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ÚVOD 
 

 Záměr společnosti Golf Slapy, s.r.o. s názvem „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ byl 
podroben zjišťovacímu řízení (závěr zjišťovacího řízení č.j. 148012/2007/KUSK OŽP/Ja) podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ve znění pozdějších předpisů. 
Příslušný úřad – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
došel k závěru, že záměr bude dále posuzován podle výše citovaného zákona. 

 V rámci předložené dokumentace jsou zohledněny a zapracovány připomínky a 
podmínky všech dotčených orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti vyplývající ze 
zjišťovacího řízení. 

Záměr byl projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva Obce Slapy nad Vltavou dne 
6. 11. 2007 a dále byl podle požadavků Zastupitelstva a veřejnosti pozměněn. Pozměněný 
záměr byl představen dále dne 17. 3. 2008 Zastupitelstvu obce, které s ním v této podobě 
jednomyslně souhlasí. 

 Na základě požadavků orgánů statní správy, samosprávy a veřejnosti jsou 
samostatnými přílohami dokumentace: zoologický průzkum pozemků trvalých travních porostů 
(ČIŽP), hluková studie provozu golfového hřiště (Obec Slapy nad Vltavou vč. veřejnosti) a 
architektonická studie objektu (Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí). Dále jsou 
přílohami studie golfového hřiště a studie přivaděče pitné a užitkové vody. 

 

Kvalitní golfové hřiště přírodního typu musí být navrženo tak, aby bylo nenásilně 
zakomponováno do kulturní krajiny resp. do charakteristického přírodního prostředí a dále 
provozováno na environmentálně šetrných principech a tedy mohlo být součástí komplexní a 
systémové péče o krajinu na lokální úrovni. Svědčí o tom mnohé příklady ze zahraničí například 
z Rakouska či Německa. Společensky velmi přínosné je, že tato péče nezatěžuje státní 
rozpočet, je funkční a je realizována ze soukromých zdrojů a bez státních subvencí jako jiná 
péče o krajinu. Golfové hřiště má potenciál být v malé obci jako jsou Slapy nad Vltavou 
významným zaměstnavatelem a plnit navazující sociální role. Stává se významnou součástí 
místní infrastruktury. Záměr takového charakteru je pak přínosem pro ekonomickou, sociální a 
environmentální oblast v prostoru správy věcí veřejných a naplňuje tak principy udržitelného 
rozvoje obce Slapy nad Vltavou. 

 

Terminologie a popis golfového hřiště: 
Golfové hřiště je trvalý travní porost s různou intenzitou péče. Hřiště je složeno z 18 

jamek různé délky, tréninkové louky (driving range) a cvičných jamek (putting a chipping green) 
a akademie pro výuku. Každá jamka se skládá z různých prvků: odpaliště (tee), kde hráč 
odpaluje první ránu na dané jamce po dráze (fairway) směrem k jamkovišti (green), kde po zemi 
dohrává umístěním míčku do jamky. Cílem je dostat míček do jamky na co nejmenší počet 
úderů/ran.  

Golfové hřiště dále obsahuje přírodní a umělé prvky/překážky, které znesnadňují hráči 
hru a zvyšují různě obtížnost golfových úderů. Mezi přírodní překážky patří vodní plochy 
(rybníky, nádrže, vodní toky) a různé biotopy jako extenzivně využívané trvalé travní porosty, 
keřové formace, solitérní stromy, ochranné biozóny apod. Jedná se rozlohou nejvíce zpravidla o 
trvalé travní plochy obhospodařované jako extenzivní louky (rough a semirough), které lemují 
odpaliště, dráhy a jamkoviště. Ochranné biozóny jsou většinou stanovištěm vzácných či 
ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Mezi umělé překážky patří 
pískové překážky (bunkery). Golfové hřiště není oploceno a je 100 % prostupné. 

Součástí golfového hřiště je také závlahový a drenážní systém a objekt budovy pro 
klubové a technické zázemí. Mezi obslužné objekty/infrastrukturu lze uvést také nezpevněné 
plochy parkoviště a manipulačních cest. 



 

 4

Golfová sezóna v klimatických podmínkách ČR začíná obvykle v dubnu a končí v říjnu. 
Mimo sezónu (listopad – březen) provoz i vlastní údržba hřiště ztrácí významně na intenzitě. 
V některých případech se golfové hřiště na tuto dobu uzavírá.  

 

Popis prvků golfového hřiště: 

Odpaliště (tee) Travnatá krátce sekaná plocha, ze které se na každé jamce odpaluje 
první úder/rána. Obvykle bývají tři v různé vzdálenosti k jamce – 
mistrovské, pánské, dámské/dětské. Velikost bývá 80 – 120 m². 

Dráha (fairway) Travnatá relativně rozlehlá a krátce sekaná plocha, spojující odpaliště a 
jamkoviště. Na této ploše hráč realizuje určité množství úderů/ran podle 
její délky směrem k jamkovišti. 

Jamkoviště (green) Plocha s nejintenzivněji udržovaným travnatým porostem s nejkratším 
střihem, ve které je umístěna jamka (o průměru 10,8 cm). Míček je zde 
veden úderem po zemi směrem k jamce. Průměrná rozloha je cca 400 
m². 

Okraj jamkoviště 
(forgreen) 

Travnatý pruh kolem jamkoviště s o několik mm výše sekanou trávou 
než vlastní jamkoviště a široký 1 – 2 m. Smyslem je ztížit přihrávku 
míčku na jamkoviště. 

Bunkr (bunker) Je terénní prohlubeň různé velikosti zpravidla vyplněná pískem – umělá 
písečná překážka, která leží v blízkosti jamkoviště. Jejím smyslem je 
ztížit hráči hru i vlastní úder, který je mnohem obtížnější než z trávy. 

Bunkr na dráze 
(fairway bunker) 

Je terénní prohlubeň různé velikosti zpravidla vyplněná pískem – umělá 
písečná překážka, která leží v trase dráhy. Dále viz výše. 

Bližší travnaté okolí 
(semirough) 

Různě široký travnatý pás ležící podél dráhy, který se seká na výšku asi 
4 – 8 cm. Jeho smyslem je zabránit míčku pohybujícímu se po dráze 
skutálet se do vzdálenějšího travnatého okolí, ale také vyšší trávou 
znesnadnit hráči další úder. 

Vzdálenější travnaté 
okolí (hardrough) 

Rozsáhlé travnaté plochy s extenzivním obhospodařováním – louky – 
spojující prakticky všechny segmenty golfového hřiště. Zpravidla sekané 
2 – 4x za sezónu. V těchto plochách se nacházejí dřevinné formace, 
solitérní stromy atd. 

Cvičná dráha (driving 
range) 

Travnatá plocha charakteru dráhy mimo standardní jamky golfového 
hřiště sloužící k trénování středních a dlouhých úderů. Bývá doplněna 
prostým dřevěným přístřeškem pro hráče. 

Cvičné jamky 
(putting a chipping 
green) 

Jamkoviště větší rozlohy mimo standardní jamky golfového hřiště 
sloužící k trénování krátkých úderů – přihrávek a úderů po zemi 
(puttování). 

Vodní 
překážky/plochy 

Přírodní i umělé vodní plochy různé rozlohy – rybníky, nádrže a vodní 
toky. Slouží ke znesnadnění hry, ale plní i roli významného 
krajinotvorného prvku golfového hřiště (lze zařadit i do biotopů).  

Biotopy Přírodě blízké až přírodní plochy zpravidla menší než 1 ha. Jsou 
významným krajinotvorným prvkem golfového hřiště a plní ekologické 
funkce. Mohou to být zpravidla mokřadní, skalní, stepní a luční, křovinné 
a lesní či přechodové/ekotonové biotopy (často jsou součástí ÚSES). 

Biozóny Jsou biotopy v blízkosti herních prvků, které jsou stanovištěm vzácných 
a ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. 
Do těchto zón je vstup zakázán. 
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Nové 18-ti jamkové Golfové hřiště Slapy je plánováno a projektováno týmem odborníků 
a koncepčně i stylem navazuje na zkušenosti získané realizací předcházejících golfových hřišť. 
Jediným rozdílem je větší důraz na ekologické aspekty a krajinný ráz dotčeného území. Plán 
hřiště plně využil přirozenou modelaci území a stávající přirozenou vegetaci. Zásah do 
přírodního prostředí při založení hřiště a přímo ovlivněná plocha budou tak v důsledku 
minimální. Ochrana přírody je zajištěna v co největší možné míře. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1.  Obchodní firma 
Golf Slapy, s.r.o. 

2.  IČO 
264 65 060 

3. Sídlo 
Nad Alejí 1764/23, 160 00 – Praha 6 

4.  Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
- MUDr. Pavel Baránek, jednatel společnosti 

A Zelená 1990/27, 160 00 Praha 6 

T 602 353 333 

- Tomáš Charvát, jednatel společnosti 

A Palackého 1820/49, 288 01 Nymburk 

T 608 316 418 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 
Úvodní poznámka:  
Předkládaná dokumentace popisuje záměr založení a provozu golfového hřiště včetně 

výstavby a provozu objektu budovy a technické infrastruktury a všechny vlivy na životní 
prostředí pocházející ze záměru. V textu jsou uváděny anglické výrazy golfové terminologie i 
víceméně vhodné české ekvivalenty. Tyto anglické výrazy a české ekvivalenty se týkají 
zpravidla jednotlivých objektů hřiště – herních prvků hřiště. V úvodu dokumentace jsou tyto 
termíny vysvětleny a vysvětlovány jsou také průběžně v textu v souvislostech. 

 

1. Zařazení záměru podle přílohy č. 1. 
Kategorie II. záměry vyžadující zjišťovací řízení bod 10.8 „Sportovní areály na ploše nad 1 

ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná 
podle zvláštních právních předpisů“. 

 

2. Název záměru 
Golfové hřiště – Slapy (18-ka) 

 

3.  Kapacita a rozsah záměru 
Záměr „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ se skládá ze dvou základních částí: 
1) 18-ti jamkový golfový areál včetně cvičných ploch a akademie a včetně závlahového 

systému. 
2) Objekt Multifunkčního centra včetně dopravní a technické infrastruktury. 

 

18-ti jamkový golfový areál představuje environmentálně šetrné řešení založení a provozu 
plnohodnotného golfového hřiště. Vzhledem k plánovanému výběru území a citlivému 
architektonickému návrhu ve stávajícím reliéfu krajiny bude realizována minimalistická varianta 
celkových terénních úprav a modelací. Převážná část záměrem dotčeného území se obejde 
bez významného narušení stávajícího půdního horizontu. Součástí založení golfového areálu je 
vybudování závlahového systému napojeného na přivaděč užitkové vody a jedné retenční 
nádrže o objemu 2 850 m³. Golfový areál má rozlohu 514 204 m². 

Objekt Multifunkčního centra je plánován mimo jiné jako klubové a technické zázemí 
golfového areálu, ale bude plnit i další sportovní, turistické a kulturně-společenské funkce. 
Objekt představuje nízko-energetickou budovu s jedním podzemním a jedním nadzemním 
podlažím doplněnou o moderní technologii pro vlastní výrobu elektrické energie 
z fotovoltaického systému Evalon-solar umístěného na střeše a technologií pro výrobu tepelné 
energie tepelnými čerpadly IVT Greenline D40. Objekt je citlivě začleněn do krajiny a netvoří její 
dominantu. Součástí objektu jsou přípojky na technickou infrastrukturu a dále parkoviště o 
kapacitě maximálně 100 parkovacích míst a navazující komunikační přípojky. Parkoviště i 
komunikace nemají zpevněné povrchy. Obestavěný prostor objektu je podle ČSN = 4 485 m². 
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Tab. 1. Rozsah záměru 

Celkové dotčené území 518 689 m²

Hrací prvky golfového hřiště (odpaliště, jamkoviště, dráhy, pískové překážky – 
bunkry vč. cvičné plochy a akademie) 198 175 m²

Retenční nádrž 1 900 m²

Nezpevněné plochy parkoviště a komunikace (štěrk, živice) 3 414 m²

Zastavěná plocha objektu 715 m²

Střecha objektu  663 m²

Terasa – zámková dlažba 360 m²

Betonové rampy 120 m²

 

Součástí záměru „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ je: 
- 18-ti jamkový golfový areál; 
- Cvičné plochy (driving range, putting a chipping green ) a golfová akademie; 
- Závlahový systém a jedna retenční nádrž; 
- Objekt Multifunkčního centra + přípojky inženýrských sítí; 
- Dopravní infrastruktura – nezpevněné parkovací plochy a komunikace. 

 

Plánovaná kapacita resp. návštěvnost golfového hřiště se liší podle období v sezóně duben 
– říjen a mimo sezónu. Liší se také v týdnu ve všední dny a o víkendu a samozřejmě v denní 
dobu. Obecně lze říci, že kapacita golfového areálu resp. maximální možný počet návštěvníků 
golfového areálu v jeden moment v sezóně je předpokládán na 120 osob.  

 

Tab. 2. Maximální předpokládaná kapacita hřiště v sezónních měsících 

18-ti jamkové hřiště 
duben a říjen 
10:00 – 18:00 

květen – září 
8:00 – 19:00 

60 osob 120 osob 
 

Mimosezónní provoz je listopad – březen. Návštěvnost mimo sezónu je dána charakterem 
počasí. Při mrazu či sněhové pokrývce se golfové hřiště uzavírá. Často se uzavírá i z důvodu 
regenerace golfových trávníků. Návštěvnost mimo sezónu se proto nedá objektivně odhadovat. 
Na základě zkušeností lze konstatovat, že se návštěvnost oproti sezóně a i při relativně dobrém 
počasí sníží během mimosezóny v průměru o 50 – 70 %. Na golfových hřištích může být 
v zimní sezóně v případě dobrých sněhových podmínek připravena alternativní nabídka ve 
formě stop na běžecké lyžování. 

 

Tab. 3. Přehled plánovaných zaměstnanců 

Kategorie Počet zaměstnanců 
Technická správa hřiště 5 
Management a administrativa 2 
Recepce a organizace 2 
Kuchyně 2 
Restaurace 3 
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Maximální počet stálých zaměstnanců v sezóně se bude pohybovat kolem 14 osob. 
V sezóně lze navíc počítat také se sezónními pomocnými zaměstnanci – brigádníky. 

 

Obr. 1. Kapacita a rozsah záměru 
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4. Umístění záměru 
Kraj:    Středočeský 

Okres:   Praha – západ (CZ020A) 

Obec:    Slapy nad Vltavou (539660) 

Katastrální území:  Přestavlky u Slap (749605) 

 

Záměr „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ je situován jihovýchodně od obce Slapy nad Vltavou, 
v místní části resp. katastrálním území Přestavlky u Slap, v  přímém kontaktu s intravilánem. 

V severní části záměr zasahuje na jižní svah vrchu v místní části Vůstrá (340,5 m n.m.) u 
sídla Lahoz, dále jižním směrem záměr zasahuje do místní části Kopanina – charakterizovanou 
jako mírná terénní deprese s vodním tokem a soustavou rybníků (310 m n.m.) a dále jižním 
směrem do místní části Sladovař (357,7 m n.m., Ždáňská hora) a jihozápadním směrem do 
části Voleška (346,9 m n.m.). Předkládaný záměr zaujímá celkem plochu 518 689 m² a je 
kompletně situován v katastrálním území Přestavlky u Slap. Celý záměr je umístěn pouze na 
v současné době zemědělsky využívaných pozemcích (zpravidla orná půda) a převážně 
respektuje přirozené hranice tvořené liniovými vegetačními formacemi jako jsou meze, remízy, 
břehové porosty, apod. a stávající plošné krajinné prvky. Hranice dotčených pozemků tvoří také 
místní komunikace. 

 

Obr. 2. Orientační umístění záměru 
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Obr. 3. Schéma dotčeného území v k.ú. Přestavlky u Slap 
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Obr. 4. Dotčené území – „land-use“ (A, B, C, D) 

A. Vůstrá – jižně orientovaný svah vrchu a Kopanina – severní část 

 
 

B. Kopanina – jižní část 
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C. Sladovař 

 
 

D. Voleška 
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Výběr pozemků pro záměr golfového hřiště byl proveden s cílem využít přirozený relativně 
členitý reliéf terénu a heterogenitu krajiny Středočeské pahorkatiny – Slapského bioregionu. 
Reliéf je tvořen zdviženým zarovnaným povrchem a má charakter pahorkatiny na žulách 
s typickými oblými kopci s balvany na povrchu. V blízkosti zářezu Vltavy nabývá reliéf ráz 
členité vrchoviny s výškovou členitostí. 

