ední Lhota,
Velké Zboží). V obci ke k trvalému pobytu p ihlášeno 14 193 obyvatel (z toho je 5 826 muž
nad 15 let, 1 000 chlapc do 15 let, 6 438 žen nad 15 let, 929 dívek do 15 let. Tento stav je
prezentován ke dni 18.6. 2010 (zdrojem informací je Ministerstvo vnitra R).
V obci Ose ek je k trvalému pobytu p ihlášeno 144 obyvatel.
V obci P ov - P edhradí jsou evidovány 3 ástí obcí (P ov, P edhradí, Klipec). V obci je
k trvalému pobytu p ihlášeno 530 obyvatel.
Vlastní území, kde bude vedena nová cyklostezka není osídleno. Cyklostezka však povede
v blízkosti chatové osady Ose ek a obce P ov - P edhradí.
V území dot eném cyklostezkou se nenacházejí žádné objekty, které by mohly být inností
v lokalit poškozeny.
Zám r je z hlediska územního plánování p ípustný pro ešené území.

C. 2. 5 Ovzduší
Meteorologická situace
Území leží v teplé podoblasti T2. P evažuje však mírn teplý charakter s dostatkem srážek,
avšak zimy bývají asto tém bez sn hu. Pr m rná ro ní teplota se pohybuje kolem 8,9°C.
Pr m rný ro ní úhrn srážek je 560 mm.
Podrobn jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v tabulce . 7.
Tabulka . 7: Klimatické charakteristiky oblasti (Quitt, 1971)
Klimatické oblasti

Charakteristiky

T2

Po et letních dn

50 - 60

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

160 - 170

Po et mrazových dn

100 - 110
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Klimatické oblasti

Charakteristiky

T2

Po et ledových dn

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

18 - 19

Pr m rná teplota v dubnu v °C

8-9

Pr m rná teplota v íjnu v °C

7-9

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

40 - 50

Po et dn zamra ených

120 - 140

Po et dn jasných

40 - 50

Pro lokalitu Pod brady uvádí HMÚ Praha odborný odhad v trné r žice. V trná r žice
udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Tabulka . 8: Hodnoty celkové v trné r žice lokality Pod brady
Sm r
S
7,4
1,7
3,22
5
0,01
11
Celkem 10,63

SV
3,08
0,23
0,00
3,31

V
8,3
0,67
0,00
8,97

JV
9,25
2,9
0,09
12,24

J
3,75
1,82
0,03
5,60

JZ
3,84
2,51
0,10
6,45

Z
SZ
12,86 10,34
7,93
5,3
0,32
0,30
21,11 15,94

CALM
15,75
15,75

Suma
74,57
24,58
0,85
100/100

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní vítr s 21,11 %. etnost
výskytu bezv t í je 15,75 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 74,57 % p ípad , vítr o
rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze o ekávat z 24,58 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje
u 0,85 % p ípad . I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné
rozptylové podmínky se vyskytují v 25,19 % p ípad .
Obrázek . 20: Grafické zobrazení v trné r žice pro lokalitu Pod brady
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Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení uvažovanými
škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace p ímo v posuzované
lokalit není trvale sledována.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení odboru
ochrany ovzduší MŽP R o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, na základ dat za rok 2007.
Tabulka . 9: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)
Stavební ú ad

PM10 (24-hodinový imisní limit)

M stský ú ad Pod brady

8,4

M ící stanice nacházející se ve St edo eském kraji reprezentující imisní situaci
v p edm tném území pro b žn sledované škodliviny jsou:
Pro oxid dusi itý (NO2):
Ve St edo eském kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí na 20 m ících stanicích.
Vzhledem k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihují
následující m ící stanice:
stanice
. 1337 Rož álovice ( HMÚ), reprezentativnost: okrskové m ítko
– (0,5 až 4 km) – stanovení reprezentativní koncentrace pro osídlené ásti území.
Klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem d lská, p ím stská. Stanice je
umíst na v areálu OV na okraji obce, nadmo ská výška: 197 m n. m. Datum vzniku
stanice: 10.01.1996.
stanice . 1191 Kolín SAZ (ZÚ), reprezentativnost: okrskové m ítko (0,5 až 4 km)
– ur ení nejvyšší koncentrace zne iš ující látky v oblasti. Klasifikace stanice:
poza ová, m stská, obytná. Stanice je umíst ná v rovinném mírn vyvýšeném terénu
cca 40 m od budovy Sdruženého ambulantního za ízení, na menším parkovišti
osobních automobil . Jedná se o m stskou zástavbu cca 100 m od rušné
komunikace, nadmo ská výška: 210 m. Datum vzniku stanice: 01.01. 1994.
stanice
. 1494 Kutná Hora ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko
– m stské nebo venkov (4 - 50 km) – ur ení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva.
Klasifikace stanice: poza ová, p edm stská, obytná. Stanice je umíst na na mírn
svažité ploše na školním pozemku, v sídlišti na okraji m sta, nadmo ská výška:
260 m n. m. Datum vzniku stanice: 01.07. 2003.
Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ená v roce 2009 na stanici . 1191 byla
104,3 µg/m3, 98% Kv = 61,2 µg/m3. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace NO2 byla na
stanicích . 1337, 1191, 1494 stanovena v rozmezí 13,9 – 24,9 µg/m3.
Limity NO2 pro rok 2009:
hodinový limit
hodinová mez tolerance

200,0 µg/m3
18,0 µg/m3

ro ní limit
ro ní mez tolerance

30,0 µg/m3
2,0 µg/m3

Pro suspendované ástice frakce PM10:
Ve St edo eském kraji se monitoring PM10 provádí na 19 m ících stanicích. Vzhledem
k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihují následující m ící
stanice . 1337 Rož álovice, . 1494 Kutná Hora a . 1191 Kolín SAZ.
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V roce 2009 byla na stanicích
. 1337, 1191, 1494 nam ena nejvyšší
24-hodinová imisní koncentrace PM10 v rozmezí 143,5 – 181,0 µg/m3, 98% Kv = 65,1 - 82
µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam ené 24-hodinové koncentrace (imisní limit p ipouští
p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2009 byla 38,0 – 38,3 µg/m3. V roce 2009
byl p ekro en stanovený 24-hodinový imisní limit 16-17x, hodnota 24-hodinového imisního
limitu zvýšená o mez tolerance byla p ekro ena 16-17x. Pr m rná ro ní hodnota
koncentrace PM10 byla stanovena 23,4 – 24,7 µg/m3.
Limity PM 10 pro rok 2009:
denní limit
50,0 µg/m3

ro ní limit

40,0 µg/m3

Pro benzen
Ve St edo eském kraji se monitoring benzenu provádí na m ící stanici . 792 M lník
a . 1454 Kladno – st ed m sta, vzhledem k reprezentativnosti nelze nam ené hodnoty
z této stanice použít. Stanice s reprezentativností stovky až desítky km je umíst na
v Košeticích Pelh imov, charakterizace stanice je uvedena výše v textu.
Pr m rná ro ní koncentrace benzenu nam ená v roce 2009 na stanici . 1562 – Košetice –
Pelh imov byla 0,54 µg/m3.
Limity pro benzen v roce 2009:
ro ní mez tolerance
ro ní limit
5,0 µg/m3

1,0 µg/m3

C. 2. 6 Hluková situace
V sou asné dob je v ešeném území dominantním hlukem dopravní hluk. Žádný významný
stacionární zdroj hluku se zde nevyskytuje.