 

Tab. 4. Přehled dotčených pozemků v k.ú. Přestavlky u Slap – zjednodušená evidence 
katastru nemovitostí 

číslo parcely celková výměra 
(m2) 

využití 
pozemku ochrana 

482 13 204 orná půda ZPF 
485 15 124 orná půda ZPF 
471 41 128 orná půda ZPF 
470 10 860 orná půda ZPF 
468 13 144 orná půda ZPF 

471/3 21 865 orná půda ZPF 
471/6 142 ostatní plocha  
455 14 967 orná půda ZPF 
465 9 694 orná půda ZPF 
476 37 157 orná půda ZPF 
477 9 405 orná půda ZPF 

509/1 18 382 TTP ZPF 
508/1 19 415 TTP ZPF 
556 21 364 orná půda ZPF 

565/3 5 195 orná půda ZPF 
558 6 420 orná půda ZPF 
557 3 165 orná půda ZPF 
540 43 541 orná půda ZPF 
589 106 314 orná půda ZPF 
146 10 300 orná půda ZPF 
144 13 604 orná půda ZPF 
138 15 501 orná půda ZPF 

134/1 12 636 orná půda ZPF 

133/2 1 770 orná půda ZPF 
112 45 686 orná půda ZPF 

115/1 4 912 orná půda ZPF 

111 3 794 TTP ZPF 
 

Z výše uvedeného přehledu pozemků je na parcele číslo 146 umístěn objekt Multifunkčního 
centra a do parcely číslo 112 a 111 zasahuje parkoviště a spojovací komunikace tvořené 
nezpevněnou štěrkovou plochou. Na parcele číslo 471 je umístěna retenční nádrž.  

 

Celé záměrem dotčené území je situováno mimo lokality zvláštní ochrany přírody a krajiny 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve znění pozdějších předpisů. 
Dotčené území ani bezprostředně nesousedí s takovým typem lokalit. V širším okolí se nejblíže 
jižním směrem nachází až ve vzdálenosti více než 0,5 km Evropsky významná lokalita Hrdlička 
– Žďánská hora (CZ0213023). 
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Převážná část dotčeného území je součástí ochranného pásma nadregionálního biokoridoru 
Územního systému ekologické stability Štěchovice – Žďánská hora, jehož osa leží západním 
směrem více než 0,6 km od zájmové lokality v trase sever – jih a prochází řekou Vltavou. 
Severním směrem se ve vzdálenosti minimálně 300 m od dotčeného území nachází 
nadregionální biocentrum Štěchovice a v trase západ – východ regionální biokoridor U šedivého 
vrchu – Štěchovice. Dotčené území není součástí, ale bezprostředně sousedí s lokálním 
biokoridorem a lokálním biocentrem Územního systému ekologické stability a dále 
bezprostředně sousedí s významným krajinným prvkem (viz dále v dokumentaci). V širším okolí 
se nachází dále severně od zájmového území ještě Přírodní park Střed Čech. 

 

5. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 
Záměr bude provozován jako volnočasový areál pro hru a výuku golfu na vysoké úrovni pro 

všechny zájemce a to i přes to, že technické a herní parametry v návrhu golfového hřiště mírně 
ustoupily environmentálním aspektům a emoční stránce golfové hry v přírodě blízkém prostředí. 
Součástí přirozeně členitého 18-ti jamkového golfového hřiště bude jedna vodní nádrž a řada 
pískových překážek, které vytvářejí velmi atraktivní prostředí pro nejnáročnějšího hráče. 
Multifunkční centrum vybudované jako nízko-energetický objekt s vlastním zdrojem energie 
z obnovitelných zdrojů bude využíváno jednak jako klubové a technické zázemí golfového 
areálu, ale také bude sloužit jako turistické, informační, společenské a kulturní centrum pro celý 
slapský region. Cílem je v konečné fázi vytvořit plnohodnotný sportovní a rekreační areál, který 
se stane významným regionálním centrem cestovního ruchu. 

Normované 18-ti jamkové golfové hřiště umožňuje současně pořádat turnaje pro členy i 
nečleny klubu i vést golfovou akademii. Golfové hřiště poskytne možnost kombinování dvou 
různých „devítek“ a nabídne tak hráčům dvě varianty 18-ti jamkového hřiště. Na golfovém hřišti 
bude probíhat akademie a tréninkové kurzy pod vedením zkušených lektorů a profesionálních 
trenérů. K tréninku bude sloužit cvičná dráha (driving range) a cvičná jamkoviště (putting a 
chipping green). Golfové kurzy budou probíhat, pokud to počasí dovolí celoročně a golfový klub 
bude mít samostatné programy pro začátečníky, pokročilé, pro hráče usilující o zelenou kartu a 
rovněž pro technicky vyspělé hráče, kteří si chtějí snížit HCP (handicap) a zlepšit svou techniku 
v oblasti speciálních typů ran. Zvláštní program je připraven pro děti a mládež. Bezpečnost 
hráčů a návštěvníků je zaručena dodržováním pravidel hry a logickým uspořádáním hřiště. Hra 
na 18-ti jamkách zabere zhruba 4,5 hodiny. 

Plánované 18-ti jamkové golfové hřiště je od architekta Jiřího Veldena (Golfland), který v 
České republice projektoval řadu již provozovaných golfových hřišť, například Čertovo břemeno 
u Aleniny Lhoty, Stará Boleslav, Praha – Hodkovičky a další. Golfové 18-ti jamkové hřiště bude 
mít základní parametry: délku 5 680 m (71 par), čtyři pětiparové jamky, devět čtyřparových 
jamek a pět tříparových jamek. Multifunkční objekt je od architekta Jiřího Geberta (Stavounie, 
s.r.o.), který má velké zkušenosti s projektováním „ekologických“ staveb po celém světě, 
zejména v Německu, kde dlouhodobě působí. Návrh objektu Multifunkčního centra zcela 
splňuje nároky na moderní řešení staveb na venkově resp. v kulturní krajině. 

 

Golfový areál představuje mimoprodukční využívání půdy a spolu se zemědělskou činností 
může plnit v lokálním měřítku významnou krajinotvornou funkci. Provoz golfového hřiště je 
jeden z možných alternativních prostředků péče o kulturní krajinu, který nahrazuje tradiční 
zemědělskou činnost. I přes to, že golfová hřiště jsou v české krajině relativně novým prvkem, 
při jejich citlivém začlenění a správném managementu mohou být z hlediska ekologických 
funkcí krajiny intenzivnějším činitelem, než je tomu tak u konvenčního zemědělského 
hospodaření, jak dokládají zkušenosti ze zahraničí (zejména Německa a Rakouska). Velká část 
dotčených pozemků může být v krátkém časovém období postižena postupně upadající 
zemědělskou výrobou a není tak do budoucna garantováno zajištění péče o místní kulturní 
krajinu. 
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Díky citlivému přístupu k zakomponování golfového hřiště do charakteristické krajiny 
Slapského bioregionu, kde tvoří kulisu zářez řeky Vltavy a vodní nádrž Slapy, vznikne přírodě 
blízké dílo. Plán golfového hřiště je projektován tak, aby byl zachován v co největší míře „genius 
loci“ této krajiny. Charakteristická pahorkatina je navíc charakterizována rozmanitou faunou a 
flórou. V návrhu golfového hřiště je respektována a plně využívána přirozená členitost terénu. 
Do návrhu jsou zakomponovány původní formace přirozené vegetace a stávající přírodě blízké 
vodní plochy či jedna nová vodní plocha v místech, kde jsou k tomu vhodné hydrologické 
poměry. Toto golfové hřiště je budováno jako plně zavlažované. 

Navržené golfové hřiště respektuje geomorfologii Středočeské pahorkatiny. Terénní úpravy 
spočívají v minimální modelaci, která se soustředí pouze na drobné tvarově členité vyvýšeniny 
a deprese s různou orientací a sklonem svahů a ve vybudování jedné vodní/retenční nádrže. 
Dají tak vznik území skládajícího se z ploch/biotopů s různým složením/charakterem flóry a 
fauny. Golfové hřiště je navrženo tak, aby nejvíce využívalo přirozené pruhy vzrostlé zeleně a to 
jak vzrostlých stromů, tak i keřového patra. Jednotlivé dráhy (fairway) jsou v plánu umístěné 
převážně přes vrstevnice, což v praxi relativně snižuje nároky na intenzitu a rozsah zemních 
prací v rámci založení golfového hřiště. Písečné překážky budou umístěny převážně delší osou 
ve směru vrstevnic a s hranou břehu ve stejné výškové úrovni, tak aby nedocházelo k erozi. 
Záměr iniciuje revitalizaci Horního rybníka v místní části Přestavlky u Slap, který spojuje jižní a 
severní 9-ti jamkové části golfového hřiště a tím dojde k obnově v současné době zanedbaného 
významného krajinného prvku. 
 

Obr. 5. Současná typická modelace dotčeného území 

 
 

Určitým střetem zájmu může být dosud uznaná honitba na dotčených pozemcích. Nový 
vlastní/nájemce pozemků je však oprávněn podle § 17, odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb. prohlásit 
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pozemky za nehonební. Je tedy věcí dohody vlastníka/nájemce pozemků a místního 
mysliveckého spolku, zda najdou vhodný kompromis a pozemky zůstanou jako honební. 

Možnost kumulace s jinými záměry při založení a provozu „Golfového hřiště – Slapy (18-ka)“ 
není v současné době známa s výjimkou sdružené investice oznamovatele/investora záměru a 
obce Slapy nad Vltavou pro vybudování obecního přivaděče pitné a užitkové vody z Vodní 
nádrže Slapy a s výjimkou revitalizace Horního rybníka v části Přestavlky, který bezprostředně 
sousedí se záměrem dotčenými pozemky. Dílčí samostatný záměr přivaděče pitné a užitkové 
vody je v současné době ve fázi projektové přípravy pod organizačním vedením Obecního 
úřadu Slapy nad Vltavou. Dílčí záměr revitalizace Horního rybníka je ve fázi projektové přípravy 
pod organizačním vedením jeho majitele a v úzké spolupráci s oznamovatelem/investorem 
předkládaného záměru. 

 

6. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 
a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí 

Realizace záměru je v obecném slova smyslu spojena s probíhajícími změnami ve struktuře 
ekonomické základny společnosti, změnami životního stylu a novými způsoby využívání kulturní 
krajiny. Realizace záměru: (1) zvýší rekreační a turistický potenciál regionu; (2) rozšíří sportovní 
infrastrukturu regionu; (3) zajistí funkční a trvalou péči o kulturní krajinu; (4) podpoří ekonomický 
rozvoj obce. 

K předkládanému záměru se vztahuje potřeba změny způsobu využití kulturní krajiny. 
Golfové hřiště je prakticky soubor intenzivně a extenzivně obhospodařovaných trvalých travních 
porostů s velkým podílem přírodě blízkých a přírodních biotopů. Realizace golfových hřišť a 
péče o ně na místní úrovni může zastoupit nejvýznamnější formu krajinotvorné činnosti, tedy 
zemědělskou činnost. Zemědělství se vlivem ekonomické transformace v České republice 
dostává postupně do pozadí a není již schopno samo o sobě dále plnit jedinou roli v kontinuální 
péči o kulturní krajinu. Provoz golfového hřiště tuto péči danému území poskytuje. 

V každém případě po založení golfového hřiště zpravidla na orné půdě a určitém časovém 
posunu při střízlivé a šetrné péči dochází k intenzifikaci přirozených ekologických funkcí krajiny, 
což se projevuje ve výsledku zvýšením její biodiverzity. Respektováním přirozeného terénu, 
geomorfologických prvků a liniových i plošných krajinných struktur při projektování v místě může 
tak nové golfové hřiště nejen kopírovat, ale také pozitivně dotvářet krajinný ráz daného území. 
Vhodnost umístění záměru umocňuje i existence dostatečného zdroje vody, což je v tomto 
případě Vodní nádrž Slapy. Ve srovnání s intenzivní zemědělskou činností může být 
obhospodařování golfových hřišť šetrnější formou péče o krajinu. Je předpoklad, že 
environmentálně šetrný management garantuje nevýznamný vliv provozu golfového hřiště na 
životní prostředí. Záměr je založen na eliminaci střetů zájmů s ochranou všech složek životního 
prostředí. 

Negativním vlivem realizace záměru je zábor zemědělské půdy a tedy potřeba vynětí 
dotčených pozemků ze Zemědělského půdního fondu. Současnou environmentální i 
zemědělskou politikou je omezovat zemědělskou výrobu, pro kterou není odbyt a vyplácet 
zemědělcům finanční náhrady za udržování pozemků v „klidovém“ stavu a finančně podporovat 
aktivity vedoucí ke změnám krajiny k přírodě blízkému stavu s cílem obnovy jejích 
mimoprodukčních ekologických funkcí. Jedná se například o podporu na ochranu proti vodní a 
větrné erozi, snižování rizik kontaminace podzemních i povrchových vod či zvyšování retenční 
schopnosti krajiny. Plánované golfové hřiště je jako celek jasným důkazem ekologicky 
vhodného a ekonomicky funkčního řešení, to znamená řešení splňujícího požadavky, pro které 
byl záměr realizován, a které nemá významné negativní vlivy na jednotlivé složky životního 
prostředí (analýza vlivů viz příslušné kapitoly).  

Návrh Multifunkčního centra zajišťuje prostor pro mnohostranné aktivity. Bude sloužit jednak 
jako klubové a technické zázemí v rámci Golfového hřiště Slapy, ale také k veřejným 
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sportovním, turistickým, informačním a kulturně-společenským aktivitám v obci Slapy nad 
Vltavou. Bude významným regionálním centrem cestovního ruchu. 

Záměr „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ je předkládán pouze v jedné finální variantě, která 
vznikla s ohledem na limity dotčeného území a na základě požadavků Obecního úřadu Slapy 
na Vltavou a připomínek dotčených orgánů a veřejnosti (veřejné projednání dne 6. 11. 2007) 
vznesených v rámci zjišťovacího řízení. Ve variantě, která byla vybrána došlo oproti původnímu 
záměru (Oznámení EIA) k doplnění a změnám v umístění Multifunkčního objektu a parkoviště a 
dále jamky č. 10 vzhledem k lokalitě s trvalým travním porostem. S finální předkládanou 
variantou záměru, která byl představena Zastupitelstvu dne 17. 3. 2008 Obec Slapy nad 
Vltavou bez výhrad souhlasí a nemá proti ní výhrad. Golfové hřiště při dodržení stanovených 
ochranných podmínek představuje vhodné spojení požadavků na tvorbu a ochranu krajiny, 
požadavků plánované obnovy a rozvoje venkova a potřeby existence sportovního areálu. 

Je nutné uvést, že předkládaný záměr je stále otevřen úpravám podle výsledků hodnocení 
provedených při přípravě této Dokumentace a na základě relevantních připomínek příslušných 
úřadů a veřejnosti v procesu EIA a může dojít na základě konsensu k jeho případným 
modifikacím. 

Zastupitelstvo Obce Slapy Nad Vltavou na svém zasedání ze dne 5. 6. 2008 jednomyslně 
odsouhlasilo záměr zpracování Územního plánu Obce Slapy nad Vltavou s tím, že 
pořizovatelem územního plánu bude úřad územního plánování a stavebního řádu Městského 
úřadu Černošice. Zastupitelstvo tak přislíbilo tento nedostatek co nejrychleji řešit zadáním 
zpracování a souhlasí se zahrnutím záměru „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ jako území sloužící 
sportu do připravovaného územního plánu obce.  
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Obr. 6. Stanovisko Obce Slapy nad Vltavou k záměru 
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Obr. 7. Usnesení Zastupitelstva obce Slapy nad Vltavou ve věci územního plánu 
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7. Popis technického a technologického řešení záměru 
Záměr „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ realizovaný na celkové ploše 51,8689 ha se prakticky 

skládá ze dvou základních částí: 
1) 18-ti jamkového golfového areálu včetně cvičných ploch a akademie a včetně 

závlahového systému a jedné retenční nádrže. 
2) Objektu Multifunkčního centra včetně dopravní a technické infrastruktury. 
 
Technický a technologický popis je dále rozdělen podle těchto částí. 

 

Plnohodnotný 18-ti jamkový golfový areál spočívá obecně v minimálních terénních 
úpravách, zavlažovacího systému včetně jedné vodní nádrže, vybudování drenáží a založení 
trvalých travních porostů s různou intenzitou péče včetně doplňkové výsadby dřevin. Golfový 
areál má rozlohu 51,4204 ha. 

 

Tab. 5. Součástí golfového areálu jsou následující prvky: 

Herní prvek rozloha (m²) 
18 odpališť (tee) /1 odpaliště = 3 dílčí plochy/ 8 340
18 jamkovišť (green) 8 670
18 hracích drah (fairway) 144 365
60 pískových překážek (bunker) 6 490
1 vodní nádrž 1 900
Cvičné plochy (driving range, putting a chipping green ) 30 310
Závlahový systém 
Drenáže odpališť a jamkovišť 
CELKEM 199 175
 

Plocha, na níž vzniknou vlastní herní prvky golfového areálu (včetně vodní nádrže) činí 
z celkové dotčené plochy pouze 19,9 ha (38 %). Na ostatních plochách golfového areálu dojde 
na stávající orné půdě pouze k založení extenzivních přírodě blízkých trvalých travních porostů 
(louky) a k výsadbám doprovodných solitérních i skupinových geograficky původních dřevin 
(250 – 300 ks stromů, 4 tis. ks keřů). Hrací dráhy (fairway) kopírují zcela přirozené povrchy a 
v půdním horizontu hracích drah nebude měněna vertikální struktura půdy. 

Plocha prakticky dotčená zemními pracemi – odpaliště, jamkovišťě, bunkery a vodní nádrž 
činí pouze 2,8 ha (5,5 % z celkové plochy golfového areálu). To je plocha, na které dojde 
k trvalému záboru půdy a která bude vystavena významnějším stavebním pracím (viz dále). 
Všechny tyto prvky jsou řešeny dle běžné technologie prací pro výstavbu golfových hřišť (viz 
dále detailní popis). Hrubé terénní úpravy jsou tedy plánovány v relativně minimalistické 
variantě a týkají se pouze nepatrného podílu celkově záměrem dotčené plochy. Základní 
uspořádání všech dílčích prvků golfového hřiště totiž vychází z přirozené modelace terénu 
dotčeného území a respektuje výhledové pozice i stávající vzrostlou zeleň. 