D. Údaje o vlivech zám ru na ve ejné zdraví a na životní prost edí
D. I. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti a významnosti
D. I. 1 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V ešeném území byl b hem kv tna a ervna roku 2010 proveden biologický pr zkum
(Mgr. Jan Losík, Ph.D.) zam ený na výskyt vzácných a zvlášt chrán ných druh dle
zákona . 114/92 Sb., v platném zn ní. Cílem pr zkumu bylo popsat charakter rostlinných a
živo išných spole enstev na míst plánované stavby a vyhodnotit vliv zám ru na živou
p írodu v kontextu okolní krajiny.
Níže jsou uvedeny výstupy z tohoto biologického pr zkumu, v etn provedeného hodnocení
vliv a navržení opat ení k minimalizaci negativních vliv , které vychází z provedeného
biologického posouzení (viz p íloha oznámení . 4)
Cyklostezka byla v projektové dokumentaci k územnímu ízení pro p ehlednost rozd lena do
n kolika úsek (obr. 1), v biologickém pr zkumu z stalo stejné len ní trasy cyklostezky.
Úsek . 1:
Realizace stavby v tomto úseku nebude mít významný vliv na živou p írodu. V porovnání se
sou asným stavem nedojde k výrazn jší zm n . P i eventuelní celkové rekonstrukci povrchu
cesty by mohlo dojít k lokálnímu zásahu do ko enových systém d evin v lipové aleji. P i
šetrném provád ní stavby však nebude zásah ohrožovat životaschopnost strom . Eventuální
vliv rušení hnízdících pták hlukem p i stavebních pracích lze vylou it na asováním stavby
do mimohnízdního období.
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Úsek . 2A:
Realizace stavby v tomto úseku bude znamenat p edevším zpevn ní stávající lesní cesty, na
níž se v sou asnosti vyskytuje jen sporadická degradovaná vegetace. Ke kácení d evin
nedojde. Narušení ko enových systém strom rostoucích v blízkosti cesty bude s ohledem
na existenci pravideln pojížd né cesty minimální. K zásahu do vodního prost edí ani
p íb ežní vegetace výše popsané t n nedojde. Významn jší vliv na zjišt né druhy
obojživelník bude možné vylou it provedením stavebních prací v období, kdy nedochází
k jejich rozmnožování. Provoz cyklostezky nebude mít na okolní p írodní stanovišt
významný vliv. Zvýšení rizika mortality obojživelník v d sledku st et s cyklisty bude
zanedbatelné. Není sice možné vylou it, že obojživelníci nebudou p es cyklostezku migrovat,
avšak k migracím dochází v jarním období a p evážn v noci, kdy bude provoz cyklist
minimální. V p ípad zjišt ní st et je možné jejich riziko snížit vhodnými technickými
opat eními (viz návrh zmír ujících opat ení níže).
Úsek . 2B:
Cyklostezka je v tomto úseku naplánována ve zmenšené ší ce (2 m), aby se snížil vliv stavby
na lesní porost, který se nachází podél stávající cesty. Za t chto podmínek dojde
k výrazn jšímu ovlivn ní cca 30 strom , které se vyskytují na okrajích cesty v nejužších
místech. P ehled dot ených strom , je uveden v p íloze 2 (viz p íloha oznámení . 4). Bez
p esného zam ení jednotlivých strom však není možné ur it, zda bude nutné jejich
vykácení nebo zda dojde jen k ovlivn ní jejich ko en . Krom d evin bude ovlivn na také
vegetace na cest , kde p evažují nereprezentativní porosty. K dot ení zvlášt chrán ných
druh rostlin nedojde.
Není vylou eno, že také tento úsek budou v dob migrací p echázet n které druhy
obojživelník . V p ípad výskytu st et je možné vliv zmírnit z ízením zábran a bezpe ných
pr chod (viz návrh zmír ujících opat ení níže).
Úsek . 3:
V tomto úseku bude vliv zám ru op t spo ívat ve zpevn ní stávající cesty, na níž se trvale
nevyskytují žádné zvlášt chrán né druhy rostlin ani živo ich . Lu ní stanovišt p iléhající
k cest jsou osídleny n kterými široce rozší enými zvlášt chrán nými druhy živo ich .
Jedná se o ohrožené meláky rodu Bombus a zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta),
kte í zde byli zaznamenáni p i sb ru potravy na kv tech. V blízkosti lesních okraj byli na
loukách zaznamenáni siln ohrožená ješt rka obecná (Lacerta agilis) a slepýš k ehký
(Anguis fragilis). Na tyto zvlášt chrán né druhy však nebude mít výstavba cyklostezky
prakticky žádný vliv, nebo stávající nezpevn nou cestu nevyužívají. Ke kácení d evin
v tomto úseku nedojde.
Úseky . 3-4, 4:
Realizace stavby bude znamenat trvalý zábor ásti lu ních stanoviš a zmenšení rozlohy
biotop pro uvedené zvlášt chrán né druhy hmyzu a ješt rku obecnou. Následkem zásahu
do porost k ovin pak z ejm bude prostor úseku 4 slavíkem obecným opušt n.
Úsek . 5:
Zpevn ní cesty si v tomto úseku nevyžádá kácení d evin a nedojde ani k zásahu do
souvislejší bylinné vegetace.
Úsek . 6:
V tomto úseku budou dopady na živou p írodu nejvýznamn jší na jeho po átku, v míst
pr chodu p es lesní porost. Bude nutné vykácet n kolik vzrostlých jedinc dubu letního,
habru a javor babyka (viz p íloha 2). Dojde i k narušení ko enových systém okolních
strom , které budou ponechány na okrajích cyklostezky. Výstavbou bude také ohrožena
mikropopulace lilie zlatohlavé. V úseku, kde trasa prochází p es lu ní stanovišt a kolem
jezera, bude zlikvidována nereprezentativní vegetace, která se vyskytuje na stávající cest .
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Zásah do biotop výše uvedených chrán ných druh bude minimální. Pouze v p ípad
mravenc rodu Formica bude p ímo zasažena jedna kolonie. Ani tento vliv však neohrozí
existenci populace t chto mravenc v daném území. Podobné kolonie se b žn vyskytují i
v okolních porostech, které nebudou stavbou nijak dot eny.
Úsek . 7A:
Výstavba cyklostezky je v tomto úseku naplánována po ukon ení stavby hydroelektrárny.
Dojde ke zpevn ní stávající cesty. Realizace stavby cyklostezky se p ímo dotkne jen
nereprezentativních porost na cest , okolní biotopy nebudou dot eny. Nedojde ke kácení
d evin ani zásahu do biotop zvlášt chrán ných druh rostlin i živo ich .
Úsek . 7B:
Realizace stavby bude znamenat trvalý zábor lesního stanovišt a není vylou eno, že dojde i
k vykácení jednotlivých strom . K ovlivn ní zvlášt chrán ných druh nedojde.
Úsek . 8:
Výstavba cyklostezky výrazn nezm ní stávající charakter tohoto úseku. Nedojde k zásahu
do biologicky významn jších p írodních stanoviš . V míst pr chodu p es borovou
monokulturu bude ovlivn na jen nereprezentativní vegetace na stávající cest .
Vliv na lužní lesy – blízké okolí zám ru:
Lokální maloplošné zásahy do biotopu lužního lesa vyvolané stavbou cyklostezky nebudou
mít na populace živo ich prakticky žádný vliv. Krom výše uvedeného ovlivn ní biotopu
slavíka obecného nedojde k zásahu do míst, v nichž byla aktuáln zaznamenána trvalá
p ítomnost zvlášt chrán ných druh . Ovlivn ní pták a savc bude spo ívat ve zvýšeném
rušení b hem fáze výstavby. Zmírn ní rušivého vlivu je možné dosáhnout provedením
stavby v mimo období hnízd ní. Samotný provoz cyklostezky nebude ve srovnání se
sou asným stavem p edstavovat výrazn jší nár st rušivých vliv . Cesta podél levého b ehu
Labe je i v sou asnosti pravideln využívána cyklisty i p šími turisty. P edpokládaný po et
cyklist , kte í budou cyklostezku pravideln využívat k dojížd ní do práce je odhadován na
150. Ve dnech pracovního volna je pak o ekávána zhruba dvojnásobná intenzita provozu
rekrea ních cyklist . Zvýšený pohyb rekrea ních cyklist se dá o ekávat zejména v letním
období.
Lužní lesy a vodní plochy v okolí cyklostezky jsou stanovišt m n kolika druh plaz a
obojživelník , kte í ve v tšin p ípad pat í mezi zvlášt chrán né druhy živo ich (viz výše).
B hem roku ada t chto druh vyst ídá n kolik r zných typ biotop , p i emž dochází
k migracím jedinc na vzdálenosti v ádu stovek metr až jednotek kilometr . Sm ry t chto
migrací se mohou dostat do st etu s plánovanou cyklostezkou. P i konzultaci s odborníkem
na výskyt obojživelník v dot eném území (Kerouš in litt. 2010) byly ur eny hlavní sm ry
migrací v dot eném území. Z hlediska možných kolizí s plánovanou cyklostezkou se jeví ást
2a a 2b v okolí t n , pr chod pod dálni ním mostem v ásti 3, okolí jezera v ásti 6 a úseky
ástí 7A a 8 v lužním lese kolem jezu Velký Osek.
Mimo to m že být b hem vegeta ní sezóny asfaltový povrch cyklostezky pro tyto druhy
atraktivním místem i pro sb r potravy, kdy na sluncem vyh átém povrchu se ve ve erních
hodinách koncentruje hmyz, který tito živo ichové loví. Nelze proto vylou it, že m že
docházet k ob asným st et m t chto obratlovc s cyklisty (které by byly pravd podobné
zpravidla ve ve erních a no ních hodinách, kdy však pohyb cyklist nebude intenzivní). Na
stávajících cyklostezkách v území Libického luhu nebyl zpracovatelem biologického
pr zkumu úhyn obojživelník i plaz zaznamenán.
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Záv r zpracovatele biologického pr zkumu:
Úkolem p edloženého biologického pr zkumu bylo popsat spole enstva rostlin a živo ich
v území dot eném plánovanou výstavbou cyklostezky mezi Pod brady a P ovem –
P edhradím.
Ze zjišt ných skute ností plyne, že v tšina trasy cyklostezky je naplánována na stávajících
nezpevn ných cestách, na nichž bude stavbou dot ena jen nereprezentativní vegetace.
V úsecích 2B, 3-4, 4, 6 a 7B dojde k zásahu do p írodních stanoviš mimo stávající
pravideln využívané cesty. V tšinou se bude jednat o lokální zábory, které si vynutí kácení
omezeného po tu strom . V úsecích 3-4 a 4 bude stavbou v navržené trase dot ena
rozsáhlejší plocha lu ní vegetace a porost k ovin. Realizace stavby v t chto úsecích bude
znamenat zmenšení rozlohy biotop pro zvlášt chrán né druhy hmyzu ( meláci, zlatohlávek
tmavý, otakárek fenyklový) a ješt rku obecnou. Zásahem do porost k ovin v ásti 4 bude
negativn ovlivn n hnízdní biotop ohroženého slavíka obecného. V úseku 6 bude p ímo
ovlivn no n kolik jedinc ohrožené lilie zlatohlavé. V území se také vyskytují další zvlášt
chrán né druhy živo ich , k jejichž ovlivn ní nedojde za p edpokladu, že budou realizována
navržená zmír ující opat ení.
Pro zmírn ní vliv zám ru na živou p írodu zpracovatel biologického hodnocení doporu il
následující zmír ující opat ení:
Zvážit nutnost vedení cyklostezky v úsecích 3-4 a 4 v nové trase po b ehu Labe i
p esto, že se ve vzdálenosti n kolika desítek metr nachází paralelní komunikace
s kvalitním asfaltovým povrchem. Vedením trasy po této komunikaci by snížilo zásahy
do vegetace mimo stávající cesty a minimalizovalo rozsah záboru biotop n kolika
zvlášt chrán ných druh živo ich .
V míst napojení ástí 2A a 2B, v jehož blízkosti se nachází t
s výskytem
obojživelník , je t eba realizovat stavbu mimo období rozmnožování, tj. v m sících
srpen až únor.
V úsecích, které jsou v kontaktu s lesními okraji a porosty d evin, je t eba stavbu
realizovat mimo hlavní období hnízd ní pták , tj. od 15. ervence do konce února.
Minimalizovat plochu dot ených p írodních stanoviš šetrným provád ním stavby. Ze
zkušenosti autora hodnocení Natura 2000 vyplývá, že technologie výstavby
cyklostezek je v obdobných podmínkách ešena pomocí stroj , které se pohybují jen
v ose komunikace, která je budována. Doporu uje se proto využít podobnou
technologii i p i realizaci této stavby.
Kácení strom a ke
únor.

provád t mimo vegeta ní sezónu, nejlépe v m sících íjen až

Zvážit možnost záchranného transferu n kolika jedinc
která se vyskytuje v t sné blízkosti trasy v ásti 6.

ohrožené lilie zlatohlavé,

V úsecích 2B, 6 a 7B na místech, kde to bude možné, ponechat pa ezy vykácených
strom a torza kmen , které mohou sloužit k vývoji larev saproxylického hmyzu.
V hodnými stanovišti pro umíst ní kmen jsou oslun né lesní okraje.
V p írodních biotopech vylou it pohyb stavební mechanizace mimo ur enou trasu a
stávající cesty a jakékoli další zásahy nad rámec nutných stavebních prací (nap .
skladování stavebního materiálu).
Všechny zemní práce provád t s maximální šetrností, aby se minimalizoval rozsah
ploch s narušeným p dním povrchem, který by byl otev en kolonizaci a ší ení
invazních a expanzivních druh .
V prvních letech po zahájení provozu cyklostezky provád t monitoring p ítomnosti
obojživelník a plaz usmrcených p i st etech s cyklisty. V p ípad zjišt ní úhyn je
t eba na kritických úsecích instalovat po obou stranách cyklostezky podélné bariéry,
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které zabrání jejich pronikání na stezku. Na každých 30 m takto ošet ených úsek
musí být pod povrchem cyklostezky z ízen suchý propustek o pr m ru minimáln 60
cm, který umožní migrujícím jedinc m pr chod. Na dn propustku se doporu uje
uložit zeminu.
Tato opat ení by m la být zapracována do projektu a jejich dodržování následn
kontrolováno v pr b hu stavby i po jejím dokon ení.
U dot ených lokalit s výskytem ohrožených druh živo ich - bude nutné opat it povolení pro
ud lení výjimky dle § 56 odst. 3 písm. e zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní.
P íslušným ú adem pro ud lení výjimky pro zvlášt chrán né druhy je Krajský ú ad
St edo eského kraje.