Při terénních úpravách nebude nikde překročena změna výšky stávajícího terénu ± 1,5 m. 
Bilance přesunů hmot výkopek – navážka je minimální a je vyrovnána. Předpokládá se pouze 
dovezení písku a štěrků z nejbližších lomů pro výstavbu odpališť, jamkovišť, bunkerů. 

V celém golfovém areálu bude instalován zavlažovací systém jehož součástí bude jedna 
retenční nádrž, drenáže budou vybudovány pouze pro odpaliště (tee) a jamkoviště (green) a 
v místech akumulace srážkových vod na povrchu či v místech s rizikem podmáčení herních 
prvků díky nepropustnému podloží. Zdroj vody pro závlahový systém je Vodní nádrž Slapy, 
která bude čerpána pomocí nově budovaného přivaděče užitkové vody s maximální kapacitou 
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600 m³/den. Přivaděč pitné a užitkové vody z Vodní nádrže Slapy je sdruženou investicí Obce 
Slapy nad Vltavou a oznamovatele záměru a je samostatným projektem zcela pod koordinací 
zástupců obce. Jako čerpací stanice bude využit stávající obecní vodohospodářský objekt, který 
bude rekonstruován a doplněn potřebnou novou technologií. 

Golfový areál nebude oplocen, pouze místy podle potřeby bude venkovské dřevěné prosté 
jednobradlí (orientační vymezení hranic), které zachová vysokou prostupnost území. 

Jednotlivé herní prvky i okolní plochy golfového areálu budou osety různými typy travních 
směsí podle specifik od nejintenzivnějších trvalých travních porostů po extenzivní louky až 
přírodě blízké stepní biotopy. 

 

Obr. 8. Popis jednotlivých herních prvků (Misot, s.r.o. 2005) 

- odpaliště (tee) 
- hrací dráhy (fairway) 
- jamkoviště (green) 
- překážky – travnaté, písčité, vodní 

(bunker) 
- blízké herní zázemí (semirough) a 

vzdálené herní zázemí (rough, raf) 
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Technický popis stavebních prvků golfového areálu: 
1. Odpaliště (tee) – je z konstrukčního hlediska vyvýšenou (cca 20 cm nad rostlým terénem) 

a rovnou, dokonale odvodněnou plochou s minimální velikostí 120 m2 se sklonem 1° - 2° proti 
směru hry. Výjimku tvoří odpaliště orientované ze svahu, kde je respektován přirozený odtok 
vody. Plocha zpravidla musí být odvodněna drenáží do vsakovacích nádrží. Odpaliště je děleno 
barevnými značkami na tři části. Okraje jsou zaobleny a ruční modelací zapojeny do okolního 
terénu tak, aby strojní údržba zabezpečila speciální technikou konstantní výšku kosené trávy. 
Požadavky na trávníkový drn odpaliště je vysoká únosnost, pevnost a drsnost drnu z důvodu 
hmotnosti a tíhy hráčů, odolnost proti poškození golfovým nářadím, hydraulická vodivost 
vegetační vrstvy min. 0,3 – 1,0 mm/min. (tj. 50 % jamkoviště). Nízké kosení 20 – 30 mm v den 
soutěží, jinak 3 – 4krát týdně. Intenzivní zavlažování 100 – 200 l/m2. 

2. Jamkoviště (green) – obsahuje vyvrtanou a umělou hmotou zpevněnou jamku, která je 
z důvodu dodržení rovnosti plochy po určité době zátěže převrtána a přesunuta na jiné místo. 
Sklon max. 5 %. Plocha jamkoviště je 350 – 550 m2. Plocha musí být odvodněna drenáží. 
Běžná úroveň nad rostlým terénem je 30 cm. Okraj jamkoviště tvoří přechod z fairway, může být 
tvarován se sklonem od úrovně jamkoviště. Nadzemní část vlastního jamkoviště má extrémně 
nízké kosení 4 – 6 mm, které při soutěži probíhá 1x za den. Je nutná jemnost a vyrovnanost 
drnu, skluz a únosnost proti zátěži. Na vegetační vrstvu jsou kladeny nároky z hlediska omezení 
výskytu půdní fauny (krtek, hlodavci, larvy hmyzu apod.). Rychlost průsaku resp. hydraulická 
vodivost nosné vrstvy do hloubky 500 mm musí být minimálně 0,3 mm/min., vegetační vrstvy 
2,0 mm/min. Závlaha je velmi intenzivní 200 – 300 l/m2. 

 

Obr. 9. Ilustrační foto – jamkoviště (green) 

 
 



 

 24

Obr. 10. Průřez jamkovištěm (green) 

 

 
- Podkladní (nosná) vrstva musí přenášet tlaky a nárazy na pláň hřiště tak, aby pevnost 

drnu a stabilita nebyly narušeny. Pokud rostlá zemina nebo hornina nesplňuje 
požadavky na únosnost a hydraulickou vodivost, které jsou laboratorně vyzkoušeny, 
bývá použita pískovo-štěrková směs v mocnosti, kterou určí inženýrsko-geologický 
průzkum. V projektu je navrhována vrstva kolem 100 mm štěrku frakce 4 – 8 po celé 
ploše zhutněného podloží jako podklad drenážní vrstvy, vzhledem k charakteru rostlé 
zeminy a k řešení odvodňovacího systému.  

- Drenážní vrstva bývá tvořena hrubým kamenivem - při její bázi je použita úzká 
základní frakce > 32, doplňkové frakce závisí na volbě druhu kameniva, svrchu je 
tvořena úzkými základními frakcemi 8 – 16, 16 – 32 v poměru 1:1, doplňkové frakce – 
viz popis báze. Vrstva cca 150 mm. Hutnění hmot pod kořenovou vrstvou je 
provedeno váhou pojíždějícího stroje. Vývod drenáží je do vsakovacích nádrží/jam. 

- Vegetační vrstva bývá tvořena smísením ornice uložené na deponii (nosný substrát) 
s frakcemi jemného až středního písku (0,06 – 0,6 mm) tak, aby byla dodržena zrnitost 
určená normou. Nutný podíl písku za účelem zlepšení zrnitostního složení se 
předběžně odhaduje na 10 %. Je možné doplnění písku o rašelinu – podle pH písku v 
poměru 9:1. Tato vrstva se pokládá v mocnosti 250 mm, ve svazích asi 200 mm, při 
protisklonu k povrchu daného herního prvku i mocnosti větší než 250 mm. V projektu 
je uvedena vegetační vrstva jamkovišť 250 mm, odpališť 200 mm. 

 

Tab. 6. Skladba vrstev hlavních herních prvků – odpaliště (tee) a jamkoviště (green) 

Mocnost (mm) Propustnost (mm.min-1) Vrstva tee green tee green 
Vegetační (kořenová) 200 250 0,3 –1,0 0,6 – 2,0 
Drenážní  150 5,0 
Nosná (základ) 100 0,3 

Pozn.: Platí obecně, uvedené údaje jsou ovlivnitelné konkrétními klimatickými, geomorfologickými 
podmínkami a hydrologickým režimem. 
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3. Překážky písečné (bunker) – jsou to umělé terénní deprese tvarově situované tak, aby 
nedocházelo ke stékání povrchové srážkové vody. Sklon písečného břehu bude maximálně 1:2. 
Voda je odváděna liniovým drenážním systémem. Mocnost vrstvy křemičitého písku na dně 100 
mm, na svahu 50 mm. Frakce 75 % 0 – 2. 

4. Vodní nádrž a závlahový systém – ve studii se předpokládá vyhloubení jednoho objektu 
retenční nádrže o celkové rozloze při maximální ploše hladiny 1 900 m2. Průměrná 
hloubka nádrže = 1,5 m. Objem nádrže je odhadován = 2 850 m³. Vnitřní svahy nádrže budou u 
návodní strany v poměru 1:2,5 a v místě přepadu 1:5 dle geologické charakteristiky. Podle 
projektu je nutná geotextilie a hydroizolační fólie. Závlahový systém golfového hřiště je navržen 
jako podzemní závlahový systém. Systém se skládá z podzemních trubních vedení a 
ovládacích kabelových vedení propojených výsuvnými postřikovači, které jsou ovládány 
elektromagnetickými ventily a centrální ovládací jednotkou. Automatickým zavlažovacím 
systémem jsou pokryty odpaliště, jamkoviště a hrací dráhy. Závlahová voda do retenční nádrže 
bude čerpána z přivaděče užitkové vody z Vodní nádrže Slapy. Čerpání bude automatizované 
v závislosti na výšce hladiny. 

 

Technický popis nestavebních prvků golfového areálu: 
5. Hrací dráhy (fairway) – tvoří prostor mezi jamkovištěm a odpalištěm. Plocha musí být 

dostatečně únosná a to zejména ve vlhkém období. Příhodný vlhkostní režim na hrací dráze je 
nutno vytvářet například vylepšováním částí ploch pískováním, nebo zlepšením fyzikálních 
vlastností půdy např. vertikutátory. Pro hrací dráhy je nutné dodržet základní pravidla: 
maximální možný příčný sklon drah 10 %, podélný 25 % z důvodů dodržení podmínek pro 
kvalitní ošetřování trávníků. Kosení v období hlavní sezóny 2 – 3x týdně. Výška kosení dle 
stavu a druhové skladby porostu na 20 – 30 mm. Zavlažování 100 – 150 l/m2. 

 

Obr. 11. Průřez hrací dráhou (fairway) 
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6. Okolí (rough, raf) – vzrostlý přirozený travní porost lučního až stepního charakteru kosený 
1 – 3 x za rok na výšku 100 mm a více – extenzivní péče. V rámci okolí se dosazují solitérní 
dřeviny a skupiny dřevin. Okolí není zavlažované. 

 

Objekt multifunkčního centra včetně technické a dopravní infrastruktury je druhou 
částí záměru Golfové hřiště Slapy, která je tvořena především výstavbou nízko-energetické 
budovy citlivě zapadající do místní krajiny. Koncepce řešení dotčeného pozemku (č.p. 146) je 
zachování stávajícího venkovského charakteru s přirozenými hranicemi tvořenými 
stávajícími mezemi a remízky, citlivě doplněnými novými dřevinami. Budova Multifunkčního 
centra navazuje přes silnici na stávající zástavbu, ale je od ní oddělena pásem nové vegetace. 
Jedná se o přízemní objekt se sedlovou střechou s mírným spádem, který bude ve vedutách 
kryt vzrostlou zelení a který nepředstavuje dominantu v krajině. Dřevostavba je elegantní a 
částečně transparentní konstrukce a je citlivě integrována do krajinného rámce jak svou formou 
stavby a zastřešení, tak použitými materiály. S dřevěnou fasádou navazuje na tradici chatové 
výstavby ve vysoké kvalitě provedení a technologie. 

Přízemní, podsklepená novostavba tvoří samostatnou nezávislou etapu plánované výstavby 
Golfového hřiště Slapy. Budova je navržena v kombinované stavební technologii. Suterénní 
část s rampami je navržena z monolitického železobetonu s železobetonovou stropní deskou. 
Obvodový plášť je řešen tak, aby splňoval požadavky pro nízko-energetický dům. Příčky jsou z 
lehkých zděných konstrukcí. Nosné sloupy krovu budou z pohledového betonu s povrchovou 
úpravou. Konstrukce střechy bude z dřevěných lepených profilů 

Součástí této druhé části záměru je také parkoviště pro maximálně 100 aut, které bude 
vybudované na pozemcích č.p. 112 a 111 a bude včetně spojovacích komunikací nezpevněné 
se štěrkovým povrchem a bude zastíněno nově vysázenými stromy. Parkoviště je umístěno 
v dostatečné vzdálenosti od stávající zástavby obce. 

 

Obr. 12. Vizualizace objektu Multifunkčního centra (dále viz subkapitola Krajinný ráz) 
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Obr. 13. Pohled východní a západní 

 

 

Obr. 14. Pohled jižní a severní 
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Tab. 7. Kapacita stavby Multifunkčního objektu včetně dopravní infrastruktury 

Obestavěný prostor objektu podle ČSN 4 485 m²

Celková zastavěná plocha přízemí 1.NP 580 m² 

Zastavěná plocha v 1. PP 715 m² 

Podlahová plocha celkem 1 100 m² 

Pěší komunikace 720 m²

Dopravní komunikace – přípojky (štěrk, živice) 420 m²

Parkoviště (100 parkovacích míst) 2 392 m²

Střecha objektu  663 m²

Terasa – zámková dlažba 360 m²

Trvale využité plochy centra 4 470 m²

 
Budova Centra bude mít vlastní obnovitelné energetické zdroje. Stavba je projektována jako 

nízko-energetický objekt jak z hlediska stavařského s vyžitím moderních technologických 
postupů a materiálů, tak ekologickými inženýrskými systémy. Tepelná energie bude vyráběna 
pomocí tří tepelných čerpadel. Budova centra bude vyrábět a dodávat do sítě elektrickou energii 
z fotovoltaických systémů umístěných na střeše objektu. Objekt počítá s výrobou energie 
elektrovoltaikou z plochy střechy systémem Evalon-solar firmy Alwitra a jejím přenosem do sítě 
dodavatele. Vedení NN bude napojeno na místní trafostanici. 

Odvodnění pozemku resp. řešení srážkových vod z objektu Multifunkčního centra je 
plánováno do nádrže ve formě mokřadního biotopu v severnim cípu pozemku, která vznikne 
v rámci zahradnických úprav okolí objektu. Zaústění odtoku je uvažováno do otevřené 
akumulační nádrže vzdálené cca 70 m od objektu. 

 

Budova je projektována jako multifunkční objekt. V podzemním podlaží bude technické 
zázemí, garáže a dílny pro strojní park, kanceláře, servisní a provozní místnosti, sklady, zázemí 
kuchyně, šatny a relaxační místnosti včetně sauny a vířivé vany. V nadzemním podlaží bude 
recepce, restaurace, kuchyně, konferenční a jednací místnost, kanceláře a ubytovací místnosti. 
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Obr. 15. Půdorys 1. PP 
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Obr. 16. Půdorys 1. NP 
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Tab. 8. V řešeném území se předpokládá návrh následujících stavebních a inženýrských 
objektů 
S0-01 Přípravné práce 
POV + Zařízení staveniště 
S0-02 Objekt Centra 
S0-03 Objekt okolních sportovních ploch 
S0-04 Objekt parkoviště pro 100 aut 
S0-05 Zahradní úpravy a vjezd k objektu Centra 
S0-06 Vodovod – přípojka 
S0-07 Kanalizace - přípojka 
S0-08 Vodní hospodářství, řešení dešťových vod, drenážní systém + retenční biotop 
S0-09 Silnoproud 
S0-10 Slaboproud 
S0-11 Sadové a zahradnické úpravy a doplňkové objekty 

 

Stavba nevykazuje žádné požadavky na asanace, bourací práce a kácení vzrostlých dřevin. 
Nejsou nutné přeložky stávajících veřejných sítí ani případná koordinace s okolním dopravním 
provozem při realizaci stavby. Staveništní napojení na zdroje energií a vody bude zajištěno 
napojením na řady v obci Slapy nad Vltavou. Skrytá zemina a ornice bude využita v rámci 
terénních úprav na pozemku v okolí objektu. Užitková voda bude řešena obecním přivaděčem 
vody z Vodní nádrže Slapy (viz golfový areál). 

 

Obecný postup zemních prací: 
Hrubé zemní práce i jemná modelace území pro umístění herních prvků včetně výstavby 

zavlažovacího systému a vybudování retenční nádrže a drenáží a výstavba Multifunkčního 
centra včetně dopravní a technické infrastruktury budou provedeny na základě schválené 
projektové dokumentace a vydaných platných rozhodnutí příslušných úřadů. Předpokládá se 
rozdělení založení vlastního golfového hřiště a výstavby Multifunkčního centra včetně dopravní 
infrastruktury na dvě samostatné/paralelní realizační etapy. 

 

1) Zaměření a vytyčení všech prvků golfového hřiště a objektu Multifunkčního centra, 
příprava staveniště v souladu s podmínkami, rozhodnutí a povolení příslušných orgánů 
státní správy, zařízení staveniště zahrnuje – zajištění parkování strojů a čerpání 
pohonných hmot pro stavební stroje, vybudování provizorních přístupových cest, 
umístění kontejnerů na odpady a zajištění jejich odvozu, dovoz a uskladnění stavebního 
materiálu, dovoz a uložení stavebních hmot včetně dočasných deponií sypkých hmot.  

Vlastní terénní úpravy/zemní práce se skládají z následujících činností:  

2) Skrývka humózního horizontu o mocnosti 0,20 m z plochy dotčené terénními úpravami = 
31 890 m2 a její uložení na zvláštních deponiích o maximální výšce 3 m. Skrývka bude 
prováděna po etapách. Jedná se o skrývku při výstavbě odpališť, jamkovišť, bunkerů, 
vodní nádrže a objektu budovy vč. parkoviště. Celkový objem deponované ornice se 
předpokládá maximálně na cca 6 400 m³. Prevence proti erozi spočívá v úpravě svahů 
dočasných deponií a odvodnění paty deponií zasakovacím příkopem, strouhou 
v případě nutnosti kombinovanou s drenáží a zaústěnou do sběrné jímky. Všechna 
ornice bude použita na zpětné lokální překrytí zemních úprav ve výšce cca kolem 15 – 
20 cm. Celý objem bude tedy opětovně využit na založení golfového hřiště. 