D. I. 2 Vlivy na soustavu Natura 2000
Pro posuzovaný zám r bylo provedeno Hodnocení vlivu zám ru na lokality soustavy
Natura 2000, podle §45i zákona . 114/1992 Sb., které je sou ástí p ílohy oznámení . 3.
Sou ástí p ílohy . 2 oznámení je stanovisko orgánu ochrany p írody a krajiny dle §45i
zákona . 114/1992 Sb.
Trasa cyklostezky je z velké ásti vedena po stávajících cestách, na nichž se p edm ty
ochrany EVL Libické luhy nevyskytují. V Hodnocení vliv na lokality soustavy
Natura 2000 je zachováno popisné rozd lení cyklostezky v 8-mi ástech (viz obr.
. 5).
V úsecích, kde se již v sou asnosti nacházejí cesty se zpevn ným povrchem ( ást 1 a
ást 8), bude vliv na biotopy v okolí cyklostezky minimální. Zásah do p írodních stanoviš tak
bude omezen jen na n které ásti trasy. Konkrétn se jedná o ást 2B, kde dojde k
ovlivn ní okraje lesního porostu, který odpovídá p írodnímu stanovišti 91F0 - Smíšené
lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U.
minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél
velkých ek atlantské a st edoevropské provincie (Ulmenion minoris). Ší ka cyklostezky bude
v tomto úseku zúžena na 2 m, aby bylo dosaženo minimalizace vlivu na lesní porost.
P esto si realizace stavby z ejm vyžádá kácení n kolika odrostlejších jedinc jasanu
ztepilého a habru obecného, které se vyskytují v t sné blízkosti stávající stezky. Jednotliv
dojde také ke kácení javoru klenu a lípy srd ité.
V p ípad realizace stavby dojde ke kácení d evin a zásahu do stanovišt lužního lesa
také na za átku ásti 6, kde bude smýceno cca 12 vzrostlých jedinc dubu letního, jeden
habr obecný a n kolik mladších javor babyka. Není vylou eno, že ke kácení
jednotlivých strom dojde také v ásti 7B. Kácení uvedených strom bude z hlediska vlivu na
integritu stanovišt lužního lesa p edstavovat jen zanedbatelný vliv. Ve srovnání s b žným
lesním hospoda ením, které na lokalit probíhá, bude množství kácených strom minimální.
V t chto úsecích také na n kolika místech dojde k poškození ásti ko enových systém
n kterých strom rostoucích v blízkosti zamýšlené cyklostezky. Vliv na jednotlivé stromy
bude závislý na rozsahu poškození a je obtížné jej vyhodnotit. Pro srovnání byl proveden
pr zkum na pravém b ehu Labe, kde se nachází již realizovaná cyklostezka obdobného
charakteru. Také zde je trasa v t sné blízkosti bází kmen a p i jejím budování došlo
k ovlivn ní ko enových systém . Bylo zjišt no, že naprostá v tšina takto dot ených strom je
vitální a nejeví patrné známky zhoršeného zdravotního stavu.
Vliv stavby na stanovišt lužního lesa bude spo ívat zejména v trvalém záboru
zp sobeném výstavbou zpevn né cyklostezky v úsecích, kde v sou asné dob nejsou
pravideln užívané cesty nebo se zde nacházejí jen úzké p šiny. Konkrétn se jedná o ást
7B, po áte ní úsek ásti 6 a ásti 2B. Celkový zábor lužního lesa (stanovišt 91F0) byl
vypo ítán na 0,28 ha. Tato hodnota p edstavuje 0,038 % z celkové udávané rozlohy tohoto
stanovišt v EVL. Takto nízký úbytek lze ozna it jako nevýznamný.
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Dalším p edm tem ochrany EVL Libické luhy, který bude v p ípad realizace zám ru
ovlivn n, je stanovišt 6510 - Extenzivní se ené louky nížin až podh í (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis). K trvalému záboru dojde v ástech 3, 3-4, 4 a 6.
Celková rozloha záboru tohoto stanovišt byla vypo ítána na 0,47 ha. Do výpo tu byly
zahrnuty všechny úseky, které na území EVL procházejí po loukách, a to v etn t ch, kde je
již v sou asnosti nezpevn ná cesta s alespo áste ným vegeta ním krytem tvo eným druhy
okolní louky. Z výpo tu byly naopak vypušt ny plochy stávajících cest bez vegetace a se
zcela degradovaným vegeta ním krytem. Uvedená hodnota p edstavuje 0,48 % z celkové
udávané rozlohy tohoto stanovišt v EVL. Takto nízký úbytek lze ozna it jako nevýznamný.
P i tom je t eba také p ihlédnout ke skute nosti, že ovlivn ny budou plochy, na nichž se
stanovišt vyskytuje ve snížené kvalit (snížená reprezentativnost porost na stávajících
cestách). Jiná p írodní stanovišt pat ící k p edm t m ochrany EVL Libické luhy nebudou
ovlivn na, nebo se v prostoru dot eném stavbou nevyskytují.
Výstavba cyklostezky m že mít vliv také na druhové p edm ty ochrany EVL Libické luhy.
V p ípad páchníka hn dého by mohl vliv spo ívat v zásazích do lipové aleje v jižním úseku
ásti 1, která je potenciálním biotopem tohoto brouka. V projektové dokumentaci, není
p esn uvedeno, jak bude probíhat rekonstrukce stávajícího živi ného povrchu cesty, která
tudy prochází. V p ípad lokálních oprav narušeného povrchu bude vliv na biotop páchníka
nulový. Pokud by došlo k celkové rekonstrukci, jíž by p edcházelo odstran ní stávajícího
povrchu, je t eba postupovat tak, aby nedošlo k poškození strom v aleji. Kácení d evin
v ostatních ástech trasy nebude mít na tento druh vliv, nebo dot ené stromy jsou relativn
mladé bez vhodných dutin pro vývoj páchník .
Vliv na populaci rohá e obecného bude minimální, protože úbytek vhodných stanoviš
spo ívající v kácení strom (zejména dub ) bude zanedbatelný. Úbytek biotopu lze zmírnit
ponecháním pa ez a kmen vykácených strom p i okraji cyklostezky, v nichž bude
umožn n vývoj larválních stádií.
K ovlivn ní ku ky ohnivé b hem stavby nedojde, nebo nebude zasahováno do vodního
prost edí t ní, v nichž se tento druh po v tšinu roku zdržuje.
Samotný provoz cyklistické trasy nebude mít p ímý vliv na p írodní stanovišt , která jsou
p edm tem ochrany EVL Libické luhy. P i návšt vách lokality bylo zjišt no, že i za
stávajícího stavu je cesta podél Labe cyklisty využívána. Krom cyklist se zde pohybují také
p ší návšt vníci, asto se svými psy. Lze o ekávat, že cyklostezka s kvalitn jším povrchem
bude využívána intenzivn ji než v sou asnosti. Krom cyklist a p ších turist p ibudou také
jezdci na kole kových bruslích. Toto zvýšení pohybu osob na nové cyklostezce se však
významn nepromítne do návšt vnosti okolních lesních porost . Podle zkušeností autora
hodnocení Natura 2000, cyklisté a brusla i v podobných územích (nap . PO a EVL
Litovelské Pomoraví, EVL O ov) prakticky neopoušt jí cyklistické stezky. D vodem je
p edevším obtížný pohyb ve volném terénu s bruslemi nebo bicyklem. V letním období, kdy
lze o ekávat nejintenzivn jší využití stezky, je lužní les pro b žné návšt vníky nejmén
atraktivní, protože podrost je v tšinou tvo en hustým a vysokým porostem kop iv. Na
intenzitu pohybu p ších turist a pejska nebude mít zm na povrchu cesty žádný vliv.
V rámci Hodnocení Natura 2000 bylo provedeno také vyhodnocení kumulativních vliv
s dalšími realizovanými i p ipravovanými zám ry v okolí z hlediska p edm t ochrany EVL
Libické luhy. V posouzení bylo vyhodnoceno p ipravované pokra ování t žby v dobývacím
prostoru Pod brady – Kluk a Pískovna Pod brady – kluk z hlediska záboru stanovišt
6510. Úbytek p írodního stanovišt 6510 vlivem zám ru spolu s kumulací s plánovanou
t žbou byl vyhodnocen jako mírn negativní.
P ipravované pokra ování cyklostezky po levém b eku eky Orlice z úseku P ov –
P edhradí až do Kolína bude samostatným Posouzením Natura 2000 vyhodnoceno v etn
vyhodnocení kumulativních vliv .
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Zpracovatel Posouzení Natura 2000 pro zmírn ní vliv zám ru na p edm ty ochrany a
celistvost EVL Libické luhy navrhl následující zmír ující opat ení:
Zvážit nutnost vedení cyklostezky v úsecích 3-4 a 4 v nové trase po b ehu Labe i
p esto, že se ve vzdálenosti n kolika desítek metr nachází paralelní komunikace
s kvalitním asfaltovým povrchem. Vedením trasy po této stávající komunikaci by bylo
možné snížit rozsah záboru p írodního stanovišt 6510 – Extenzivní se ené louky
nížin až podh í (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis).
Minimalizovat plochu dot ených p írodních stanoviš šetrným provád ním stavby
(nap . pohyb stavebních stroj jen v ose komunikace, která je budována.
Kácení d evin provád t mimo vegeta ní sezónu.
Na místech, kde to bude možné, ponechat pa ezy listnatých strom nebo torza
kmen , které mohou sloužit k vývoji larev rohá e obecného.
Na území EVL vylou it pohyb stavební mechanizace mimo ur enou trasu a stávající
cesty a jakékoli další zásahy nad rámec nutných stavebních prací (nap .
skladování stavebního materiálu).
Všechny zemní práce provád t s maximální šetrností, aby se minimalizoval rozsah
ploch s narušeným p dním povrchem, který by byl otev en kolonizaci a ší ení
invazních a expanzivních druh .
Záv rem posuzovatele Hodnocení Natura 2000 je, že zám r nebude mít významn
negativní vliv na p edm ty ochrany a celistvost EVL Libické luhy.

D. I. 3 Vlivy na prvky ÚSES
ešená cyklostezka v n kterých svých ástech prochází nadregionálním biocentrem . 7 Polabský luh. Jedná se zejména o úseky 2A, 2B a 3. N které úseky (7A, 7B, 3-4) se nachází
v jeho ochranném pásmu. Celá trasa cyklostezky se také nachází v ochranném pásmu
nadregionálního biokoridoru (bu . 10, . 72, nebo i . 70, které je stanoveno 2 km od osy
biokoridoru.
Mírný zásah do prvk ÚSES nadregionálního významu bude zp soben odstran ním n kolika
strom bránícím vytvo ení bezpe né ší e cyklostezky, které jsou sou ástí NRBC Polabský
luh. Další ovlivn ní by mohlo plynout ze samotného zvolení trasování cyklostezky na b ezích
eky Labe a skrze nivní louky, avšak bude v co nejv tší mí e provedeno po stávajících
cestách a p šinách.
Funkce NRBC ani NRBK realizací zám ru nebude narušena.
Prvky ÚSES regionálního a lokálního významu se v ešeném území nenachází, a tudíž
nebudou ovlivn ny.
Vliv na prvky ÚSES lze ozna it za nulový až mírn negativní.

D. I. 4 Vlivy na p du
Zábor pozemk
Zem d lské pozemky:
Zám rem budou dot eny pozemky v k.ú. Pod brady, Kluk, Ose ek, Libice nad Cidlinou,
P edhradí, P ov .
Dot ené pozemky jsou uvedeny v kapitole B. II. 1 oznámení.
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Zám r bude p edstavovat p ibližný celkový zábor zem d lských p d cca 6 327 m2 (p esné
zábory ze ZPF ešeny v rámci územního ízení).P evážn se bude jednat o zábor p d na
stávající nezpevn né cest podél eky Labe, která je využívána údržbovými vozidly Povodí
Labe s.p.
Dot ené zem d lské pozemky jsou dle t ídy ochrany zem d lských p d za azeny do I. t ídy
(900 m2), III. t ídy (281 m2) a IV. t ídy (1 452 m2). Zbývající pozemky nemají evidovanou
BPEJ, nelze ur it t ídu ochrany zem d lských p d.
Z hlediska zemní bilance se bude jednat o rozsáhlé p esuny zemního materiálu (sejmutí
vrchních vrstev zpevn ných i nezpevn ných cest a humózní vrstvy v okolí stávajících cest
v ší ce pot ebné pro novou výstavbu v tl. 0,20 m, cesta je vedena výškov pokud možno na
terénu).
Vzhledem k výše uvedeným informacím, lze vliv na p dy z hlediska rozsahu záboru ZPF a
kvality dot ených pozemk ozna it za nevýznamný.
V rámci územního ízení bude žádáno o souhlas k odn tí p dy ze ZPF pro nezem d lské
ú ely dle §9 zákona . 334/1992 Sb., v platném zn ní.
Lesní pozemky:
Zám rem bude trvale dot eno cca 9 391 m2 PUPFL.
Realizace zám r na pozemcích lesního p dního fondu a nacházejících se v ochranném
pásmu lesa bude podmín na souhlasem dle §14, odst. 2 zákona . 289/1995 Sb., o lesích
ve zn ní pozd jších p edpis .
V úsecích cyklostezky procházejících ochranným pásmem lesa je nutné zabezpe it stavební
práce dle §13, odst. 3 zákona o lesích v platném zn ní.
Zne išt ní p dy
Samotným provozem zám ru se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy, jelikož b hem
provozu zám ru nebude manipulováno s vodám a p dám závadnými látkami.
Únik závadných látek do p dního prost edí by teoreticky mohl být zp soben v etap
výstavby náhodnými úkapy pohonných hmot ze strojní mechanizace pohybující se na
do asn nezpevn ných plochách. Se zne išt nou zeminou by bylo nakládáno jako
s nebezpe ným odpadem, dle zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní.

D. I. 5 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Etapa výstavby zám ru
B žným pr b hem stavebních prací by nem lo dojít ke kontaminaci povrchových ani
podzemních vod, a to ani vzhledem k tomu, že se zám r nachází v blízkosti vodního toku
eky Labe.
Ur ité riziko zne išt ní povrchových a podzemních vod vodám závadnými látkami by
p edstavovaly náhodné úkapy provozních náplní (látky ropného charakteru) ze stavební
mechaniky a nákladních vozidel pohybující se na do asn nezpevn ných plochách staveništi. Snížení rizika ohrožení zne išt ní povrchových a podzemních vod lze dosáhnout
dodržováním stavebního ádu a zajišt ním vhodných organiza n technických opat ení pro
stavby (pohyb vozidel pouze na zpevn ných plochách, pro p ípady havarijního úniku vodám
závadných látek musí být staveništ vybaveno dostate ným množstvím vhodných sorp ních
prost edk a ná adí).
Etapa výstavby neklade velké nároky na spot ebu pitné nebo užitkové vody.
Odvád ní splaškových vod b hem výstavby bude dostate n
za ízení a zp sob likvidace t chto vod.
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P i správném pr b hu stavebních prací a technického vybavení stavebních mechanism se
nep edpokládá vznik negativního ovlivn ní podzemních ani povrchových vod. V pr b hu
výstavby je nutné zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu s ustanovením §39
zákona . 254/2001 Sb. v platném zn ní.
Vzhledem k tomu, že se plánovaná cyklotrasa nachází v záplavovém území eky Labe Q100
vztahují se pro stavebníky následující povinnosti:
Do asné deponie skrývkových zemin a p ípadn stavebního materiálu musí být provád ny
jen v takovém rozsahu, aby mohly být p i povodni odstran ny, pop ípad zajišt ny p ed
odplavením.
Ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území je t eba opat it souhlas
vodohospodá ského orgánu dle §17 zákona . 254/2001 Sb.
Realizací cyklostezky dojde v n kterých úsecích trasy k malé zm n odtokových pom r
v území zp sobené zastav ním území cyklostezkou na pozemcích s dosud nepropustným
povrchem. Deš ové vody budou svád ny do p ilehlých p íkop cyklostezky a vsakovány
v území nebo drenáží svedeny do vodote e. Vzhledem k velkému rozsahu záplavového
území a velké ší ce nivy bude toto zvýšení odtokových pom r v území minimální.
Vodoprávní ú ad m že v podmínkách p i ud lení souhlasu k innostem a stavbám
v záplavovém území stanovit podmínky pro realizaci zám ru.
Jelikož cyklostezka bude v ásti úseku 1 a 2A procházet na hranici ochranného pásma
vodního zdroje stupn I, dále se úsek 1, 2A, 2B a 3 bude nacházet na hranici ochranného
pásma vodních zdroj
II. stupn , je pot eba opat it souhlas dle §17 vodního zákona ke
stavbám v ochranném pásmu vodních zdroj .
Ochranná pásma vrt ani pramen nebudou dot ena.
Zám r se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV).
Etapa provozu zám ru
B hem provozu cyklostezky budou vznikat splaškové odpadní vody v minimální mí e
zp sobené zvýšením návšt vnosti území uživateli cyklostezky, kte í budou využívat stávající
sociální zázemí v rámci ob erstvovacích za ízeních v jednotlivých obcích.
Jiné odpadní vody nebudou vznikat.
Realizací zám ru dojde k záboru pozemk , které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako
vodní plocha, vým ra t chto pozemk iní cca 1 204 m2.
Vzhledem k charakteru posuzovaného zám ru lze konstatovat, že standardním provedením
terénních úprav území, stavební inností a následného provozu cyklostezky zám r nebude
mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném území. Pro havarijní
situace úniku ropných látek ze stavební mechanizace a nákladních vozidel b hem výstavby
musí být navrhnuta pat i ná opat ení, aby se zamezilo nebezpe í kontaminace podzemních
a povrchových vod.