3) Zemní práce – vytvoření podkladu pro jemné modelace. Jedná se o rozpojení zeminy, 
její shrnutí, minimální přesuny a uložení – zemina s ornicí (koeficient nakypření 1,15). 
Výstavba vodní nádrže vyžaduje vzdálenější přesun výkopku. Práce budou probíhat po 
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etapách. Prevence proti erozi spočívá v úpravě svahů a odvodnění paty dočasných 
deponií výkopku jako u deponií ornice.  

4) Zemní práce – zarovnání hrubých terénní úprav v patřičném spádu boků i spodku 
výkopu nebo zářezu, odvodňovacího příkopu, vsakovací nádrže, vodní nádrže apod. 
Sklon svahů pod hladinou a nad hladinou vody určí „stabilitní“ výpočet, v němž je 
zahrnut koeficient bezpečnosti. Předpoklad je 1:3 až 1:4 v závislosti na výšce svahu a 
koeficientu tření. 

5) Zemní práce – sypání a zhutňování materiálu v místech pro drenážní vrstvu, popřípadě 
pro zpevnění nosné vrstvy na dno výkopu. Zhutňování trvalých násypů a tvarování 
svahů do předepsaného profilu (hutnění zamezí případné nekontrolované sedání 
zeminy). Objem sypaného a zhutňovaného materiálu je zahrnut v předpokládaném 
celkovém množství přesouvaných hmot. 

 

Tab. 9. Hrubý odhad maximálních zemních prací s vyrovnanou bilancí  

Výkopy Násypy 
11 650 m3 11 650 m3 

Ornice Budova Vodní nádrž Odpaliště Jamkoviště Bunkery 

6 400 m3 2 400 m3 2 850 m3 4 400 m3 5 000 m3 2 250 m3 

 

6) Po odsouhlasení tvaru herních prvků jamkovišť, odpališť a bankerů budou zahájeny 
práce na drenážích a rozvodech zavlažovacího systému. Do připravené pláně jsou 
provedeny drenážní rýhy lichoběžníkového průřezu o delší straně cca 30 cm, které jsou 
uspořádány stromkovým způsobem. Do těchto rýh je položeno drenážní PVC potrubí 
(DN100), které ústí do vsakovacích nádrží. Připojovací úhel nemá být větší než 45º. 
Všechny spoje jsou zajištěny po celém obvodu lepící páskou a začátek potrubí je 
zaslepen proti zanášení. Potrubí o průměru 50 mm musí být ve spoji přesně okrojeno. 
Spád potrubí je 1 – 2 %. Výkopy pro uložení drenáže se provádí ručně nebo malou 
mechanizací. Výkopek se odváží na ručním kolečku. Přístup jiné techniky je na pláň 
odpaliště či jamkoviště naprosto vyloučen z důvodu poškození modelace terénu. 
Drenážní potrubí je obsypáno štěrkovým ložem frakce o 1/3 větší než průměr 
drenážních otvorů v potrubí. V blízkém okolí se vytvoří deponie štěrku této frakce. Po 
celé ploše se osadí kalibrovací tyče a podle nich se upravuje mocnost vrstvy. Projekt 
předpokládá dovoz písku a štěrku. 

7) Technické řešení retenční nádrže o rozloze 1 900 m² a objemu 2 850 m³ je navrženo 
použitím fólie HDPE tloušťky 1,5 m z obou stran chráněnou netkanou geotextilií o 
gramáži minimálně 300 g/m². V břehu vodní nádrže bude po celém obvodu cca 50 cm 
nad uvažovanou hladinou vyhloubena rýha pro zámek hydroizolační folie. Hloubka rýhy 
bude 30 - 50 cm od povrchu terénu. Po pokládce hydroizolační folie bude proveden 
násyp rybničním bahnem a těženým štěrkem o frakci 16/32. Tento násyp ve formě 
plochého pásu o šíři cca 1,5 - 2 m překryje vytvořený zámek a zároveň zpevní břeh, což 
zamezí nežádoucím povětrnostním vlivům na zeminu a hydroizolační folii. Napouštění 
bude prováděno z navrženého závlahového systému, jehož výstavba následuje po 
vybudování drenáží. Systém bude napájen vodou z obecního přivaděče pitné a užitkové 
vody (z Vodní nádrže Slapy) přes zásobní retenční nádrž. Vzhledem k převýšení je 
pravděpodobně zapotřebí instalovat silnější čerpadla ve stávající obecní čerpací stanici. 
Závlahový systém je navržen z polyetylénového potrubí HD-PE – PN10 až po nejmenší 
profily k jednotlivým postřikovačům. Závlahový systém je uložen do zámrzné hloubky > 
40 cm. Systém je zokruhován a přerušen sekčními uzávěry (uzavírací ventily /šoupata/ a 
vypouštěcí a odvzdušňovací ventily) tak, aby bylo možné v případě poruch provozovat 
závlahu na zbylé části hřiště. Postřikovací hlavice (Sprinklery) jsou samovýsuvné a 
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vysouvají se automaticky při zavodnění potrubí určitým provozním tlakem. Osazení 
postřikovačů a nastavení jejich výšky se provádí až před setím travních směsí. 
Výkopové práce budou prováděny následujícím způsobem. Hlavní řady: Šířka výkopu: 
min. 200-250 mm, Hloubka výkopu: min. 500 mm nad povrch potrubí. Distribuční vedení: 
Šířka výkopu: min. 150-200 mm Hloubka výkopu:min. 450 mm nad povrch potrubí. Po 
provedení výkopových prací (rýh) bude dno rýhy vyčištěno a urovnáno a budou z něj 
odstraněny všechny částice, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit trubní a 
kabelové vedení. Na dno všech výkopů bude rozprostřen podsyp ve vrstvě 100 mm. 
Podsyp z jemnozrnné zeminy popř. štěrkopísku bude prost všech částic větších než 15 
mm a bude srovnán do roviny. 

8)  Po vybudování zavlažovacího systému pokračuje jemná modelace herních prvků, která 
bude prováděna specialistou „shaperem“. Modelace půdorysu odpališť, jamkovišť, ale 
hracích drah a jejich nejbližšího okolí je prováděna strojově malou lehkou mechanizací 
(malá lehká mechanizace – minirypadla apod.), aby nedošlo k porušení rozvodů závlah 
či narušení drenáží. Rozhodujícím faktorem při jemné modelaci je dodržení navrženého 
výškopisu, plynulosti přechodů a vyloučení ostrých zlomů. Doladí se také tvarování 
povrchu tak, aby nevznikly nežádoucí bezodtoké terénní deprese. Nakonec následuje 
ruční modelace pro zapojení do okolního terénu. 

9)  Úprava pláně na plochách extenzivně udržovaných (hrací dráha) a jejich zapojení do 
okolního terénu probíhá formou odebrání ornice z deponie, jejího strojového rozhrnutí na 
plochách extenzivně udržovaných a nakonec stabilizaci půdy. Přípravou vegetační 
vrstvy pro intenzivně udržované plochy (odpaliště a jamkoviště) rozumíme smíchání 
substrátu – kořenová vrstva při přípravě pro osetí musí obsahovat převahu písku a je 
doplněna o organické složky pro zabezpečení dostatečné výživy a závlahy travních 
kultur, dále rozprostření a uhlazení substrátu. Rozhrnutí vegetační vrstvy je prováděno 
za přísného dodržování stabilní výšky ornice. Tyto práce na intenzivně udržovaných 
plochách se provádí ručně. Konečný povrch odpališť a jamkovišť připravený pro setí je 
uhlazen dřevěným hladítkem. Vlastní povrch je shodný s vymodelovaným podložím. 
Dokončená vegetační vrstva se zhutní a zatáhne (stabilizace půdy). Pečlivost musí být 
věnována také pracím při úpravě blízkého okolí jamkoviště (forgreenu). Ten vytváří 
ideální napojení jamkoviště do extenzivně udržovaných ploch. Na jamkovišti a jeho 
nejbližším okolí se nesmí vyskytnout nevyspádované – neodvodnitelné místo, prolákliny 
nebo zlomy. Specifickým procesem je ukládání ornice na stěny bunkerů, které se 
provádí za použití pásového minirypadla se svahovací lžící. Je kladen důraz na dodržení 
reliéfu vymodelovaných tvarů v předchozích etapách výstavby. Poslední operací před 
setím je osazení postřikovačů závlahového systému a nastavení jejich výšky. 

10)  Vlastní vegetační úpravy se skládají ze dvou hlavních bloků prací. Jednak osetím 
jednotlivých ploch/prvků golfového hřiště specifickými směsmi travního semene a jednak 
výsadbami dřevin. Výsadba dřevin je řešena dle situace návrhu hřiště a jedná se o 
skupiny keřů a skupiny či solitéry stromů. V rámci Golfového hřiště Slapy je plánováno 
dosadit 250 – 300 kusů stromů a 4 000 ks keřů geograficky původních druhů. Příprava 
půdy před vegetační úpravou – setím se skládá z dosběru kamenů, úklidu hrubých 
nečistot, strojní přípravy na setí a ruční přípravy na setí. Dosběr kamenů probíhá ručně, 
připravená ornice pro setí je prosta kamení. Kompletní úklid znamená odstranění 
naprosto všech nežádoucích předmětů a nečistot z plochy určené pro setí. Strojní 
příprava spočívá v kultivaci rozprostřené ornice buď rotavátorem nebo disky, bránami a 
smyky. Týká se výhradně hracích drah (fairway) a bližšího okolí (semirough). To 
znamená extenzivně udržované plochy. Použití vhodné techniky se určí vzhledem ke 
složení ornice, ročnímu období a aktuálnímu počasí. Optimální stav pro přípravu na setí 
je mírně oschlá ornice, která se již nelepí na kultivační zařízení, ale zároveň není 
přeschlá. Tažný stroj musí být vybaven kultivační dvoumontáží pneumatik pro snížení 
měrného tlaku na půdu. Pojezd techniky kultivující půdu připomíná číslici 8. Za 
zařízením je vždy tažen smyk, jehož délka přesahuje stopu kultivačního zařízení 
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alespoň o 60 cm, nejlépe o 1 m. Před nasazením kultivační techniky se zřetelně označí 
osazené postřikovače, aby nedošlo k jejich poškození. Vynechaná místa v okolí 
postřikovačů se dodatečně upraví ručně. Kultivací terénu nesmí být porušena docílená 
modelace terénu, nebo nahrnutím ornice smykem nesmí být porušena docílená 
spádovitost. Ruční příprava se týká odpališť, jamkovišť, bunkerů a ploch, kde nelze 
použít mechanizaci. Ocelovými hráběmi se maximálně rozmělní ornice, vyrovnají 
nerovnosti, upraví stěny bunkerů a vymodeluje se okolí zmíněných objektů tak, aby 
všechny plochy plynule navazovaly a byly přiměřeně vyspádovány. 

 

Péče o golfové hřiště: 
Golfové hřiště resp. jeho jednotlivé hrací prvky vyžadují různou intenzitu péče. Intenzivní 

péči v rámci předkládaného záměru vyžaduje plocha = 191 525 m²  (odpaliště, jamkoviště, 
dráhy). Což je 37,2 % z celkové plochy golfového areálu. Frekvence sekání a výška střihu 
se liší u jednotlivých ploch. Odpaliště se sekají 2 až 3 x týdně na výšku 1 – 2 cm. Hrací 
dráhy se sekají 1 – 2 x týdně na výšku 2 – 3 cm. Jamkoviště se sekají denně na výšku 3 – 5 
mm. Nejbližší okolí (semirough) se seká průběžně 1 x týdně na výšku 4 – 8 cm. Tyto 
intenzivně udržované plochy se sekají vřetenovými sekačkami, přičemž posekaná tráva se 
nechává na plochách. Obvykle se biomasa odstraňuje pouze z odpališť a jamkovišť a pro 
svůj malý objem se nastýlá na okolní plochy – jako přírodní hnojivo. Dle požadavků je 
možné biomasu odstraňovat zcela a kompostovat.  

Součástí péče je také hnojení, které má za cíl dotaci živin pro intenzivní trvalé travní 
porosty. Záměr předpokládá využívat plnohodnotná 100 % přírodní biologická a organická 
hnojiva, která doplňují vhodnou formou živiny obsažené přirozeně v půdě. Obvykle se 
aplikují pouze během vegetačního období (viz dále v textu). 

Rostlinné ochranné prostředky budou používány především na biologické bázi (přírodní 
oleje, enzymy, algináty, proteiny apod.), které mohou nahradit konvenční pesticidy. Aplikují 
se průběžně preventivně (viz dále v textu). 

Mezi mechanickou péči patří také pravidelné kypření a provětrávání půdy (zvláště na 
odpalištích a jamkovištích). Provádí se děrovacími stroji do hloubky 20 cm společně se 
zapískováním půdy.  

Pro správnou péči je potřeba cca 12 – 15 zemědělských zařízení. Současně na celé 
ploše pracují maximálně 3 stroje a údržba celého hřiště trvá v průměru 5 – 6 hod./den. 
Používané stoje jsou poháněny dieselovými motory, ale na trhu už existují „bezhlučné“ 
plnohodnotné elektrické varianty. Používané motorové oleje jsou na bázi syntetických esterů 
biologicky odbouratelné. 

Ostatní extenzivní plochy, které představují největší podíl v areálu hřiště 62,8 % se 
sečou jako běžné louky zpravidla 2 – 3 x za rok (okolí – hardrough) nebo nevyžadují žádnou 
péči (přírodě blízké biotopy). Charakter péče a frekvence seče se řídí podle požadavků 
ochrany přírody s cílem zvyšování biodiverzity planě rostoucích rostlin a volně žijících 
živočichů. Biomasa z těchto ploch slouží jako krmivo hospodářských zvířat nebo je 
kompostována. 
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8.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Realizace založení golfového 18-ti jamkového areálu včetně výstavby závlahového systému 

a retenční nádrže bude zahájena ihned po získání příslušných povolení ke stavbě. Vzhledem 
k rozsahu stavby je předpokládáno její ukončení do 1 roku od jejího zahájení, tj. 6 měsíců 
připadá na zemní práce a vybudování závlahového systému s retenční nádrží a 6 měsíců na 
založení trvalých travních porostů a výsadby dřevin. 

Předpokládaný termín zahájení realizace: září 2008 

Předpokládaný termín dokončení záměru: září 2009 

Realizace výstavby Multifunkčního centra včetně dopravní infrastruktury bude zahájena po 
získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vzhledem k rozsahu lze termíny 
odhadnout následně: 

Předpokládaný termín zahájení realizace: listopad 2008 

Předpokládaný termín dokončení záměru: červen 2009 

 

9. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Kraj:   Středočeský 

Obec:   Slapy nad Vltavou, část obce Přestavlky u Slap 

Katastrální území: Přestavlky u Slap 

 

10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 
- v rámci realizace záměru bude investor žádat dle zákona č. 183/2006 S., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění pozdějších předpisů o 
vydání příslušných rozhodnutí a povolení – Stavební úřad Štěchovice, Hlavní 3, 252 
07 Štěchovice. 

- před realizací záměru je nutné požádat o vydaní souhlasu k trvalému odnětí 
dotčených pozemků ze Zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 9, 
odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a ve znění 
pozdějších předpisů – Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 
01 Jílové u Prahy, Katastrální úřad pro Prahu – západ, Pod Sídlištěm 9, 180 00 
Praha 8 – Kobylisy. 

- před realizací záměru je nutné požádat o povolení k odběru povrchové vody z Vodní 
nádrže Slapy příslušný vodoprávní úřad dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
a ve znění pozdějších předpisů – Odbor životního prostředí, Městský úřad 
Černošice, Podskalská 19, 128 25 Praha 2. 

- při zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů planě rostoucích rostlin a volně 
žijících živočichů je třeba požádat o povolení výjimky ze základních ochranných 
podmínek dle § 50 a § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve 
znění pozdějších předpisů – Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (ohrožené druhy), Správa 
CHKO Český kras, Karlštejn 85, 267 18 Karlštejn (silně a kriticky ohrožené druhy). 
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B.II. Údaje o vstupech 

11. Půda 
Širší zájmové území je tvořeno pestrou skladbou půd. Matečnou horninu zde tvoří horniny 

jílovského pásma – starohorní (proterozoické) břidlice a dále žuly, od toku Vltavy na sever až 
severozápad granodiority až křemenné diority středočeského plutonu. Jedná se o horniny 
vulkanického původu. Z geomorfologického hlediska je zájmové území součástí Benešovské 
pahorkatiny. Převládají zde typické kambizemně, charakteristicky vyvinuté v plošším reliéfu a 
pokryvech na hlubších zvětralinách proterozoických břidlic, dále luvizemě a v údolích a 
depresích potoků se vyskytují pseudogleje a gleje. 