D. I. 6 Vlivy na chrán ná území, památné stromy
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , ani
nebude dot en památný strom.
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D. I. 7 Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz a významné krajinné prvky
Vliv na p írodní charakteristiky území
V dot eném území se nachází významné p írodní prvky, kterými jsou NRBC Polabský luh,
NRBK tvo ící eku Labe a jeho ochranné pásmo, EVL Libické luhy. V blízkosti se nachází
NPR Libický luh.
Zám rem dojde dále vlivem zastav ní n kterých zem d lských a lesních pozemk a s nimi
souvisejícím dot ením živé složky p írody a n kolika kus vzrostlých strom ke zm n
krajinných složek.
Tento vliv lze ozna it za nevratný, stálý, z hlediska vliv na krajinný ráz mírn negativní,
který však bude možné minimalizovat vhodnými zmír ujícími opat eními (nap . náhradní
výsadba zelen složené z p vodních druh ).
Vliv na významné krajinné prvky
Registrované VKP nebudou zám rem zasaženy.
Mírný zásah do VKP „ze zákona“ bude p edstavovat vedení cyklostezky na b ezích eky
Labe a skrze nivní louky, dále také nutné kácení n kolika strom , které jsou sou ástí NRBC
Polabský luh. Funk nost VKP „ze zákona“ by však realizací zám ru nem la být narušena.
Cyklostezka je v co nejv tší mí e navržena po stávajících cestách a p šinách.
Vliv na významné krajinné prvky lze ozna it za nulový až mírn negativní.
K zásah m, které by mohly vést k poškození nebo zni ení VKP nebo ohrožení i
oslabení jeho ekologicko-stabiliza ní funkce, musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí opat it
závazné stanovisko orgánu ochrany p írody (§4 zákona . 114/1992 Sb., v platném
zn ní).
Vliv na estetické vnímání
Dot ené území má vysokou estetickou hodnotu. Vzhledem k charakteru krajiny, kde se jedná
o rovinaté území s lenitými prvky lesních porost , luk, eky Labe, P ovského jezera a také
lidských sídel (osady Ose ek a obce P ov – P edhradí), lze konstatovat, že cyklostezka
nenaruší stávající estetické vnímání krajiny. To bude zp sobeno tím, že se jedná o liniovou
stavbu bez dalších technických prvk , které by vytvá ely novou kulturní dominantu v krajin ,
dále zám rem nedojde ke zm n krajinného reliéfu a stavba i když bude dálkového rozsahu,
bude dostate n pohledov odclon na stávajícími p írodními krajinnými prvky (b ehové
porosty podél eky Labe, lužní lesy, další vegetace – lu ní zele , zem d lské plodiny).
Umíst ním zám ru nevznikne žádný dominantní prvek v území. Veškeré technické prvky
(mostky, lavi ky, odpadkové koše, informa ní tabule, technické bezpe nostní prvky) musí být
konstruovány a usazeny v území šetrným zp sobem, tak aby nenarušily p írodní charakter
území.
Pokácené vzrostlé stromy budou nahrazeny odpovídající náhradní výsadbou.
Vliv na estetické vnímání lze ozna it za nulový.
Vliv na historické charakteristiky území
Zám rem nebudou dot eny žádné historické ani kulturní památky ani území archeologického
významu.
Vlivy na využití území
Krajina je v sou asné dob na b ezích eky Labe využívána pro individuální rekrea ní ú ely,
kde je využívána zejména turisty, rybá i a místními obyvateli jako odpo inkové místo.
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Plánovaná cyklotrasa z Pod brad p ed P ov až do Kolína naváže na stávající cyklotrasu
. 019, která vede z Nymburka do Pod brad po levém b ehu Labe.
Nová cyklostezka bude mít funkci jak dopravní, tak funkci rekrea n turistickou, ze které
vychází také požadavky na její trasování atraktivním prost edím mimo zastav ná území a na
bezpe nost provozu.
Cyklostezka bude sloužit pro cyklisty, in-line brusla e, turisty i rodiny s d tmi. Po trati budou
využívána stávající ob erstvovací za ízení (nap . ve m st Pod brady, v areálu koupališt
Jezero Pod brady, v Ose ku u p ívozu, v areálu klubu BVC Žraloci P ov – P edhradí).
Cyklostezka tedy umožní zp ístupn ní území i pro širší ve ejnost, ímž se posílí rekrea ní
využití tohoto území.
Vliv na rekrea ní využití území lze ozna it za pozitivní, trvalý.
Zám rem budou dot eny také n které zem d lské pozemky, které však vzhledem
k charakteru území v záplavovém území a cenným p írodním hodnotám území nejsou
intenzivn zem d lsky obhospoda ovávány.
Vliv na zem d lské využití území lze ozna it za nulový.
Shrnutí:
Z hlediska vlivu na krajinný ráz zájmového území budou mít zm ny související s realizací
zám ru z hlediska p írodní charakteristiky území a s ní souvisejícími VKP mírn negativní
vliv dlouhodobého charakteru. Tyto vlivy budou p edstavovat pouze lokální rozsah, jelikož se
budou týkat jen n kterých úsek z cyklostezky a bude z celé délky cyklostezky 8,2 km
p edstavovat jen minimální podíl.
Cyklostezka bude mít pozitivní vliv na rekrea ní využití území.
Dle zákona . 114/1992 Sb. (§12), ve zn ní pozd jších p edpis , k umis ování a povolování
staveb, jakož i jiným innostem, které by mohly snížit nebo zm nit krajinný ráz, je nezbytný
souhlas orgánu ochrany p írody.

D. I. 8 Vlivy na ovzduší a klima
Jak bylo uvedeno v kapitole B. III. 1, nejvýznamn jším podílem emisí z realizace cyklostezky
bude mít etapa výstavby (vzniklá p i provád ní zemních prací a ze skladování a manipulace
se sypkými materiály) a s ní spojená sekundární prašnost.
Lze p edpokládat, že za dodržení podmínek pro manipulaci s prašným materiálem a
odpadem vedoucích k minimalizaci jeho vlivu na okolí, nebudou p ekra ovány p íslušné
imisní limity a imisní p ísp vky etapy výstavby budou zanedbatelné. Podmínky pro eliminaci
sekundární prašnosti jsou uvedeny v kapitole D.IV oznámení.
Provozem stavebních mechanism na staveništi a z obslužné nákladní automobilové
dopravy na p íjezdových komunikacích a na staveništi se nep edpokládá zvýšení imisních
p ísp vk zne iš ujících látek pocházejících z automobilové dopravy (nap . PM10, NO2,
benzenu).
Z etapy provozu se nep edpokládá žádné navýšení imisních koncentrací zne iš ujících látek.
Imisní limity vybraných zne iš ujících látek
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limit jsou
vyjád eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem p epo tený na teplotu
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

68

Oznámení „Cyklostezka Labská, úsek Pod brady – P ov P edhradí“

Tabulka . 10: Imisní limity vybraných zne iš ujících látek, které by mohly být spojeny se
zám rem
Zne iš ující
látka

Doba
pr m rování

Oxid dusi itý
Oxid dusi itý
PM10
PM10
Benzen

1 hodina
1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

Hodnota imisního
limitu/maximální povolení po et
jejího p ekro ení za rok
200 µg.m-3/18
40 µg.m-3
50 µg.m-3/35
40 µg.m-3
5 µg.m-3

Datum, do
n hož musí být
limit dosažen
1.1.2010
1.1.2010
1.1.2010

Posuzovaný zám r nebude mít závažn jší vliv na imisní situaci v posuzované lokalit .

D. I. 9 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Výstavba cyklostezky se oproti stávajícímu stavu projeví zvýšeným hlukem na okolí. Tento
vliv v jednotlivých úsecích cyklostezky bude krátkodobý a nevýznamný. Zám r se nenachází
v bezprost ední blízkosti chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního
prostoru staveb, pouze ást úseku 3-4 a 4 vede v blízkosti chrán ného venkovního prostoru
p edstavujícího rekrea ní chatky.
Stavební innost bude provád na v denní dob , kdy je pro tuto innost stanoven hygienický
limit LAeq,14h = 65 dB. Lze p edpokládat, že tento hygienický limit bude spln n. Doprava
spojená s výstavbou z hlediska hluku bude zanedbatelná.
B hem provozu cyklostezky nedojde vzhledem k charakteru zám ru a vzhledem
k vzdálenosti od nejbližší zástavby k výraznému navýšení stávající hlukové situace.
Hygienické limity
Na základ na ízení vlády . 148/2006 Sb. vyplývá pro uvažovaný zám r a zájmové území
následující stanovení hygienických limit pro denní a no ní dobu:
Denní doba:
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory LAeq,T = 50 dB
No ní doba:
Chrán né venkovní prostory staveb LAeq,T = 50 dB
Chrán né venkovní prostory LAeq,T = 40 dB

D. I. 10 Vlivy na ve ejné zdraví a sociáln ekonomické vlivy
Vlivy na ve ejné zdraví
Pro zám r nebylo nutné provést hodnocení vliv na ve ejné zdraví, vzhledem k tomu, že
zám r nevyvolá významné zvýšení imisních p ísp vk škodlivin ani hladinu hluku.
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat narušení
faktor pohody. B hem výstavby bude veškerá p eprava stavebních materiál a stavebních
odpad uskute ována pouze v denní dob .
Sociáln ekonomické a jiné vlivy
Výstavba zám ru nabídne do asnou pracovní p íležitost pro n kolik zam stnanc
Celková délka výstavby bude až 16 m síc .
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Vlivy na zam stnance
B hem realizace etapy výstavby zám ru bude na pracovníky do asn p sobit hluk
odpovídající akustickým parametr m používaných stacionárních zdroj hluku a hluk
z dopravní techniky.
P i výstavb zám ru budou zam stnanci s chemickými p ípravky a látkami manipulovat
v minimální mí e.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r bude realizován na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu, obcí i soukromých
osob. Majetkoprávní vztahy budou v pr b hu procesu povolování stavby vy ešeny.
Kulturní památky nebudou zám rem dot eny.

D. II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Pro ú ely zjiš ovacího ízení byl proveden biologický pr zkum p edm tného území.
Úkolem p edloženého biologického pr zkumu bylo popsat spole enstva rostlin a živo ich
v území dot eném plánovanou výstavbou cyklostezky mezi Pod brady a P ovem –
P edhradím.
Ze zjišt ných skute ností plyne, že v tšina trasy cyklostezky je naplánována na stávajících
nezpevn ných cestách, na nichž bude stavbou dot ena jen nereprezentativní vegetace.
V úsecích 2B, 3-4, 4, 6 a 7B dojde k zásahu do p írodních stanoviš mimo stávající
pravideln využívané cesty. V tšinou se bude jednat o lokální zábory, které si vynutí kácení
omezeného po tu strom . V úsecích 3-4 a 4 bude stavbou v navržené trase dot ena
rozsáhlejší plocha lu ní vegetace a porost k ovin.
Realizace stavby v t chto úsecích bude znamenat zmenšení rozlohy biotop pro zvlášt
chrán né druhy hmyzu ( meláci, zlatohlávek tmavý, otakárek fenyklový) a ješt rku obecnou.
Zásahem do porost k ovin v ásti 4 bude negativn ovlivn n hnízdní biotop ohroženého
slavíka obecného. V úseku 6 bude p ímo ovlivn no n kolik jedinc ohrožené lilie zlatohlavé.
V území se také vyskytují další zvlášt chrán né druhy živo ich , k jejichž ovlivn ní nedojde
za p edpokladu, že budou realizována navržená zmír ující opat ení.
Vliv na soustavu Natura 2000
Pro zám r bylo provedeno Posouzení Natura 2000, jehož záv rem je konstatování, že
zám r nebude mít významn negativní vliv na p edm ty ochrany a celistvost EVL Libické
luhy.
Vliv na ÚSES
ešená cyklostezka v n kterých svých ástech prochází nadregionálním biocentrem . 7 Polabský luh. Jedná se zejména o úseky 2A, 2B a 3. N které úseky (7A, 7B, 3-4) se nachází
v jeho ochranném pásmu. Celá trasa cyklostezky se také nachází v ochranném pásmu
nadregionálního biokoridoru (bu . 10, . 72, nebo i . 70, které je stanoveno 2 km od osy
biokoridoru.
Mírný zásah do prvk ÚSES nadregionálního významu bude zp soben odstran ním n kolika
strom bránícím vytvo ení bezpe né ší e cyklostezky, které jsou sou ástí NRBC Polabský
luh. Další ovlivn ní by mohlo plynout ze samotného zvolení trasování cyklostezky na b ezích
eky Labe a skrze nivní louky, avšak bude v co nejv tší mí e provedeno po stávajících
cestách a p šinách.
Funkce NRBC ani NRBK realizací zám ru nebude narušena.
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Prvky ÚSES regionálního a lokálního významu se v ešeném území nenachází, a tudíž
nebudou ovlivn ny.
Vliv na prvky ÚSES lze ozna it za nulový až mírn negativní.
Vliv na p du
Zábor pozemk
Zám r bude p edstavovat celkový trvalý zábor zem d lských p d cca 6 327 m2. P evážn se
bude jednat o zábor p d na stávajících nezpevn ných cestách.
Dot ené zem d lské pozemky jsou dle t ídy ochrany zem d lských p d za azeny do I. t ídy
(900 m2), III. t ídy (281 m2) a IV. t ídy (1 452 m2). Zbývající pozemky nemají evidovanou
BPEJ, nelze ur it t ídu ochrany zem d lských p d.
Vliv na p dy z hlediska rozsahu záboru ZPF a kvality dot ených pozemk byl ozna en za
nevýznamný.
Zám rem bude trvale od ato cca 9 391 m2 PUPFL.
Realizace zám ru na pozemcích lesního p dního fondu a nacházejících se v ochranném
pásmu lesa bude podmín na souhlasem dle §14, odst. 2 zákona . 289/1995 Sb., o lesích
ve zn ní pozd jších p edpis .
Stavební práce na pozemcích PUPFL a v ochranném pásmu lesa musí být dostate n
zabezpe eny s ohledem na les (§13, odst. 3 lesního zákona).
Zne išt ní p dy
P i standardním pr b hu stavebních prací a provozem zám ru se nep edpokládá žádné
zne išt ní p dy.
Únik závadných látek do p dního prost edí by teoreticky mohl být zp soben v etap
výstavby náhodnými úkapy pohonných hmot ze strojní mechanizace pohybující se na
do asn nezpevn ných plochách. Se zne išt nou zeminou by bylo nakládáno jako
s nebezpe ným odpadem, dle zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní.
Vliv na podzemní a povrchové vody
Etapa výstavby neklade velké nároky na spot ebu pitné nebo užitkové vody.
Odvád ní splaškových vod b hem výstavby bude dostate n
za ízení a zp sob likvidace t chto vod.