 

Zemědělský půdní fond (ZPF): 
Dotčené pozemky o celkové rozloze 518 689 m² náleží do katastrálního území Přestavlky u 

Slap. Jedná se až na jednu výjimku (142 m²) o zemědělskou půdu o celkové rozloze 518 547 
m² – ornou půdu a v malé míře o trvalé travní porosty (41 591 m²) pod ochranou Zemědělského 
půdního fondu (ZPF). Trvalý zábor se týká podle Podkladu pro trvalé odnětí půdy ze ZPF 
zpracovaného autorizovanou osobou pouze 31 890 m² (odpaliště, jamkoviště, bankery, vodní 
nádrž, objekt, parkoviště), což se rovná 6,1 % celkové rozlohy záměrem dotčeného území. 
Realizací záměru na převážné části dotčeného území nedojde k nevratné změně půdy, 
znemožňující případné zemědělské využití pozemků vyjmutých pro tento účel ze ZPF 
v budoucnu. 

V době zpracování Dokumentace EIA je podána žádost o vyjmutí dotčených pozemků ze 
ZPF. Podle § 9 odst. 1. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů je žádáno o trvalé vynětí dotčených pozemků pod ochranou ZPF 
v plném rozsahu. Povinnost platby odvodů podle § 11 výše citovaného zákona je vypočítána 
pro plochu trvalého záboru v rozsahu 3,1890 ha. Postup je v souladu s výkladem výše 
citovaného zákona pro účely záměru golfového hřiště vydaného Odborem legislativním 
Ministerstva životního prostředí ČR (Č.j.: 77252/ENV/06, 4019/810/06). 
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Tab. 10. Seznam dotčených pozemků v katastrálním území Přestavlky u Slap 

Parcelní číslo Výměra (m2) Druh Ochrana/BPEJ Výměra v ZPF 
(m2) 

Trvalý zábor 
(m2) 

482 13 204 Orná půda ZPF 13 204
485 15 124 Orná půda ZPF 15 124
471 41 128 Orná půda ZPF 41 128 5 780
470 10 860 Orná půda ZPF 10 860
468 13 144 Orná půda ZPF 13 144
471/3  21 865 Orná půda ZPF 21 865 1 505
471/6  142 Ostatní plocha   
455 14 967 Orná půda ZPF 14 967
465 9 694 Orná půda ZPF 9 694
476 37 157 Orná půda ZPF 37 157 4 440
477 9 405 Orná půda ZPF 9 405 900
509/1 18 382 TTP ZPF 18 382 820
508/1 19 415 TTP ZPF 19 415 375
556 21 364 Orná půda ZPF 21 364 800
565/3 5 195 Orná půda ZPF 5 195 1 030
558 6 420 Orná půda ZPF 6 420 200
557 3 165 Orná půda ZPF 3 165 355
540 43 541 Orná půda ZPF 43 541 1 700
589 106 314 Orná půda ZPF 106 314 7 495
146 10 300 Orná půda ZPF 10 300 3 100
144 13 604 Orná půda ZPF 13 604 1 000
138 15 501 Orná půda ZPF 15 501
134/1 12 636 Orná půda ZPF 12 636
133/2 1 770 Orná půda ZPF 1 770
112 45 686 Orná půda ZPF 45 686 2 360
115/1 4 912 Orná půda ZPF 4 912
111 3 794 TTP ZPF 3 794 30
Celkem/ZPF 518 689 518 547 31 890
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Obr. 17. Stanovisko Obce Slapy nad Vltavou k využití území 

 



 

 40

Půdy v zájmovém území jsou charakterizované pěti půdně ekologickými jednotkami (BPEJ): 
5.15.12, 5.29.11, 5.29.14, 5.37.16, 5.41.78. Pětimístný kód BPEJ (bonitovaná půdně ekologická 
jednotka) vyjadřuje charakteristiku území k určitému klimatickému regionu a hlavní půdní 
jednotce (HPJ). Dále stanovuje sklonitost s expozicí a skeletovitost s hloubkou půdy. Bonita 
půdy je charakterizována hodnotami: 

5.29.11  se třídou ochrany II. 

5.29.14, 5.15.12 se třídou ochrany III. 

5.37.16, 5.41.78 se třídou ochrany V. 

 

První číslice určuje klimatický region, druhá a třetí určují HPJ, čtvrtá svažitost a expozici, 
pátá určuje skeletovitost a půdní profil. 

U všech kódů BPEJ, které se nacházejí v zájmovém území, se jedná o klimatický region 
označený číslicí 5 (symbol MT 2). Pod číslicí 5 se nachází klimatický region mírně teplý a mírně 
vlhký, s průměrnou roční teplotou 7oC – 8oC a s průměrným ročním úhrnem srážek 550 – 650 
(700) mm. Suma teplot nad 10oC je 2200oC – 2500oC. Pravděpodobnost suchých vegetačních 
období je 15 – 30 a vláhová jistota 4 – 10. 

 

Dvojčíslí druhá a třetí číslice určuje skupinu HPJ (hlavní půdní jednotka) – 15, 29, 37, 41: 

15 Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách 
s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé 
pouze s krátkodobým převlhčením. 

29 Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na 
rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez 
skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. 

37 Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery  modální na 
pevných substrátech bez  rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s 
pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, 
převážně výsušné, závislé na srážkách. 

41 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké s 
poněkud příznivějšími vláhovými poměry. 

 
Čtvrtá číslice určuje sklonitost a expozici: 
1 sklonitost 3o – 7o, mírný sklon, se všesměrnou expozicí. 
7 sklonitost 12° – 17°, výrazný svah, expozice severní (severozápadní až 

severovýchodní). 
 
Pátá číslice určuje skeletovitost a hloubku půdy: 
1 žádná až slabě skeletovitá, s celkovým obsahem skeletu do 25 %, hluboká až 

středně hluboká 
2 slabě skeletovitá, s celkovým obsahem skeletu 10 – 25 %, hluboká (> 60 cm) 
4 středně skeletovitá, s celkovým obsahem skeletu do 50 %, půda středně hluboká 30 – 

60 cm 
6 středně skeletovitá, s celkovým obsahem skeletu 25 – 50 %, půda mělká (< 30 cm) 
8 středně až silně skeletovitá (> 50 %), hluboká, středně hluboká až mělká půda (platí pro 

půdy o sklonitosti > 12° /HPJ 41/). 
 

Reálně, podle provedených třinácti pedologických sond pro potřeby Podkladu pro trvalé 
odnětí ze ZPF se na dotčeném území vyskytují hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě 
oglejené formy na permokarbonských horninách a pískovcích, lehčí a středně těžké. Dále se 
vyskytují illimerizované půdy, hnědé půdy včetně slabě oglejených forem na svahovinách se 
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sprašovou příměsí, středně těžké a těžší. V malé míře jsou zde zastoupeny mělké půdy na 
všech typech hornin; lehké, v ornici středně štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 0,3 m silně 
kamenité. Z agronomického hlediska se jedná zpravidla o půdy středně kvalitní. 
 

Tab. 11. Přehled výměry podle BPEJ/třídy ochrany 

BPEJ třída ochrany z celkové rozlohy 
pozemků 

5.29.11 II. 27 % 

5.29.14 III. 28 % 

5.15.12 III. 30 % 

5.37.16 V. 5 % 

5.41.78 V. 10 % 
 

Bonitované půdně ekologické jednotky, v nichž je zařazena podstatná část zájmového 
území (518 547 m2, ostatní nemá BPEJ), se nachází dle Metodického pokynu odboru ochrany 
lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č.  
10/1993 Sb., ve II., III. a V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. 

Charakteristika II. třídy ochrany ZPF: zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského 
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na 
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.  

Charakteristika III. třídy ochrany ZPF: půdy v jednotlivých klimatických regionech s 
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním 
plánováním využít pro eventuální výstavbu.  

Charakteristika V. třídy ochrany ZPF: do této třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající 
bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s 
velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské 
využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných 
pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 
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Obr. 18. Podíl výměry půdy dotčené záměrem podle stupně ochrany 

Třída ochrany ZPF

II. (5.29.11)

III. (5.29.14)

III. (5.15.12)

V. (5.37.16)

V. (5.41.78)

 
 

Katastrální území Přestavlky u Slap (749605) bylo zařazeno do seznamu zranitelných 
oblastí podle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Půdy patří podle BPEJ 5.15.12, 
5.29.11 a 5.29.14 do II. aplikačního pásma, půdy BPEJ 5.37.16, 5.41.78 do III. aplikačního 
pásma a půda BPEJ 5.41.78 patří dokonce do skupiny půd ohrožených erozí. Omezení, které 
z toho vyplývají jsou následující: 

- Zákaz aplikace dusíkatých hnojiv v období od 15.11. do 31.1. 
- Omezení množství dusíku aplikovaného v organických a organo-minerálních hnojivech 

a ve statkových hnojivech na zemědělskou půdu. Maximální množství celkového 
dusíku je 170 kg/ha/rok. Existuje ale možnost využívání upravených kalů nebo 
kompostovaných rostlinných zbytků. Dusík vázaný v takových formách se do celkové 
bilance nezapočítává. 

- U trvalých travních porostů na půdách se sklonitostí 7° a více je omezena jednorázová 
dávka dusíkatých látek na 80 kg/ha/rok. Prakticky se jedná pouze o dráhy /fairway/, 
což je 32 % z celkové plochy golfového areálu. 

- Hnojiva a statková hnojiva mohou být používána ve zranitelných oblastech jen tehdy, 
pokud nehrozí jejich vniknutí do povrchových nebo do podzemních vod. Zákaz použití 
tekutých rychle přístupných hnojiv v pásmech okolo vodních ploch do 25 metrů. 

Skutečnost, že záměr je součástí tzv. zranitelné oblasti a limity z toho vyplývající zejména 
respektuje navržený plán hnojení golfového hřiště (viz dále v textu). 

 

Z celkové výměry 518 689 m² bude pouze 31 890 m² dotčeno hrubými zemními pracemi. 
Zbývající plocha o výměře 486 799 m² představuje půdu, na které se nebudou v rámci založení 
golfového hřiště provádět vůbec žádné nebo pouze povrchové/estetické terénní úpravy a 
nedojde ke změnám půdního profilu, jelikož plán golfového hřiště zdůrazňuje jeho přírodní resp. 
přírodě blízký charakter. Tato plocha bude upravena výjimečně nespojitě/místy velmi jemnou 
modelací a bez změn půdního profilu resp. bez narušení půdního horizontu. Z celkové 
záměrem dotčené plochy bude tedy změnou půdního profilu a tedy trvalým záborem půdy 
dotčeno pouze 6,1 % výměry celého golfového areálu, kde opravdu dojde k sejmutí a 
opětovnému rozprostření zúrodnění schopné vrstvy – kulturní zeminy. Objem skryté kulturní 
zeminy v mocnosti 20 cm byl vypočítán podle Podkladu pro trvalé odnětí půdy ze ZPF (31 890 
m² x 0,20 m) na 6 378 m³ kulturní zeminy. Jedná se zpravidla o plochy, kde jsou plánovány 
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herní prvky jako odpaliště (tee), jamkoviště (green), bunkery, vodní nádrž, objekt Multifunkčního 
centra a parkoviště. Skrytá kulturní zemina bude opět 100 % využita v rámci záměru.  

Snímání a deponování kulturní zeminy – ornice bude probíhat na dotčených plochách po 
etapách. Ornice bude deponována odděleně a řádně ošetřována. Její uložení nepřesáhne dobu 
1 měsíce a budou vždy provedena protierozní opatření. Veškerá skrytá ornice bude znovu 
využita v místě na modelaci herních prvků golfového hřiště. Celkový objem přesouvané ornice 
je tedy plánován na maximálně 6 400 m³ a celkový objem veškerých přesouvaných hmot 11 
650 m3. 

Využití půdy pro záměr golfového hřiště neznamená její znehodnocení, ale záměrem 
dotčená půda může být kdykoli do budoucna navrácena k zemědělskému využití a to bez 
nutnosti její případné rekultivace či sanace. 

 

Produkční a mimoprodukční funkce půdy: 
Provoz golfového areálu znamená využití produkční i mimoprodukční funkce půdy. 

Z hlediska ochrany půdy je rozděleno území golfového hřiště na dva základní typy, a to na 
vlastní herní pole tvořené dílčími herními prvky (odpaliště, jamkoviště a hrací dráhy) využívající 
především produkční funkci půdy a bližší a vzdálenější okolí (hardrough, biotopy, vodní plocha) 
využívající spíše mimoprodukční funkce půdy. Pro půdu toto hrubé dělení znamená intenzivní a 
extenzivní péči/hospodaření. Samozřejmě, že v herním poli je řada herních prvků, které údržbu 
vůbec nevyžadují – písečné překážky (bunker). 

Golfový areál (tedy bez Multifunkčního objektu vč. dopravní infrastruktury) zahrnuje celkem 
plochu 514 204 m²  a z toho intenzivní péči vyžaduje 191 525 m² (37,2 % - odpaliště, 
jamkoviště, dráhy) a extenzivní péči nebo vůbec žádnou péči vyžaduje 322 679 m² (62,8 %). 

 

Založení trvalých travních porostů golfového hřiště: 
Trávníky dílčích prvků golfového hřiště jsou zakládány jako dlouholeté kultury. Nevhodně 

provedená předseťová příprava půdy se zpravidla na kvalitě trávníků projevuje až v dalších 
letech a její náprava je pracná a nákladná. Nejdůležitější aspektem kvalitního založení trvalých 
travních porostů je kvalita svrchní vrstvy půdy. 

Do svrchní vrstvy půdy (kolem 20 cm) jamkovišť a případně také odpališť i drah se navíc 
aplikují tzv. zeolity kompozičně podobné jílovým materiálům, které fungují jako „buffer“ hnojiv, 
snižující dlouhodobě potřebu hnojiv až o 50 % a zabraňující jejich vyplavování do podzemních 
vod. Zeolity také dokážou zadržovat vodu v půdě až na 70 % vlastní váhy a tím zlepšují drenáž 
a snižují potřebu závlahové vody až o 35 %. Díky otevřeným pórům navíc zajišťují dostatek 
vzduchu ve vegetační vrstvě půdy a tím snižují intenzitu mechanických zásahů. Spolu se zeolity 
se do půdy aplikují také přírodní organické půdní vitalizéry, které napomáhají rozvoji užitečných 
půdních mikroorganizmů a tím dochází k výraznému růstu kořenové soustavy a zvýšení hustoty 
a vitality travního porostu. 

Při přípravě povrchové vrstvy půdy je důležité ji dokonale odplevelit a mechanicky odstranit 
oddenky vytrvalých plevelů. Pro růst trávníků je vhodná středně těžká půda s rozsahem pH 5,5 
– 6,5 a obsahem 5 % humusu. K setí lze přistoupit až po částečném slehnutí povrchové vrstvy 
půdy, zhruba za 2 – 4 týdny. Před setím je možné ještě poopravit rovinu terénu, pokud se objeví 
drobné nerovnosti, ale půda pod 2 cm by již měla být slehlá, aby byla obnovena půdní 
kapilarita. Během slehnutí dochází ještě k vyklíčení některých plevelů, které lze stále snadno 
odstranit. Do půdy je zapraveno cca 30 g/m2 speciálního organického hnojiva obohaceného o 
půdní vitalizér (jamkoviště) nebo ve stejné dávce organo-minerální hnojivo obohaceno o 
mikroorganizmy (odpaliště a dráhy) určených přímo pro golfové trávníky. Svrchní vrstvu zeminy 
je nutné kultivovat zvláště pečlivě – musí být bez hrud, dokonale rovná a nejlépe zbavená 
všech pevných částí větších než 2 cm (kamení). 
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Navržené travní směsi pro jednotlivé prvky golfového hřiště jsou přizpůsobeny výsledkům 
pedologického rozboru a získaným zkušenostem z golfových hřišť s obdobnými přírodními 
podmínkami – klimatické a pedologické faktory. Složení travních směsí pro jednotlivé prvky 
golfového hřiště je obecně velmi heterogenní a může se v rámci jednoho golfového hřiště 
výrazně lišit. Společným znakem všech směsí pro golfové trávníky je vysoká kvalita odrůd a 
špičkové parametry použitých osiv. Příklady travních směsí, které jsou plánovány k použití na 
založení trvalých travních porostů pro dílčí prvky golfového hřiště jsou uvedeny v následující 
tabulce. Jedná se zpravidla pro daný bioregion o geograficky původní druhy. 

 

Tab. 12. Plánované golfové travní směsi na jednotlivé prvky golfového hřiště 

Travní druh Odrůda Tee 
Fairway, 

Semirough, 
Forgreen 

Green Target 
green Rough 

Psineček výběžkatý 
(Agrostis stolonifera) L93   100%   

Bargold    50%  Jílek vytrvalý 
(Lolium perenne) Barlenium  10%  50%  
Psineček 
obecný/tenký 
(Agrostis capillaris) 

Bardot 10%     

Bargreen 30% 30%    Kostřava červená 
dlouze výběžkatá 
(Festuca rubra 
comm.) 

Barnica     60% 

Kostřava červená 
krátce výběžkatá 
(Festuca rubra trich.) 

Barcrown 20% 20%    

Kostřava ovčí 
(Festuca ovina) Bardur     40% 

Bariris 20%     
Bartitia 20%     
Barticia  15%    

Lipnice luční 
(Poa pratensis) 

Bartender  15%    
Jílek vytrvalý 
(Lilium perenne) Bargold  10%    

 

Obecně lze o travních směsích pro golfové hřiště konstatovat, že směs pro odpaliště (tee) 
se svým charakterem blíží osivům určeným pro sportovní trávníky. Kvalitu směsi určuje 
především vysoký podíl špičkových odrůd lipnice luční. Směs pro dráhy (fairway) s jílkem 
vytrvalým je určena pro zásev nových drah. Je vhodné ji zvolit zejména na pozemcích silně 
ohrožených vodní erozí. Směs pro jamkoviště (green) představuje jednodruhovou klasickou 
směs odrůd psinečku výběžkatého. Směs okolo jamkoviště (target green) vytváří porost, který 
se hustotou blíží porostu na jamkovišti, temnější barvou se od něho ale zřetelně odlišuje, a tím 
jamkoviště zřetelně ohraničuje a je tvořena odrůdami jílku vytrvalého. Tvoří přechod mezi 
jamkovištěm a dráhou.  

Zvláštním případem je směs pro bližší a vzdálenější okolí (rough), kterou je možné 
namíchat tak, aby nejlépe odpovídala přirozeným travním společenstvům v daném bioregionu a 
konkrétnímu stanovišti. Základem může být výrazný podíl kostřavy červené dlouze výběžkaté a 
kostřavy ovčí, které vytvářejí teplomilné a suchomilné travní porosty. Podle místních přírodě 
blízkých travinných společenstev je plánováno směs doplnit o další druhy a bylinné 
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komponenty, které se na dané lokalitě přirozeně vyskytují a společenstvo pak nechat spíše 
samovolné druhové sukcesi s velmi extenzivní péčí s cílem dosažení vysoké biodiverzity. 

 

Jako optimální termín pro setí v klimatických podmínkách České republiky je přelom dubna 
a května, a pak konec srpna a začátek září, protože v tomto období bývají významnější 
srážkové úhrny. Ale při zajištění pravidelné závlahy lze sít trávník během celého vegetačního 
období a v posledních letech se díky teplým zimám osvědčily i zimní výsevy. Ty mají výhodu v 
lepším odnožování trav přes zimu a menším riziku zaplevelení. Výsev travních směsí na golfové 
hřiště je prováděn strojově. Výsevní množství se pohybuje od 12 do 25 g/m2 jen pro rychlejší 
zapojení porostu se doporučuje dávka vyšší. V každém případě je výsevné množství závislé na 
travních druzích obsažených v použité směsi a na doporučení producenta osiva. Vyseté osivo 
je nutné zapravit do půdy nejvýše do hloubky 1 – 2 cm ježkovými válci. Po zapravení je nutné 
povrch utužit těžším válcem. Po výsevu je nutné ihned provést závlahu, která dokončí utužení 
povrchové vrstvy a značně urychlí klíčení. Závlaha nesmí být příliš intenzívní, aby se osivo 
nevyplavilo z půdy. Vyschne-li povrchová vrstva půdy v průběhu klíčení, dojde zpravidla k 
úplnému zničení porostu a je nutné sít znovu. Závlaha je prováděna zavlažovacím systémem 
golfového hřiště (viz dále v textu). 

 

Tab. 13. Potřeba vláhy pro zdravý růst trávníku: celkem 370 mm za vegetační období (Ing. 
Josef Straka, Ph.D.) 

Měsíc IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 
Srážky/závlaha 40 mm 50 mm 60 mm 60 mm 60 mm 50 mm 50 mm 
 

Extenzivní péče o přirozená travinná společenstva v okolí: 
Ve vztahu k mimoprodukčním schopnostem půdy se na převážné části záměrem dotčeného 

území uvažuje o založení přírodě blízkých sekundárních trávníků – luk, které budou mít 
charakter místy mezofilní ovsíkové louky až po úzkolisté a acidofilní suché trávníky. Druhové 
složení a poměr bylin a trav se bude spontánně vyvíjet formou sekundární sukcese podle 
konkrétních stanovištních podmínek. Extenzivní trvalé travní porosty nebudou hnojeny a 
zpravidla nebudou ani zavlažovány. Péče bude velmi extenzivní a bude spočívat v pravidelném 
mulčování a kosení narostlé biomasy. Louky budou zejména v prvních třech letech mulčovány a 
koseny za příznivých klimatických podmínek (v období sucha) a následně ponechány dalšímu 
přirozenému vývoji. Při správné péči dojde k podpoře odnožování travin a vzniku dobře 
zapojených, hodnotných přírodě blízkých trvalých travních porostů. Je plánováno doplnit tyto 
trávníky o další druhy a bylinné komponenty formou doplňkového osiva i formou mulčování. 
Předpokládá se i možnost každoročního přepasení extenzivních luk. Strategie managementu 
těchto ploch vychází ze zásad péče o nelesní společenstva/biotopy doporučované Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR (Petříček a kol. 1999) a Ministerstvem životního prostředí ČR 
(Planeta 8/2004).  

 
Intenzivní péče trávníků dílčích prvků golfového hřiště: 
Hnojení v různé kvalitě a kvantitě je plánováno pouze u intenzivních trvalých travních 

porostů – odpaliště (tee), jamkoviště (green) a dráhy (fairway) o celkové rozloze 191 525 m². 
Intenzívní trávníky svým růstem odebírají z půdy značné množství živin, které je nutné 
pravidelně doplňovat, jinak trávník začne řídnout a postupně je nahrazen jinými na výživu méně 
náročnými, většinou plevelnými druhy. Záměr předpokládá využívat plnohodnotná 100 % 
přírodní biologická a organická hnojiva, která doplňují vhodnou formou živiny a mikrobiální 
kultury obsažené přirozeně v půdě. Organická hnojiva obsahují vysoké procento bakteriálně 
rozložitelných komponentů. Jedná se organické produkty pro efektivní biologickou údržbu 
golfových hřišť zajišťující optimální výživu trávníků, bohaté zastoupení užitečných 
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mikroorganizmů v půdě, optimální pH a ideální vzdušnost svrchní vegetační vrstvy půdy. 
Organická NPK hnojiva dodávají rostlinám živiny v přirozené formě a neobsahují na rozdíl od 
konvenčních hnojiv toxické látky zejména těžké kovy. Také vyplavování živin do podzemních a 
povrchových vod je významně eliminováno. Pouze 20 % dodávaných živin obsahují tato hnojiva 
ve volné formě pro okamžitý účinek – vstřebání rostlinou, zbytek je vždy vázán ve složitých 
organických molekulách, ze kterých se živiny zpětně postupně uvolňují v závislosti na potřebě 
rostlin prostřednictvím činnosti půdních baktérií a dalších mikroorganizmů. Navíc v rámci péče o 
intenzivní trvalé travní porosty bude jako preventivní opatření nastolena pečlivá rovnováha mezi 
zavlažováním a hnojením tak, aby se předešlo zbytečnému odplavování živin. 

Ke zlepšení půdních podmínek budou využívány jako součást hnojiv nebo samostatně 
biologické půdní vitalizéry, které stimulují a zvyšují počet půdních mikroorganizmů a tím 
podporují růst kořenů do hloubky, zvyšují prokořenění, zlepšují drobtovitou strukturu půdy, 
zvyšují sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin. Bývají to zpravidla 
produkty kompostování, které obsahují všechny důležité půdní bakterie a symbiotické plísně a 
další zúrodňovací organické elementy nebo to bývají deriváty řas. 

Součástí péče je také preventivní aplikace produkty biologické ochrany - širokospektrální 
půdní ochrana a biostimulátory. Jedná se o netoxické produkty na bázi směsí přírodních 
aromatických olejů, které jsou schopné odpuzovat půdní hmyz a hlísty a bránit rozvoji 
plísňových chorob například Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Phytophora apod.). Jejich 
preventivním používáním, lze významně omezit rozvoj pro trávníky nežádoucích organizmů a 
tedy eliminovat používání konvenčních zpravidla toxických pesticidů. 

Pro záměr je plánováno používat přírodní biologické a organické výrobky holandské firmy 
Plagron, zejména produkty viz následující tabulka. Součástí nabídky této firmy je i zpracovaný 
návrh ročního pěstebního plánu včetně kalkulace celkové dotace živin. Pěstební plán je 
individuálně připraven na základě přírodních podmínek dotčeného území a současných 
lokálních limitů ochrany životního prostředí. Navržené produkty jsou plnohodnotnou alternativou 
konvenčním hnojivům a pesticidům a jsou velmi šetrné vůči životnímu prostředí bez příměsí 
toxických látek a 100 % biologicky odbouratelné. 
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Tab. 14. Organická hnojiva, půdní vitalizéry, biostimulátory a biologická ochrana 

produkt specifikace účinek 

Sport Algin NPK + Mg 
6,4 - 2,6 – 6 + 1,7 
Organické hnojivo 
obohacené o půdní vitalizér 
„Alginure“ 

- derivát hnědé řasy obohacen 
o základní prvky, stopové 
prvky a hořčík 

- obsahuje algináty, fukoidy, 
proteiny, NPK (dusík v pomalu 
rozpustné formě) a hořčík 

- 100 % netoxické 

- aktivuje mikroorganizmy a 
zvyšuje jejich počet dotací 
živin 

- zlepšuje půdní strukturu, 
propojuje malé částice do 
velkých řetězců a tím 
podporuje výměnu 
vzduch/voda 

- stimuluje vegetační proces 
i při nízkých teplotách, 
rychlejší růst 

- díky jílovitohumusovému 
sorbčnímu komplexu 
dočasně zadržuje živiny a 
jejich zpětným 
uvolňováním reaguje na 
potřeby rostlin, živiny 
nejsou vyplavovány vodou 

  
Sport and Golf 
Organo-minerální hnojivo – 
granulát NPK + Mg 
12 – 5 – 5 + 3 

- obsahuje krevní vepřovou a 
drůbeží moučku, kakaové 
skořápky, hnědou mořskou 
řasu a vinázu 

- obohaceno o přirozené půdní 
mikroorganizmy 

- 100 % netoxické 
 

- základní hnojivo s rychlým 
efektem brzy po aplikaci 

- zásobuje travní plochy 
potřebnými živinami 

- podporuje činnost půdních 
miktroorganizmů 

Pro Kali 
Organické draselné hnojivo 
3 – 0 – 17 

- kombinované organické 
hnojivo bohaté na draslík  

- 100 % netoxické 

- reguluje absorbci a 
transport živin 

- dodává rostlinám draslík 
před příchodem zimy 

 
Iron – chelate Fe 5 % 
Tekuté biominerální hnojivo 
– vysoce rozpustná forma 

- fosforo-citrátový chelát 
- obsahuje 5 % koncentrát 

kompletního chelátu železa 
ve vysoce rozpustné formě 

- významně zvyšuje produkci 
chlorofylu 

- 100 % netoxický 
 

- je snadno přijímán rostlinou
- okamžitý efekt díky 

rychlejší tvorbě chlorofylu – 
zářivě zelená travní plocha 

- kořenový stimulátor 

Turf – mix – K plus 
0 – 0 – 15 
Tekuté podzimní a zimní 
hnojivo + stimulanty 

- tekuté draslíkové hnojivo 
složené z 5 % Yuccy, 7 % 
aminokyselin, huminových 
kyselin, stopových prvků 
z extraktů z mořských řas, 30 
% chelátu železa a 58 % 
organického draslíku 

- 100 % netoxický 

- zvyšuje rezistenci a 
stimuluje rozvoj kořenové 
struktury 

- vyšší buněčný tlak vede 
k vyšší odolnosti proti zimě 
a změnám teplot, 
přesychání, chorobám a 
intenzivnímu zatížení travní 
plochy 
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produkt specifikace účinek 

Biovin 
Půdní vitalizér - granulát 

- z lisovaných zbytků vinných 
hroznů 

- procesem studeného 
kompostování jsou přítomny 
všechny důležité bakterie a 
symbiotické plísně 

- obsahuje 10 mld. aktivních 
půdních bakterií, růstové 
stimulátory, další užitečné 
mikroorganizmy a organické 
zúrodňovací elementy 

- 100 % netoxický 
 

- dotuje do půdy přirozené 
půdní mikroorganizmy a 
tím podporuje zdravé půdní 
prostředí 

- zvyšuje počet a pozitivně 
ovlivňuje stimulující 
mikroorganizmy a to má za 
následek bohatší a 
rychlejší růst kořenového 
systému 

Yucca 
organické smáčedlo a 
bioochrana 

- mění povrchové napětí vody, 
která se lépe vstřebává 

- 99,7 % je extrakt z rostliny 
Yucca Schidegera 

- bezpečný pro půdní 
mikroorganizmy 

- 100 % netoxický 

- léčba tzv. suché skvrnitosti 
- zlepšuje distribuci živin a 

schopnost rostlin živiny 
přijímat 

- podporuje a navrací půdě 
retenci – schopnost 
zadržovat vodu 

-  
Armorex 
Bio stimulátor – 
širokospektrální biologická 
ochrana 

- přírodní produkt z několika 
druhů olejů – česnekový, 
sezamový, rozmarýnový a 
olej z bílého pepře s eugenolu 
(výtažek koření) 

- 100 % netoxický  

- účinná širokospektrální 
půdní ochrana a 
biostimulátor 

- působí proti mnoha druhům 
půdního hmyzu, hlístům a 
plísňovým chorobám 
Fusarium, Rhizoctonia, 
Pythium, Phytophora 

 
 

Relativně vysoká potřeba živin na jamkovištích a odpalištích je způsobena především 
rychlým růstem travin a kořenů stejně tak jako vysokou frekvencí kosení a celkového 
odstraňování posekané biomasy. Na základě analýz vzorků půdy byl pro záměr navržen 
základní roční pěstební plán s využitím výše popsaných produktů. Tento plán respektuje 
principy biologické péče a údržby o intenzivní trvalé travní porosty herních prvků – odpališť, 
drah a jamkovišť. 
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Tab. 15. Roční pěstební plán Golfového hřiště Slapy 
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týden jamkoviště odpaliště dráhy 
1                   
2                   
3                   
4                   
5        5           
6                   
7                   
8                   
9                   
10 35       5     25   200   
11  30                 
12 35                  
13                   
14                   
15           10        
16 30                  
17                   
18             25      
19           10        
20 25                  
21                   
22                200   
23       2,5    10        
24 25                  
25                   
26             25      
27       2,5    10        
28 25                  
29                   
30                   
31       2,5    10        
32 25                  
33                   
34             25   150   
35       5            
36 20                  
37                   
38       5   10 10        
39                   
40                   
41                   
42        5  10    15    150
43                   
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44                   
45                   
46                   
47        5  10         
48                   
49                   
50                   
51                   
52                   

CELKEM 220 30 0 0 0 0 18 20 0 30 60 0 100 15 0 550 0 150
 

Tab. 16. Roční spotřeba hnojiv pro jednotlivé prvky Golfového hřiště Slapy 

jamkoviště spotřeba za rok (kg) 
Sport Algin 2 160 
Biovin 295 
Armorex 17l 
Fe 5% 20l 
Turf - mix - K plus 29l 
Yucca 59l 

odpaliště spotřeba za rok (kg) 
Sport & Golf 1 094 
Pro Kali 164 

dráhy spotřeba za rok (kg) 
Sport & Golf 9 389 
Pro Kali 2 561 

 

Tab. 17. Vstupy živin dusík + fosfor + draslík (NPK) pro jednotlivé prvky Golfového hřiště Slapy 

N - % kg/ha P - % kg/ha K - % kg/ha jamkoviště 
N P K 

Sport Algin 6,4 140,8 2,6 57,2 6 132 
Algin Food 10 0 2 0 10 0 
Plagron Food Special 10 0 2 0 10 0 
Moss remover 6 0 2 0 20 0 
Turf - mix - K plus 0 0 0 0 15 45 
Celkem  141  57  177 

N - % kg/ha P - % kg/ha K - % kg/ha odpaliště 
N P K 

Sport & Golf 12 120 5 50 5 50 
Pro kali 3 4,5 0 0 15 22,5 
Moss remover 6 0 3 0 20 0 
Celkem  125  50  73 

N - % kg/ha P - % kg/ha K - % kg/ha dráhy 
N P K 

Sport & Golf 12 66 5 11 5 11 
Pro kali 3 4,5 0 0 15 22,5 
Moss remover 6 0 3 0 20 0 
Plavital 4 0 3 0 3 0 
Celkem  71  11  34 
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Ochrana intenzivních trvalých travních porostů golfového hřiště bude realizována 
preventivní formou prostřednictvím přírodních širokospektrálních biologických prostředků (viz 
tab. č. 14.). Může ovšem nastat situace, kdy bude pro eliminaci zejména houbových a 
plísňových onemocnění nevyhnutelné použití konvenčních pesticidů. Použití pesticidů se týká 
pouze intenzivních trávníků odpališť (tee) a jamkovišť (green) = 20 760 m². Pesticidy se aplikují 
jako poslední řešení až po odzkoušení mechanických metod a přírodních/biologických 
ochranných prostředků. Na základě porovnání informací Prof. Ing. Dr. Hanse Neurera 
(Rakousko) a Prof. Ing. Františka Hraběte, CSc. a Ing. Josefa Straky, Ph.D. (ČR) je chemické 
ošetření pesticidy v praxi prováděno pouze na základě nezbytnosti, tedy až při vlastním výskytu 
plevelů, plísní či houbového onemocnění a na základě absence jiného řešení pro jejich likvidaci. 
Dávkování se řídí striktně pokyny výrobce. Jsou používány pouze prostředky schválené Státní 
rostlinolékařskou správou, které jsou každoročně uváděny v Úředním registru přípravků na 
ochranu rostlin a v seznamu účinných látek na ochranu rostlin. 