zajišt no pomocí b žných

Vzhledem k tomu, že se plánovaná cyklostezka nachází v záplavovém území eky Labe
Q100, vztahuje se pro stavebníka povinnost opat it souhlas u vodoprávního ú adu dle §17
zákona . 254/2001 Sb. a zajistit vhodné deponování skrývkových zemin a dalšího
odplavitelného materiálu i odpad .
Jelikož cyklostezka bude v ásti úseku 1 a 2A procházet na hranici ochranného pásma
vodního zdroje stupn I, dále se úsek 1, 2A, 2B a 3 bude nacházet na hranici ochranného
pásma vodních zdroj
II. stupn , je pot eba opat it souhlas dle §17 vodního zákona ke
stavbám v ochranném pásmu vodních zdroj .
Ochranná pásma vrt ani pramen nebudou dot ena. Zám r se nenachází v chrán né
oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV).
P i správném pr b hu stavebních prací, technického vybavení stavebních mechanism a p i
samotném provozu zám ru se nep edpokládá vznik negativního ovlivn ní podzemních ani
povrchových vod.
Pouze na n kterých úsecích trasy dojde ke mírné zm n odtokových pom r v území.
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Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , ani
nebude dot en památný strom.
V hodnoceném území se nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných
surovin.
Vliv na krajinu
Z hlediska vlivu na krajinný ráz bude mít zám r mírn
charakteru (ovlivn ní p írodní charakteristiky území a VKP).

negativní vliv dlouhodobého

Vliv na rekrea ní využití území
Cyklostezka bude mít pozitivní vliv na rekrea ní využití území.
Vlivy na ovzduší a klima
Nejvýznamn jší podíl emisí z realizace cyklostezky bude p edstavovat etapa zemních prací
b hem výstavby (sekundární prašnost, zvýšený provoz stavebních mechanism , nákladních
vozidel). Imisní p ísp vky koncentrací zne iš ujících látek z etapy výstavby budou
zanedbatelné.
Z etapy provozu se nep edpokládá žádné navýšení imisních koncentrací zne iš ujících látek.
Vlivy na hlukovou situaci
Výstavba cyklostezky se oproti stávajícímu stavu projeví zvýšeným hlukem na okolí. Tento
vliv v jednotlivých úsecích cyklostezky bude krátkodobý a nevýznamný.
B hem provozu cyklostezky nedojde k výraznému navýšení stávající hlukové situace.
Vlivy na ve ejné zdraví
Zám r nevyvolá významné zvýšení imisních p ísp vk škodlivin ani hladinu hluku, tudíž se
nep edpokládá negativní ovlivn ní ve ejného zdraví.
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat narušení
faktor pohody.
Sociáln ekonomické a jiné vlivy
Výstavba zám ru nabídne do asnou pracovní p íležitost pro n kolik zam stnanc
Celková délka výstavby bude až 16 m síc .

stavby.

Vlivy na zam stnance
B hem realizace etapy výstavby zám ru bude na pracovníky do asn p sobit hluk
odpovídající akustickým parametr m používaných stacionárních zdroj hluku a hluk
z dopravní techniky.
P i výstavb zám ru budou zam stnanci s chemickými p ípravky a látkami manipulovat
v minimální mí e.
Odpady
V rámci výstavby budou produkovány b žné stavební odpady pro tento druh stavby. B hem
provozu zám ru bude vznikat pouze malé množství b žného komunálního odpadu a z n ho
vyt íd ných složek. S odpady vznikajícími v pr b hu realizace zám ru bude nakládáno dle
zákona o odpadech v platném zn ní.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r bude realizován na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu, obcí i soukromých
osob. Majetkoprávní vztahy budou v pr b hu procesu povolování stavby vy ešeny.
Kulturní památky nebudou zám rem dot eny.

D. III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících státní
hranice
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice.

D. IV. Opat ení
nep íznivých vliv

k prevenci,

vylou ení,

snížení,

pop ípad

kompenzaci

Navržená opat ení a doporu ení pro realizaci zám ru
Dle provedeného komplexního posouzení zám ru z hlediska vliv na životní prost edí a
zdraví obyvatel plynou pro realizaci stavby a provozu zám ru následující povinnosti a
doporu ení:
A. Doporu ení p ed p ípravou území pro stavbu (fáze projektu):
Opat it souhlas k odn tí p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely dle §9 zákona
. 334/1992 Sb., v platném zn ní.
Opat it souhlas se stavbou na pozemcích lesního p dního fondu a nacházejících se
v ochranném pásmu lesa podle zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n n kterých
zákon , ve zn ní zm n a dopl k (podle § 14 odst. 2 „lesního zákona“).
V pr b hu p ípravy dalšího stupn projektové dokumentace bude požádáno o výjimku
do biotopu zvlášt chrán ných druh podle §56 zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, v platném zn ní.
V dalším stupni PD zvážit nutnost vedení cyklostezky v úsecích 3-4 a 4 v nové trase po
b ehu Labe i p esto, že se ve vzdálenosti n kolika desítek metr nachází paralelní
komunikace s kvalitním asfaltovým povrchem. Vedením trasy po této komunikaci by
snížilo zásahy do vegetace mimo stávající cesty a minimalizovalo rozsah záboru biotop
n kolika zvlášt chrán ných druh živo ich , dále by tímto ešením bylo možné snížit
rozsah záboru p írodního stanovišt 6510 – Extenzivní se ené louky nížin až podh í
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis).
Zajistit povolení orgánu ochrany p írody pro kácení mimolesních d evin (§ 8 zákona
. 114/1992 Sb.).
Dle zákona . 114/1992 Sb. (§12), ve zn ní pozd jších p edpis , k umis ování a
povolování staveb, jakož i jiným innostem, které by mohly snížit nebo zm nit krajinný
ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany p írody.
K zásah m, které by mohly vést k poškození nebo zni ení VKP nebo ohrožení i
oslabení jeho ekologicko-stabiliza ní funkce (vedení cyklostezky na b ezích eky Labe
a skrze nivní louky, nutné kácení n kolika strom , které jsou sou ástí NRBC Polabský
luh), musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí opat it závazné stanovisko orgánu ochrany
p írody (§4 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní).
V projektové dokumentaci vy ešit vhodné za len ní doprovodných technických prvk
cyklostezky (nap . mostky, lavi ky, odpadkové koše, informa ní tabule, technické
bezpe nostní prvky), tak aby esteticky nenarušily p írodní charakter území.
Ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území je t eba opat it souhlas
vodohospodá ského orgánu dle §17 zákona . 254/2001 Sb.
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Opat it souhlas dle §17 vodního zákona ke stavbám v ochranném pásmu vodních zdroj
- pro úsek cyklostezky . 1 a 2A (I. stupe )., 1, 2A, 2B, 3 – (II. stupe ).
Opat it souhlas k innosti v ochranném pásmu II. stupn
láze ských míst Pod brady.

p írodních lé ivých zdroj

B. Doporu ení pro fázi výstavby:
Veškeré práce budou probíhat šetrn k životnímu prost edí, použité technologie budou
v jednotlivých stavebních úsecích p edem konzultovány s orgánem ochrany p írody.
V úsecích cyklostezky procházejících ochranným pásmem lesa je nutné zabezpe it
stavební práce dle §13, odst. 3) zákona o lesích v platném zn ní.
V míst napojení ástí 2A a 2B, v jehož blízkosti se nachází t
s výskytem
obojživelník , je t eba realizovat stavbu mimo období rozmnožování, tj. v m sících srpen
až únor.
V úsecích, které jsou v kontaktu s lesními okraji a porosty d evin, je t eba stavbu
realizovat mimo hlavní období hnízd ní pták , tj. od 15. ervence do konce února.
Kácení strom a ke

provád t mimo vegeta ní sezónu, nejlépe v m sících íjen až únor.