 

Tab. 18. Plísňové nemoci a jejich likvidace na golfových hřištích 

Plíseň Likvidace – účinná látka 
Sněhobílá plíseň (Microdochium nivale) Tebuconazole 
Letní fusarióza (Fusarium culmorum) Tebuconazole 
Hniloba typu „Typhula“ (Typhula incarnata) Propiconazol, Tebuconazole 
Červená špičkovitost (Corticium fuciforme) Propiconazol, Chlorthalonil 
Dolarové skvrny (Sclerotinia homoeocarpa) Chlorthalonil, Iprodione 
Kroužková plíseň (Ophiobulus) Tebuconazole 
Hexenringe (Marasmius oreades) Triforine 
Choroby reznutí (Puccinia) Propiconazol, Tebuconazole 
Hnědé skvrny (Rhizoctonia solani) Prochloraz 
Suché skvrny (Trockenflecke) Tebuconazole 
Anthraknóza (Colletotrichom graminic) Chlorthalonil, Propiconazol, Iprodione 
Různé choroby způsobující skvrny na listech Propiconazol, Tebuconazole, Iprodione 
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Tab. 19. Environmentálně šetrné pesticidy používané pro golfová hřiště 
Preparát, spotřeba/ha 

(účinná látka) 
Obsah účinné látky 

Účinná látka 
(A) 

v kg (l)/ha 

Rozpustnost
(L) 

v ppm 

Odolnost proti 
biologickému 
rozkladu (P) 

dny 

Toxicita (T) 
LC50 v μg/l 

Číslo 
nebezpečnosti

(G1)*) 

Proti živočišným škůdcům 
Agritox, 4l/ha,  
(Chlorpyrifos) 
480 g/l 

1,92 4,0 140 60 17,92 

Proti houbovým/plísňovým onemocněním 
Folicur, 1,5l/ha 
(Tebuconazole) 
250 g/l 

0,375 32 180 8000 0,27 

Sportak 45 EC, 1l/ha 
(Prochloraz) 
450 g/l 

0,45 34 150 2500 0,90 

Amistar, 1l/ha 
(Azoxystrobin) 
250 g/l 

0,25 6,7 80 1000 0,134 

Bravo 500, 3l/ha 
(Chlorthalonil) 
505,5 g/l 

1,5 0,6 80 250 0,29 

Tilt 250 EC, 0,5l/ha 
(Propiconazol) 
250 g/l 

0,125 100 100 20 62,5 

Decarol, 2l/ha 
(Carbendazim) 
60 g/l 

0,18 5,8 100 2400 0,04 

Rovral, 2l/ha 
(Iprodione) 
255 g/kg 

0,51 13 28 6000 0,03 

Saprol, 30l/ha 
(Triforine) 
190 g/l 

5,7 30 60 1000000 0,01 

Proti plevelům 
Garlon L 60, 2l/ha 
(Clopyralid + Triclopyr) 
240 g/l 

0,48 440 70 117000 0,13 

*) Číslo nebezpečnosti G1 se vypočte dle následujícího vzorce: G1 = (A x L x P) : T; výrobky s hodnotou 
čísla nebezpečnosti nižší než 200 nepředstavují při řádném použití žádné podstatné riziko pro podzemní 
vodu. Výběr pesticidů odpovídá současnému stavu znalostí. 

 

V předcházející tabulce jsou uvedeny v současné době standardně používané pesticidy 
šetrné vůči životnímu prostředí zejména vůči podzemním vodám, které lze používat na 
golfových hřištích pro likvidaci plísňových a houbových chorob, plevele a škůdců. Tyto 
prostředky jsou Státní rostlinolékařskou správou povoleny pro aplikaci na trávníky, louky a 
pastviny a mohou být analogicky používány i na trvalé travní porosty golfových hřišť. Po použití 
prostředku na ochranu rostlin je zakázáno provádět zavlažování po dobu nejméně 5 hodin, aby 
nedocházelo k jejich vymývání do podzemních vod. Ochranné prostředky pro rostliny, které 
představují nebezpečí zejména pro vodní organismy, jsou v návodu k použití označeny ve 
zvláštním oddílu. Tento oddíl uvádí, jak blízko povrchové vody smí být prostředek dávkován. 
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Tab. 20. Příklady použití pesticidů 
Přípravek Účinná látka Použití 

Amistár Fungicid s účinnou látkou 
Azoxystrobin 

Použití jako ochrana při 
vyzimování, listové skvrnitosti, 
Antraknóze. 

Ridomil MZ 
72WP Fungicid s účinnou látkou Metalaxyl Použití při odstranění a ochraně 

před Pythiem. 

Bravo 500 Fungicid s účinnou látkou 
Chlorthalonil 

Použití proti Letní fuzarióze, 
Rhizotónii, Antraknóze. 

Rovral Flo Fungicid s účinnou látkou iprodione Použití proti Fuzariózám, Palušce 
travní, Sclerotinii. 

Lotrel 300   Selektivní herbicid s účinnou látkou 
Clopyralid 

Použití při hubení odolných 
dvouděložných plevelů. 

Starane 250 ec Selektivní herbicid s účinnou látkou 
Fluroxypyl 

Použití k postemergentnímu hubení 
dvouděložných odolných plevelů. 

Roundup Totální herbicid s účinnou látkou 
Glyphosate 

Použití při totálním hubení 
jednoletých i vytrvalých plevelů. 

 

Základním kritériem je aplikovat pesticidy co možná nejméně a pouze tolik, kolik je nezbytně 
nutné. V určitých případech je však nutná likvidace nemocí jako sněhobílá plíseň, hniloba typu 
Typhula, Ophiobolus, Rhizoctonia, tzv. Hexenringe a určité choroby listů, a rovněž škůdců jako 
larev lučních slimáků a larev mšic. Proti kombinovanému napadení – synergickému působení 
chorob, lze použít pesticidy (pokud jsou mísitelné a výrobce to doporučuje) ve formě směsí. 

Účinek ochranných prostředků – pesticidů, jakož i jejich vliv na životní prostředí nezávisí 
pouze na velikosti dávky či fyzikálně-chemických parametrech použitých preparátů, ale i na 
formě jejich aplikace. Tedy metodice aplikace pesticidu, technickému stavu postřikovačů a 
kvalifikaci jejich obsluhy, kterým se musí věnovat velká pozornost. V řadě oblastí zemědělství 
při rostlinné výrobě se přiznávají prémie/bonusy za environmentálně šetrné hospodaření pouze 
tehdy, pokud se aplikace pesticidů provádí pouze prostřednictvím přezkoušených postřikovačů 
rostlin. U postřikovačů, které jsou používány na golfových hřištích, by se proto mělo nejméně 
jednou za tři roky provést přezkoušení příčného rozstřiku na rozstřikovacím ramenu, výkon 
čerpadla a armatury, a to pro tyto účely autorizovanou firmou/technikem.  

 

Pro kontinuální údržbu intenzivních plně zavlažovaných trvalých travních porostů golfového 
areálu budou tedy využity metody mechanické společně s použitím přírodních biologických a 
organických hnojiv, vitalizérů a ochranných prostředků velmi šetrných pro životní prostředí. Je 
vypracován pěstební plán, který zaručuje splnění nejpřísnějších kritérií vyplývajících z 
ochranných podmínek jednotlivých složek životního prostředí v lokalitě umístění záměru. 
Chemické postřiky pro ochranu intenzivních trávníků – pesticidy, budou použity pouze pokud to 
bude zcela nevyhnutelné a rozhodně nebudou vyžívány jako preventivní opatření. 

 

Jednotlivé prvky golfového hřiště jsou udržovány odlišným způsobem. Intenzita údržby/péče 
se pohybuje od hodnoty 1 do hodnoty 5, přičemž 5 je maximum: 

- Jamkoviště (green vč. forgreen) – Intenzita 5 (9 820 m2): plocha je kosena denně na 
extrémně nízkou výšku (cca 3 – 5 mm), pravidelně plně zavlažována, hnojena, 
vysypávána pískem, kypřena a pokud je třeba ošetřena. Tyto činnosti jsou 
prováděny především mechanicky a biologicky, ale vyskytují se případy nutnosti 
použít chemické ochranné prostředky. Opatření intenzivní údržby jsou omezena na 
jamkoviště a jeho okolí (forgreen) do okruhu cca 0,60 m – 1,50 m. Velikost 
jamkoviště se zpravidla pohybuje v rozmezí 420 – 600 m². 
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- Odpaliště (tee) – Intenzita 4 (10 940 m2): krátce sekaná plocha 2 až 3 x týdně na 
výšku 1 – 2 cm. Je tvořena namáhanými pravidelně plně zavlažovanými a hnojenými 
trávníky. Pokud je třeba je ošetřena především pomocí mechanických a biologických 
metod. Povrchy jsou tvořeny ornicí s pískem. Velikost jednoho odpaliště bývá cca 
130 – 180 m². Ke každé z 18-ti jamek běžně patří tři odpaliště s celkovou plochou 
pohybující se v rozmezí 400 – 550 m². Povrch odpališť je lehce vyvýšen 
v porovnáním s okolním terénem a je dokonce v mírném sklonu směrem od herní 
linie (cca 0,5 až 1 %). 

- Dráha (fairway) – Intenzita 3 (170 765 m2): je plocha osetá zvláštními travními druhy, 
které jsou pravidelně koseny 1 – 2 x týdně na výšku 2 – 3 cm. Dráhy jsou plně 
zavlažované a jsou jen mírně hnojeny. Jejich údržba je spíše mechanická – kypření, 
provzdušňování vč. pískování. 

- Blízké okolí (semirough) – Intenzita 2 (plocha zahrnuta do drah): je plocha – hraniční 
zóna odpališť, drah a jamkovišť jako buffer mezi jednotlivými hracími prvky a 
vzdálenějším okolím (rough). Obsahuje 4 – 7 m široký pás, který je sekán cca 1 x 
týdně na střední výšku 3 – 8 cm. Má podobný travní charakter jako dráha, ale je 
méně často sekána, zřídka hnojena a zavlažována. 

- Okolí (hardrough) – Intenzita 1 (316 029 m2): jsou plochy umístěné mezi jednotlivými 
golfovými jamkami, které vyžadují pouze extenzivní údržbu – louky. Jsou sekány 1 – 
3 x ročně za vegetační období. Nejsou hnojeny ani zavlažovány. Ideálně obsahují 
přírodě blízký luční porost nebo jsou osety podobnými travními druhy. Tyto plochy 
jsou zásadní součástí rozmanité struktury golfového hřiště a jsou doplněny 
skupinami či solitéry dřevin. 

- Písečné překážky (bunker) – Intenzita 0 (6 650 m2): jsou plochy s  tvarovaným 
terénem – terénní deprese vyplněná pískem, hluboká od 25 cm do 1,5 m. Běžná 
velikost písečných překážek se pohybuje v rozmezí mezi 25 m² - 880 m². Písečné 
překážky jsou umístěny většinou na okrajích drah a okolí jamkovišť. 
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12. Voda 
Hydrogeologické poměry: 
Dotčené území je součástí hydrogeologického rajónu 632 – Krystalinikum v povodí Střední 

Vltavy (5939,53 km²) v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika. Litologii tvoří převážně 
granitoidy. Charakteristika hydrologického rajónu: hladina volná, typ propustnosti puklinový, 
transmisivita nízká < 1.10-4 m2/s, mineralizace 0,3 – 1 g/l a chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4. 

Dotčené území spadá do vodního útvaru podzemních vod: ID 6320, název útvaru: 
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy podle Směrnice č. 2000/60/ES ustavující rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky resp. do části ID 63203 Krystalinikum v povodí 
Střední Vltavy – Mezipovodí Vltavy od soutoku s Vápenickým potokem po Slapy o rozloze 
264,593 km². 

 

Tab. 21. Vodní útvar: ID 6320, Název útvaru: Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
Vymezení útvaru 

Plocha útvaru: 5 693 km² 
Horizont: hlavní 
Geologický typ: proterozoikum, paleozoikum a 

krystalinikum 
Rizikovost z hlediska kvantitativního stavu 

Rizikovost - kvantitativní stav: nerizikový 
Spolehlivost hodnocení - kvantitativní stav: vysoká 
Nižší cíle - kvantitativní stav : ne 

Rizikovost z hlediska chemického stavu 
Rizikovost - chemický stav: rizikový 
Spolehlivost hodnocení - chemický stav: vysoká 
Nižší cíle - chemický stav: ne 

Přírodní zdroje 
Přírodní zdroje - začátek hodnoceného období: 1997 
Přírodní zdroje - konec hodnoceného období: 2002 
Přír. zdroje dlouhodobé - 50% kvantil 6 830 l/s 
Přír. zdroje krátkodobé - roční minimum - 50% kvantil: 944 l/s 
Poměr odběru a přírodních zdrojů (ukazatel pro hodnocení rizikovosti z hlediska kvantitativního stavu) 
Poměr max. odběru a dlouhodobých zdrojů - 50% kvantil : 0,02 % 

Odběry 
Odběry - začátek hodnoceného období: 1997 
Odběry - konec hodnoceného období: 2002 
Max.roční specifický odběr: 0,03 l/s/km² 
Max.roční odběr na útvar: 161,61 l/s 
Prům.roční odběr na útvar: 140,96 l/s 
Min.roční odběr na útvar: 125,71 l/s 
Trend: stabilní 

Místa odběrů > 10 l/s 
ID 
odběru Název odběru ID hydrogeologického 

rajónu 
Referenční 
rok  

Roční odběr 
[l/s]  

120304 SVAK Praha – západ, Nučice 632 2002 11,87 

120401 Středočeské pivovary, Velké 
Popovice 632 2002 8,62 

Bodové zdroje znečištění 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 1677001 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: NAREX Bystřice s.r.o. 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 5547001 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: U Dekory 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 9467001 
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Bodový zdroj znečištění – název lokality: Strabag Bohemia 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 10247001 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: Skládka Chvátalka 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 11325001 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: Pod stanicí ČSD 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 11630001 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: Hrádecký vrch 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 12075004 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: Kovošrot a.s. Písek 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 12470001 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: Skládka Pohnánec 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 14653002 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: Kovošrot a.s. Sedlčany 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 16470002 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: "Skládka Tábor "Elektroisola" 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 17586001 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: Mělník 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 18354001 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: Ctiboř 

Plošné zdroje znečištění 
Vstupy celkového dusíku do půdy na plochu útvaru: 47,16 kg/ha/rok 
Vstupy dusíku ze zemědělství do půdy na plochu útvaru: 29,26 kg/ha/rok 
Vstupy dusíku z atm. depoz. do půdy na plochu útvaru: 17,89 kg/ha/rok 
Vstupy síry do půdy na plochu útvaru: 10,46 kg/ha/rok 
Vstupy pesticidů (suma) do půdy na plochu útvaru 0,54 kg/ha/rok 
Vstupy atrazinu do půdy na plochu útvaru: 0,03 kg/ha/rok 

(HEIS – VÚV T.G.M) 
 

Povrchové toky a vodní nádrže: 
Záměr je situován v oblasti povodí Dolní Vltavy v hydrologickém povodí 1-08-05-080/0 a 1-

08-05-081/0. Dotčené území je v severní a střední části součástí mikropovodí Přestavlckého 
potoka a v jižní části součástí mikropovodí Sladovařského potoka a celé je těmito toky 
odvodňováno do řeky Vltavy resp. Vodní nádrže Slapy. 

 

Tab. 22. Vodní toky v dotčeném území 

Název vodního 
toku 

Číslo Hydrolog. 
pořadí 

Délka 
vodního toku

Identifikátor 
vodního toku 

dle HEIS 

Vymezení úseku 
vodního toku 

Přestavlcký potok 1-08-05-081/0 2,839 km 124400000800 od pramene až po ústí 
do Vltavy 

bezejmenný 
přítok 
Sladovařského 
potoka 

1-08-05-080/0 1,541 km 124390001600 

od pramene po 
soutok se 
Sladovařským 
potokem 

(HEIS – VÚV T.G.M) 

 

Přestavlcký potok ani Sladovařský potok nepatří mezi významné vodní toky definované ve 
vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů. 

Přestavlcký potok včetně systému rybníků je součástí lokálního Územního systému 
ekologické stability. Horní rybník v místní části Přestavlky u Slap (ID 108050810003), který 
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bezprostředně sousedí se záměrem dotčeným územím je v současnosti silně zabahněn a zcela 
bez vody s havarijním stavem všech funkčních prvků a hráze. Záměr iniciuje revitalizaci 
dotčeného Horního rybníka (podrobněji viz kapitola C.1.), který tvoří spojnici plánované jižní a 
severní 9-ti jamkové části golfového hřiště. Realizací revitalizace dojde k obnově zanedbané 
části ÚSES a významného krajinného prvku. V současné době dochází k přípravě a zpracování 
projektové dokumentace společností Terén Design, s.r.o. 

 

Dotčené území je součástí dílčího povodí vodního útvaru: ID 12440000, název: Vltava po 
hráz nádrže Slapy podle Směrnice č. 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky.  