Zvážit možnost záchranného transferu n kolika jedinc ohrožené lilie zlatohlavé, která se
vyskytuje v t sné blízkosti trasy v ásti 6.
V úsecích 2B, 6 a 7B na místech, kde to bude možné, ponechat pa ezy vykácených
strom a torza kmen , které mohou sloužit k vývoji larev saproxylického hmyzu.
V hodnými stanovišti pro umíst ní kmen jsou oslun né lesní okraje.
V p írodních biotopech vylou it pohyb stavební mechanizace mimo ur enou trasu a
stávající cesty a jakékoli další zásahy nad rámec nutných stavebních prací (nap .
skladování stavebního materiálu).
Všechny zemní práce provád t s maximální šetrností, aby se minimalizoval rozsah ploch
s narušeným p dním povrchem, který by byl otev en kolonizaci a ší ení invazních a
expanzivních druh .
Minimalizovat plochu dot ených p írodních stanoviš šetrným provád ním stavby (nap .
pohyb stavebních stroj jen v ose komunikace, která je budována).
Na místech, kde to bude možné, ponechat pa ezy listnatých strom
kmen , které mohou sloužit k vývoji larev rohá e obecného.

nebo torza

Na území EVL vylou it pohyb stavební mechanizace mimo ur enou trasu a stávající
cesty a jakékoli další zásahy nad rámec nutných stavebních prací (nap . skladování
stavebního materiálu).
Minimalizovat p ípadný mírn negativní vliv na krajinný ráz zp sobený kácením n kolika
vzrostlých strom vhodnými zmír ujícími opat eními (nap . náhradní výsadba zelen
složené z p vodních druh ).
Strojní za ízení využívaná v etap výstavby musí být udržována v dobrém technickém
stavu (pro minimalizaci zplodin ze spalovacích motor , únik provozních kapalin do okolí,
hlu nosti apod.). Up ednostnit nasazení stavebních mechanism a nákladních vozidel
s nízkými emisními hodnotami zne iš ujících látek.
V prostorách staveništ , zejména v suchých letních m sících, minimalizovat prašnost
pravidelným, dostate ným skráp ním plochy staveništ a komunikací využívaných p i
výstavb .
Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál a ostatních potencionálních zdroj
prašnosti. Zajistit p evážený sypký náklad proti úsyp m. Vhodn manipulovat se sypkými
materiály.
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Provád t pravidelnou o istu vozidel p ed výjezdem ze staveništ .
Organiza n zabezpe it výstavbu zám ru takovým zp sobem, který zajistí bezpe nost
provozu a maximáln omezí možnost vzniku negativního ovlivn ní životního prost edí
v dané lokalit a možnost narušení faktor pohody (a to zejména v no ních hodinách a
ve dnech pracovního klidu).
P edejít riziku ohrožení zne išt ní povrchových a podzemních vod - dodržováním
stavebního ádu a zajišt ním vhodných organiza n technických opat ení pro stavby
(pohyb vozidel pouze na zpevn ných plochách, pro p ípady havarijního úniku vodám
závadných látek musí být staveništ vybaveno dostate ným množstvím vhodných
sorp ních prost edk a ná adí).
Vzhledem k tomu, že se plánovaná cyklotrasa nachází v záplavovém území eky Labe
Q100 je t eba odplavitelný materiál (do asné deponie skrývkových zemin a p ípadn
stavební materiál) musí být provád ny jen v takovém rozsahu, aby mohly být p i povodni
odstran ny, pop ípad zajišt ny p ed odplavením.
S chemickými p ípravky manipulovat dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis a dle bezpe nostních list
jednotlivých p ípravk .
Nakládat s odpady dle zákona . 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
C. Opat ení pro fázi provozu zám ru
S odpady vznikajícími s provozem zám ru nakládat dle zákona . 185/2001 Sb. a jeho
provád cích p edpis v platném zn ní.
P ípadnou údržbu cyklostezky provozovat šetrn
legislativy.

k p írodnímu prost edí dle platné

Zajistit bezpe nost provozu cyklostezky vhodným a dostate ným informa ním zna ením
(nap . místa zúžení cyklostezky, nep ehledné úseky, k ižovatky, nerovnosti terénu).
V prvních letech po zahájení provozu cyklostezky provád t monitoring p ítomnosti
obojživelník a plaz usmrcených p i st etech s cyklisty. V p ípad zjišt ní úhyn je t eba
na kritických úsecích instalovat po obou stranách cyklostezky podélné bariéry, které
zabrání jejich pronikání na stezku. Na každých 30 m takto ošet ených úsek musí být
pod povrchem cyklostezky z ízen suchý propustek o pr m ru minimáln 60 cm, který
umožní migrujícím jedinc m pr chod. Na dn propustku se doporu uje uložit zeminu.

D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly
p i specifikaci vliv
Nedostatky ve znalostech a neur itosti vycházejí ze vstupních podklad , které byly
poskytnuty zpracovateli oznámení.
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí v posuzované lokalit
byly:
- Biologický pr zkum a Posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 (J. Losík, Ph.D.)
- Internetové stránky
- Terénní obch zka p edm tného území spoluzpracovatelem oznámení
Podklady pro popis technického a technologického ešení zám ru byly erpány z projektové
dokumentace k územnímu ízení (Casua spol. s r.o., kv ten 2010).
Byla hodnocena etapa výstavby a b žný provoz zám ru, dále bylo upozorn no na možná
rizika havárií a nestandardní situace.
Jednotlivé vlivy na životní prost edí byly posuzovány dle platné legislativy R.
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Výchozí teze, prameny, literatura:
Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ní R. ENIGMA, MŽP

R, Praha, 1995.

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat ování ve ve ejné správ . Metodické
doporu ení Agentury pro ochranu p írody a krajiny R, Praha 1999.
AOPK

R: Chrán ná území

R, St ední

echy, Praha 2005.

AOPK

R: Hory a nížiny, zem pisný lexikon

R, Brno 2006.

Casua spol. s r.o.: Projektová dokumentace k územnímu ízení, Praha 2010.
Losík J.: Biologický pr zkum, ervenec 2010.
Losík J.: Hodnocení vlivu zám ru na lokality soustavy Natura 2000, ervenec 2010.
Zpracovatel oznámení se dále opíral o platné legislativní p edpisy a rozhodnutí i vyjád ení
p íslušných ú ad k projektové dokumentaci pro stavební ízení.
Databáze – Internetové stránky:
www.bvczraloci.cz/areal
www.chmi.cz
www.cuzk.cz
www.cyklostrategie.cz/temata/tema-2-5-eurovelo/
www.env.cz
www.eurovelo.org
www.heis.vuv.cz
www.jezeropodebrady.cz
www.koura.cz
www.kr-stredocesky.cz
www.mesto-podebrady.cz
www.mukolin.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz
www.pla.cz
www.privoz-osecek.wbs.cz
www.rsd.cz
www.strplan.mesto-podebrady.cz
www.wmap.cz
http://drusop.nature.cz
http//mapy.kr-stredocesky.cz
http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Zám r je oznamovatelem p edkládán pouze v jedné variant (tzv. aktivní varianta). Proto
zpracovatel oznámení pro zhodnocení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví obyvatel
srovnával posuzovaný zám r s nulovou variantou, která p edstavuje stávající stav (tj.
nerealizaci zám ru).
Nulová varianta (stávající stav)
Popis stávajícího stavu životního prost edí je popsán v kapitole C oznámení.
Území, ve kterém je zamýšleno umístit zám r, je z d vodu výskytu lužních les tvo ících
EVL Libické luhy a nadregionální biocentrum Polabský luh, dále z hlediska p ítomnosti toku
Labe a Cidliny, jakožto nadregionálního biokoridoru, považováno z hlediska ochrany p írody
a krajiny za velmi cenné. Tomu také odpovídá složení živé p írody v míst zám ru a jeho
blízkosti.
Cyklostezka je v maximální možné mí e navržena po stávajících cestách zpevn ných i
nezpevn ných využívaných pravideln jak turisty (vede po ní turistická zna ka), cyklisty, tak
Povodím Labe k údržb b eh a koryta eky a áste n také zem d lskými mechanismy.
Aktivní varianta
Popis zám ru (aktivní varianty) je uveden v kapitole B oznámení a hodnocení vliv zám ru
na životní prost edí v kapitole D oznámení.
Mezi nejvýznamn jší negativní vliv zám ru byl vyhodnocen vliv etapy výstavby cyklostezky
na spole enstva rostlin a živo ich a na n která stanovišt , která jsou p edm tem ochrany
evropsky významné lokality (stanovišt 6510 a 91F0).
Vzhledem k tomu, že v tšina trasy cyklostezky je naplánována na stávajících nezpevn ných
cestách, bude stavbou dot ena jen nereprezentativní vegetace. Avšak v úsecích 2B, 3-4, 4,
6 a 7B dojde k zásahu do p írodních stanoviš mimo stávající pravideln využívané cesty.
V tšinou se bude jednat o lokální zábory, které si vynutí kácení omezeného po tu strom .
Dále v úsecích 3-4 a 4 bude stavbou v navržené trase dot ena rozsáhlejší plocha lu ní
vegetace a porost k ovin. Realizace stavby v t chto úsecích bude znamenat zmenšení
rozlohy biotop pro zvlášt chrán né druhy hmyzu ( meláci, zlatohlávek tmavý, otakárek
fenyklový) a ješt rku obecnou. Zásahem do porost k ovin v ásti 4 bude negativn ovlivn n
hnízdní biotop ohroženého slavíka obecného. V úseku 6 bude p ímo ovlivn no n kolik
jedinc ohrožené lilie zlatohlavé.
V území se také vyskytují další zvlášt chrán né druhy živo ich , k jejichž ovlivn ní nedojde
za p edpokladu, že budou realizována navržená zmír ující opat ení (viz biologický pr zkum
– p íloha oznámení 4).
Z hlediska vlivu na EVL Libické luhy dojde k nevýznamné ztrát rozlohy p írodních stanoviš .
Na území EVL však nebude zám rem ohrožena existence populací žádných druh rostlin
nebo živo ich , které jsou významné pro existenci a p íznivý stav p edm t ochrany. Zám r
také negativn neovlivní žádné biotické i abiotické faktory, které jsou ur ující pro zachování
p edm t ochrany EVL Libické luhy v p íznivém stavu. Pro zmírn ní vliv zám ru na EVL
byly pro etapu výstavby navržena zmír ující opat ení (viz Hodnocení Natura 2000 – p íloha
oznámení . 3).
Samotný provoz cyklostezky nebude ve srovnání se sou asným stavem p edstavovat
výrazn jší nár st rušivých vliv .
Cyklostezka bude mít pozitivní vliv na rekrea ní využití území.
Po provedeném komplexním posouzení možných vliv na životní prost edí a zdraví lidí lze
konstatovat, že aktivní varianta (zám r) byl shledán jako vhodný k realizaci, p i emž byla pro
jeho realizaci navržena n která opat ení týkající se zejména organiza ního postupu v etap
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výstavby zám ru. Tato opat ení jsou uvedena v kapitole D.IV oznámení.
B hem realizace zám ru a jeho provozu musí být respektována platná legislativa

F.

R.

DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Všechny mapové podklady a ostatní p ílohy jsou sou ástí p ílohy . 1 oznámení.

G. VŠEOBECN
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

V tomto oznámení zpracovaného dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, ve kterém je
posuzován zám r „Cyklostezka Labská, úsek Pod brady – P ov – P edhradí“.
Charakteristika zám ru
Zám rem je vybudovat cyklostezku na levém b ehu Labe v úseku od Pod brad do Kolína,
p i emž v oznámení bude posuzován projekt úseku od Pod brad (zdymadlo) k jezu
u Velkého Oseka a tím navázat na stávající cyklotrasu . 019 z Nymburka do Pod brad.
Technické ešení zám ru
Jedná se o stavbu trvalou. Stavba bude probíhat po etapách. Konstrukce cyklostezky byla
navržena v souladu s TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací.
Po celé délce cyklostezky bude svrchní vrstvu tvo it asfaltový beton jemnozrnný (v úseku od
P ovského jezera k Labi bude st edn zrnný).
Kapacita zám ru
Celková délka cyklotrasy bude 9,334 km, ší ka 2,0 až 3,5 m (dle možností území).
Termín realizace zám ru a provozu
Provozovatel p edpokládá se zahájením stavebních inností v roce 2012.
Stavba bude provád na po etapách. Délka stavebních prací je odhadována na 14 - 16
m síc .
Umíst ní zám ru
Cyklostezka je navržena podél eky Labe (na levém b ehu eky) z Pod brad do P ova P edhradí a dále zahrnuje okruh kolem jezera v P ov - P edhradí.
Podrobná trasa: Pod brady – od zdymadla vodní elektrárny – podjezd pod dálni ním
mostem u Libic nad Cidlinou – chatová osada u Ose ku - Ose ek p ívoz – P edhradí – P ov
(zdymadlo a jez na Labi u Velkého Oseka). Cyklotrasa povede po v tšinu trasy po stávající
turistické trase (modrá turistická zna ka z Pod brad) nebo po stávajících p šinách a
prakticky kopíruje b eh eky Labe až jezu ve u Velkého Oseka.
Dot ená katastrální území: Pod brady, Kluk, Ose ek, Libice nad Cidlinou, P edhradí, P ov,
Velký Osek.
Zám r je z hlediska územního plánování p ípustný pro ešené území.
Varianty ešení zám ru
Zám r je monovariantní.
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Vliv na faunu a flóru
Pro ú ely zjiš ovacího ízení byl proveden biologický pr zkum p edm tného území (v m síci
kv tnu a ervnu 2010).
Z biologického pr zkumu plyne, že v tšina trasy cyklostezky je naplánována na stávajících
nezpevn ných cestách, na nichž bude stavbou dot ena jen nereprezentativní vegetace.
V úsecích 2B, 3-4, 4, 6 a 7B dojde k zásahu do p írodních stanoviš mimo stávající
pravideln využívané cesty. V tšinou se bude jednat o lokální zábory, které si vynutí kácení
omezeného po tu strom . V úsecích 3-4 a 4 bude stavbou v navržené trase dot ena
rozsáhlejší plocha lu ní vegetace a porost k ovin. Realizace stavby v t chto úsecích bude
znamenat zmenšení rozlohy biotop pro zvlášt chrán né druhy hmyzu ( meláci, zlatohlávek
tmavý, otakárek fenyklový) a ješt rku obecnou. Zásahem do porost k ovin v ásti 4 bude
negativn ovlivn n hnízdní biotop ohroženého slavíka obecného. V úseku 6 bude p ímo
ovlivn no n kolik jedinc ohrožené lilie zlatohlavé. V území se také vyskytují další zvlášt
chrán né druhy živo ich , k jejichž ovlivn ní nedojde za p edpokladu, že budou realizována
navržená zmír ující opat ení.
Vliv na soustavu Natura 2000
Pro zám r bylo zpracováno Hodnocení vlivu zám ru na lokality soustavy Natura 2000,
jehož záv rem je konstatování, že zám r nebude mít významn negativní vliv na
p edm ty ochrany a celistvost EVL Libické luhy. Pro zmírn ní vliv zám ru na evropsky
významnou lokalitu byla doporu ena zmír ující opat ení.
Vliv na ÚSES
Mírný zásah do prvk územního systému ekologické stability nadregionálního významu bude
zp soben odstran ním n kolika strom bránícím vytvo ení dostate né ší ky cyklostezky.
Další ovlivn ní by mohlo plynout ze samotného zvolení trasování cyklostezky na b ezích
eky Labe a skrze nivní louky, avšak bude v co nejv tší mí e provedeno po stávajících
cestách a p šinách.
Prvky ÚSES regionálního a lokálního významu nebudou ovlivn ny.
Vliv na p du
Zábor pozemk
Zám r bude p edstavovat celkový trvalý zábor zem d lských p d cca 6 327 m2. P evážn se
bude jednat o zábor p d na stávajících nezpevn ných cestách.
Zám rem bude trvale dot eno cca 9 391 m2 lesních pozemk .
Zne išt ní p dy
P i standardním pr b hu stavebních prací a provozem zám ru se nep edpokládá žádné
zne išt ní p dy.
Únik závadných látek do p dního prost edí by teoreticky mohl být zp soben v etap
výstavby náhodnými úkapy pohonných hmot ze strojní mechanizace pohybující se na
do asn nezpevn ných plochách. Se zne išt nou zeminou by bylo nakládáno jako
s nebezpe ným odpadem, dle zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní.
Vliv na podzemní a povrchové vody
Etapa výstavby neklade velké nároky na spot ebu pitné nebo užitkové vody. Odvád ní
splaškových vod b hem výstavby bude dostate n zajišt no pomocí b žných za ízení a
zp sob likvidace t chto vod.
Vzhledem k tomu, že se plánovaná cyklotrasa nachází v záplavovém území eky Labe Q100 a
n které úseky cyklostezky budou procházet ochranným pásmem vodních zdroj , vztahují se
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pro stavebníka povinnosti opat it souhlas u vodoprávního ú adu dle §17 zákona . 254/2001
Sb., v rámci kterého m že vodoprávní ú ad stanovit podmínky.
Ochranná pásma vrt ani pramen nebudou dot ena.
Zám r se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV).
P i správném pr b hu stavebních prací, technického vybavení stavebních mechanism a p i
samotném provozu zám ru se nep edpokládá vznik negativního ovlivn ní podzemních ani
povrchových vod.
Lokáln dojde ke mírné zm n odtokových pom r v území.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , ani
nebude dot en památný strom.
V hodnoceném území se nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných
surovin.
Vliv na krajinu
Z hlediska vlivu na krajinný ráz zájmového území budou mít zm ny související s realizací
zám ru z hlediska p írodní charakteristiky území a s ní souvisejícím dot ením významných
krajinných prvk mírn negativní vliv lokálního, avšak dlouhodobého charakteru.
Vliv na rekrea ní využití území
Cyklostezka bude mít pozitivní vliv na rekrea ní využití území.
Vlivy na ovzduší a klima
Nejvýznamn jší podíl emisí z realizace cyklostezky bude p edstavovat etapa zemních prací
b hem výstavby (sekundární prašnost, zvýšený provoz stavebních mechanism , nákladních
vozidel). Imisní p ísp vky koncentrací zne iš ujících látek z etapy výstavby budou
zanedbatelné.
Z etapy provozu se nep edpokládá žádné navýšení imisních koncentrací zne iš ujících látek.
Vlivy na hlukovou situaci
Výstavba cyklostezky se oproti stávajícímu stavu projeví zvýšeným hlukem na okolí. Tento
vliv v jednotlivých úsecích cyklostezky bude krátkodobý a nevýznamný.
B hem provozu cyklostezky nedojde k výraznému navýšení stávající hlukové situace.
Vlivy na ve ejné zdraví
Zám r nevyvolá významné zvýšení imisních p ísp vk škodlivin ani hladinu hluku, tudíž se
nep edpokládá negativní ovlivn ní ve ejného zdraví.
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat narušení
faktor pohody.
Sociáln ekonomické a jiné vlivy
Výstavba zám ru nabídne do asnou pracovní p íležitost pro n kolik zam stnanc
Celková délka výstavby bude až 16 m síc .

stavby.

Vlivy na zam stnance
B hem realizace etapy výstavby zám ru bude na pracovníky do asn p sobit hluk
odpovídající akustickým parametr m používaných stacionárních zdroj hluku a hluk
z dopravní techniky.
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P i výstavb zám ru budou zam stnanci s chemickými p ípravky a látkami manipulovat
v minimální mí e.
Odpady
V rámci výstavby budou produkovány b žné stavební odpady pro tento druh stavby. B hem
provozu zám ru bude vznikat pouze malé množství b žného komunálního odpadu a z n ho
vyt íd ných složek. S odpady vznikajícími v pr b hu realizace zám ru bude nakládáno dle
zákona o odpadech v platném zn ní.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zám r bude realizován na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu, obcí i soukromých
osob. Majetkoprávní vztahy budou v pr b hu procesu povolování stavby vy ešeny.
Kulturní památky nebudou zám rem dot eny.
Záv r
Záv rem oznámení je konstatování, že zám r nebude významným zp sobem negativn
ovliv ovat žádnou ze složek životního prost edí, tudíž byl sou asn p i podmínce dodržení
n kolika navržených podmínek a opat ení doporu en.

H. P ÍLOHY
Seznam p íloh:
P íloha . 1: Mapové znázorn ní umíst ní zám ru - P ehledná situace
P íloha . 2: Vyjád ení p íslušných ú ad k zám ru
a) Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu ohledn souladu zám ru s územn plánovací
dokumentací
b) Stanovisko orgánu ochrany p írody o vlivu zám ru na evropsky významné lokality a
pta í oblasti - §45i zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní
P íloha . 3: Hodnocení vlivu zám ru na lokality soustavy Natura 2000
P íloha . 4: Biologický pr zkum
P íloha . 5: Seznam dot ených parcel a jejich charakteristika
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ZÁV R OZNÁMENÍ:
Oznámení na zám r „Cyklostezka Labská, úsek Pod brady – P ov P edhradí “ v rámci k.ú.
Pod brady, Kluk, Ose ek, Libice nad Cidlinou, P edhradí, P ov ve St edo eském kraji bylo
zpracováno podle p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní
prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .
V oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy na složky životního prost edí
vznikající b hem výstavby a provozu zám ru a srovnány se stávajícím stavem.
S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatelstva lze posuzovaný zám r realizovat za podmínek uvedených v kapitole
D. IV. tohoto oznámení.
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