 

Tab. 23. Vodní útvar: ID 12440000, název: Vltava po hráz nádrže Slapy 
Vymezení útvaru 

Délka páteřního toku: 42,085 km 
Plocha dílčího povodí: 263,63 km² 

Typ útvaru 
Kód typu: 42114 
Ekoregion: Centrální vysočina 
Typ podle nadmořské výšky: 200-500 m n.m. 
Geologický typ: Křemitý 
Typ podle plochy povodí: <10000 km² 
Strahler: 8 

Hodnocení rizikovosti a předběžné určení silně ovlivněných a umělých útvarů 
Rizikovost - ekologický stav: Nejistý 
Rizikovost - chemický stav: Nejistý 
Celková rizikovost: Nejistý 
Umělý / silně ovlivněný útvar: silně ovlivněný 

Významné antropogenní vlivy v dílčím povodí / mezipovodí útvaru 
Vypouštění do povrchových vod: Ano 
Vypouštění nebezpečných látek: Ne 
Plošné vlivy: Ne 
Odběry z povrchových vod: Ne 
Regulace odtoku: Ne 
Morfologické vlivy: Ano 

Užívání území v dílčím povodí / mezipovodí útvaru 
Uměle přetvořené povrchy: 2,4 % 
Orná půda: 33,2 % 
Trvalé plodiny: 0 % 
Travní porosty: 0,4 % 
Smíšené zemědělské oblasti: 26,5 % 
Lesy a polopřírodní vegetace: 32,9 % 
Mokřady: 0 % 
Vody: 4,6 % 

Plošné vlivy 
Vstupy celkového dusíku do půdy: 43,533 kg/ha/rok 
Vstupy dusíku ze zemědělství do půdy: 24,019 kg/ha/rok 
Vstupy dusíku z atm.dep. do půdy: 19,514 kg/ha/rok 
Vstupy síry do půdy: 11,774 kg/ha/rok 
Vstupy atrazinu do půdy: 0,022 kg/ha/rok 
Vstupy sumy pesticidů do půdy: 0,414 kg/ha/rok 
Vstupy fosforu z eroze do vodotečí: 1,214 kg/ha/rok 
Eroze půdy do vodotečí: 0,527 t/ha/rok 

Morfologické vlivy 
Morfologické vlivy - druh užívání: vodní doprava, rekreace, výroba elektrické 

energie 
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Typ morfologického vlivu: vzdouvání 
Míra morfologického vlivu: vysoká 

(HEIS – VÜV T.G.M.) 

 

Akumulaci vod ve vodním útvaru zajišťuje Vodní nádrž Slapy o celkovém ovladatelném 
objemu nádrže 269,3 mil. m3 a objemu zásobního prostoru 200,5 mil. m3. Průtok (Qa) v profilu 
hráze nádrže je 84,7 m3/s. Vodní nádrž Slapy je také silně modifikovaným útvarem stojaté vody 
podle Směrnice č. 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

 

Tab. 24. Vodní útvar stojaté vody: ID 108050830007 

Povodí: Labe  
Oblast povodí ČR: Dolní Vltava  
ID koordinační oblasti: 5290  
Mezinárodní ID útvaru: CZ_LW_108050830007  
Název útvaru: Slapy  
ID typu: 421332  
Ekoregion: Centrální vysočina  
Typ podle nadmořské výšky: 200-500 m  
Typ podle plochy: 10-100 km2 
Geologický typ: křemitý  
Typ podle hloubky: >15 m  
Typ podle doby zdržení: 10-365 dnů  
Umělý / silně ovlivněný útvar: silně ovlivněný  

(HEIS – VÚV T.G.M) 

 

Pitná voda: 
Zásobování Multifunkčního centra Golfového hřïště Slapy pitnou vodou bude řešeno ze 

stávajícího obecního řadu pitné vody, který ještě bude kapacitně navýšen o pitnou vodu z 
nového přivaděče pitné a užitkové vody z Vodní nádrže Slapy (Příloha 7.). Dílčí samostatný 
záměr přivaděče pitné a užitkové vody je v současné době ve fázi projektové přípravy pod 
organizačním vedením Obecního úřadu Slapy nad Vltavou. Jedná se o sdruženou investici 
Obce Slapy nad Vltavou a oznamovatele/investora předkládaného záměru. Součástí nového 
přivaděče bude úpravna pitné vody v blízkosti Vodní nádrže Slapy. Upravená voda pak bude 
přivaděčem transportována a akumulována ve stávajícím vodojemu Přestavlky (100 m³) a 
posílením čerpací stanice distribuována dále do zásobovacích řadů. Předmětný výtlak bude 
realizován potrubím HDPE DN 50 až DN 80 v délce 650 metrů k přečerpací stanici. 

Technologie plánované úpravny povrchové vody z Vodní nádrže Slapy je dimenzována na 
produkci o kapacitě = 5 l/s = 432 m³/den. Účelem úpravy vody bude podle kompletní analýzy 
surové vody zejména snížení hodnoty CHSK, eliminace mikrobiologického znečištění a udržení 
obsahu železa a hliníku na příslušných limitech. Surová voda bude natékat do míchaného 
reaktoru. Průtok surové vody bude měřen indukčním vodoměrem za účelem doložení množství 
odběru vody. Indukční vodoměr je zvolen z hlediska spolehlivosti. Do reaktoru budou současně 
s vtokem surové vody dávkovány úpravárenské chemikálie, kyselý koagulant, alkalizační činidlo 
a dezinfekční činidlo. V reaktoru bude kontinuálně měřena a regulována hodnota pH – ideální 
hodnota pro koagulaci. Z reaktoru bude voda přepadávat spolu s činidly do pomalu míchané 
kaskády. Zde bude docházet jak ke koagulaci, tak k usazování a produktem bude filtrovatelný 
kal, který na sebe váže organické znečištění. Odsazená voda bude dále čerpána na 
dvoustupňovou tlakovou filtraci. Mezi jednotlivé stupně filtrace bude dále dávkováno flokulační 
činidlo, které napomáhá tvorbě filtrovatelného kalu. Voda bude dále vtékat do akumulační 
nádrže upravené vody, kde bude hygienicky zabezpečena dávkováním chlornanu sodného. 
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Upravená pitná voda bude odpovídat požadavkům ČSN 757111 Pitná voda resp. Vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

Současný stav projektu přivaděče pitné a užitkové vody z Vodní nádrže Slapy: 
- Studie přivaděče pitné a užitkové vody pro obec Slapy nad Vltavou a obec Buš; 
- Studie majetkoprávních vztahů dotčených pozemků; 
- souhlas vlastníků dotčených pozemků; 
- předběžný souhlas Povodí Vltavy, s.p. s odběrem povrchové vody z Vodní nádrže 

Slapy (Příloha 8.); 
- příprava podkladů pro územní řízení. 
 
Současný stav zabezpečení Obce Slapy nad Vltavou resp. části Přestavlky není ideální a 

obec dlouhodobě trpí nedostatkem pitné vody. Přestavlky a spodní část obce Slapy jsou 
v současné době zásobeny z prameniště u Sladovařského potoka. V prameništi jsou dva vrty a 
dvě kopané studny viz následující tabulka. Vydatnost vrtů je 2,6 l/s a 0,6 l/s a vydatnost studní 
je 1,1 l/s a 0,3 l/s. Z těchto zdrojů jsou plněny dva vodojemy, jeden u osady Hrdlička o objemu 
50 m³ a jeden na Rabyňské hoře o objemu 100 m³.  

 

Tab. 25. Stávající objekt odběrů podzemní vody u Přestavlk u Slap 

VHS Davle, Přestavlky,Buš 
Zdroj 2x vrt, 2x studna 
Identifikační číslo 120517 
Horní maticové číslo úseku toku 1243900 
Číslo polohy na úseku toku 571 
Číslo hydrologického pořadí 1-08-05-080/ 
Hydrogeologický rajón 6323 
Kraj Středočeský 
Okres Praha-západ 
Obec Buš 
Katastrální území Buš 
Původ odebírané vody hlubinná 
Způsob zachycení vody – jímka ne / - 
Způsob zachycení vody – štola, zářez ne / - 
Způsob zachycení vody – studna ano / - 
Způsob zachycení vody – vrt ne / - 
Počet rozborů celkem 4 
Způsob úpravy vody desinfekce 
Způsob stanovení množství měření 
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody 
Typ a sídlo VP úřadu ONV Praha-západ 
Číslo jednací VP povolení Vod 235-1688-La 
Datum vydání VP povolení 1989-01-06 
Datum platnosti VP povolení  
Povolené množství - tis.m3/rok 59.000 
Povolené množství - tis.m3/měsíc 5.000 
Povolené množství - max.l/s 1.900 
 
Odběr podzemní vody(v tis. m3/měsíc) 
rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem

2006 1.2 2.1 2.1 2.4 2.7 3.3 7.4 3.6 2.6 1.7 1.4 1.3 31.8 
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Počet hodin odběru 
rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem

2006 98 169 168 197 218 267 597 291 205 134 103 94 2 541 
 
Využití odebrané vody (v tis. m3 z celkového množství) 

pro 
průtočné 
chlazení 

pro 
cirkulační 
chlazení 

pro 
závlahy 

pro 
živočišnou 

výrobu 

pro 
průmyslovou 
technologii 

pro 
veřejné 

vodovody 

ostatní 
odběry 

PLZ / 
PMV 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 0.0  
 
Potřeba vody (v tis. m3 z celkového množství) 
množství vody dodané konečnému uživateli, bez spotřeby vody při úpravě a beze ztrát v 
rozvodech 27,4

(HEIS – VÜV T.G.M.) 

Stávající bilance vody pro celou oblast Slapy nad Vltavou: 
Obec Slapy – horní tlakové pásmo Qden = 50 m³/den Qmax.hod. = 2,5 l/ds Qp = 0,6 l/s 
Obec Slapy – dolní tlakové pásmo 
+ Přestavlky    Qden = 40 m³/den Qmax.hod. = 2,0 l/ds Qp = 0,5 l/s 
Rekreační oblast Hrdlička  Qden = 50 m³/den Qmax.hod. = 2,5 l/ds Qp = 0,6 l/s 
Rekreační oblast Lahoz a Ždáň 
+ oblast Skalka   Qden = 300 m³/den Qmax.hod. = 3,5 l/ds Qp = 3,5 l/s 

Qden = 440 m³/den    Qp = 5,2 l/s 
 

Připravovaný projekt přivaděče pitné vody z Vodní nádrže Slapy stávající stav - kapacitu 
zdrojů pitné vody prakticky zdvojnásobí na Qden = 872 m³/den, Qp = 10,2 l/s. 

 

Potřeba vody pro Multifunkční centrum Slapy odpovídá dále uvedenému množství podle 
vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) a ve znění pozdějších předpisů. 

Potřeba pitné vody je upravena s ohledem na přerušovaný provoz Multifunkčního centra 
Slapy (podle přílohy č. 12 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.): 
ubytování 6 osob celý den  0,030   2630 l/den 
šatny 2 hodiny denně   0,038 * 3600 * 2 = 274 l/den 
restaurace 3 hodiny denně  0,015 * 3600 * 3 = 162 l/den 
výčep 3 hodiny denně   0,014 * 3600 * 3 = 155 l/den 
provoz – kancelář     = 87 l/den 
provoz – personál 66 %  274 * 0,66 =  181 l/den 
Celkem  za den     3 489 l/den = cca 3,5 m3/den 
 

Potřeba pitné vody pro občanskou a technickou vybavenost je u venkovských obcí do 1000 
obyvatel = 20 l.os-1.den-1 ……… kd = 1,5 (kd = součinitel denní nerovnoměrnosti). 
 

Současnost uvažovaných uvedených zdrojů a činností: 
ubytování       0,030 l/s 
šatny        0,038 l/s 
restaurace ev. ostatní činnosti (kanceláře)   0,015 l/s 
výčep        0,014 l/s 
        0,097 l/s 
při nerovnoměrnosti:      1,5 ………….. 0,15 l/s 
 
Hodinová potřeba: 0,15 l/s * 1,8 * 3600 =      972 l/hod 
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Odběr pitné vody pro Multifunkční objekt Slapy bude zajištěn soukromou vodovodní 
přípojkou DN 90. Stávající zemní vodojem obce Slapy nad Vltavou je situován v dotčeném 
území asi 200 m východně od části Přestavlky u Slap a pitná voda je z něj distribuována 
prostřednictvím obecního výtlačného hlavního řadu DN 110 (PE) a dále pak skupinovým 
vodovodem. Tato rozvodná vodovodní síť je provedena z potrubí PVC DN 50 až 90. Na potrubí 
jsou osazeny armatury, umožňující manipulaci při provozu a běžné hydranty. Vodovodní řady 
přecházejí několikrát komunikace a vodní tok. Křížení je provedeno protlakem a potrubí je 
osazeno v chráničkách. 
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Obr. 19. Stanovisko Obce Slapy nad Vltavou z hlediska zdrojů pitní vody 
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Zájmový prostor nespadá podle základní vodohospodářské mapy Hydroekologického 
informačního systému pod chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Malá část 
dotčeného území spadá pod ochranné pásmo vodního zdroje – vnitřní (dříve pásmo hygienické 
ochrany) se stupněm ochrany PHO2 stanovené rozhodnutím číslo Vod/235/2874/82/La ze dne 
8. 6. 1982. Jedná se o pozemek č.p. 508/1 v současnosti trvalý travní porost. Ochranné pásmo 
vodního zdroje bude záměrem dotčeno minimálně. Na tomto pozemku je plánován zpravidla 
extenzivní trvalý travní porost. Extenzivní travní porost nebude zavlažován ani hnojen, pouze 2 
– 3 x do roka bude sečen. Posečená biomasa bude z pozemku odvážena tak, aby nedocházelo 
k rozkladu organické hmoty v ochranném pásmu vodního zdroje. Na dotčeném pozemku došlo 
na žádost ČIŽP k významné plošné redukci prvků golfového hřiště oproti původnímu plánu 
(odstranění celé jamky č. 10.) a ve stávajícím upraveném plánu jsou zde podle dohody 
umístěna pouze dvě odpaliště o celkové rozloze = 260 m². Péče o tyto odpaliště bude 
realizována především mechanickými postupy. Rozhodně zde nebudou používána tekutá 
hnojiva a chemické prostředky na ochranu rostlin – pesticidy. 

 

Obr. 20. Stávající stav pozemku č.p. 508/1 – ochranné pásmo vodního zdroje 

 
 

Užitková voda pro závlahový systém: 
Zdrojem užitkové vody pro potřeby záměru Golfové hřiště Slapy je nově budovaný obecní 

přivaděč pitné a užitkové vody z Vodní nádrže Slapy. Jedná se o sdruženou investici 
oznamovatele/investora záměru a obce Slapy nad Vltavou. Dílčí samostatný záměr přivaděče 
pitné a užitkové vody je v současné době ve fázi projektové přípravy pod organizačním 
vedením Obecního úřadu Slapy nad Vltavou (více viz Pitná voda). 

Maximální kapacita budovaného přivaděče užitkové vody pro Obec Slapy nad Vltavou je 
600 m3/den. Užitková voda bude čerpána o průtoku = 7 l/s (605 m³/den) z Vodní nádrže Slapy 
výtlačným čerpadlem do retenční nádrže v rámci Golfového hřiště Slapy a dále bude využita 
zčásti pro potřeby zavlažovacího systému a zčásti podle dalších potřeb v rámci obce. 
Předmětný výtlak bude realizován potrubím HDPE DN 50 až DN 80 v délce 700 metrů 
k retenční nádrži. 
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Předpokládaná spotřeba užitkové vody pro nové 18-ti jamkové hřiště je ve výši maximálně 
450 m3/den. Golfové hřiště bude odebírat vodu pro závlahu z významného vodního toku Vltava 
resp. Vodní nádrže Slapy o celkovém ovladatelném objemu nádrže 269,3 mil. m3 a objemu 
zásobního prostoru 200,5 mil. m3. Závlahová navíc bude přečerpávána do plánované retenční 
nádrže o ploše hladiny 1 900 m² a objemu = 2 850 m³ situované na pozemku č.p. 471. 
Z retenční nádrže bude voda rozváděna do zavlažovacího systému hřiště. 

Spotřeba užitkové vody vychází z projektu zavlažovacího systému pro 18-ti jamkové 
Golfové hřiště Slapy zpracované firmou ITTEC, s.r.o. Výpočet vychází z dlouhodobých 
zkušeností a pozorování. Zavlažovací systém zahrnuje pouze intenzivní prvky golfového hřiště 
– odpaliště, dráhy a jamkoviště na všech 18-ti jamkách.  

 
Spotřeba je vypočtena pro kritický klimatický týden a platí pro tyto závlahové dávky: 

Jamkoviště (green)        30 mm/týden 
Odpaliště (tee)        25 mm/týden 
Dráhy (fairvay)        18 mm/týden 
 
Jamkoviště (green)     103 m³/den  721 m³/týden 
Odpaliště (tee)     56 m³/den  392 m³/týden 
Dráhy (fairvay)     283 m³/den  1 981 m³/týden 
CELKEM:      442 m³/den  3 094 m³/týden 
 

Maximální předpokládaná doba závlahy: 8 hodin denně 7 dní v týdnu to je 56 hodin/týden. 
 

Minimální teoretický výkon ČS: Qmin = O/T = 55 m³/hodinu 
 

Odhad roční spotřeby vody: V dlouhodobém časovém horizontu sezónní spotřeby duben – 
září až říjen lze počítat z cca 100 dny se závlahou na cca 50 % max. závlahové dávky to činní: 
CELKEM =         22 100 m³/rok 
 

Závlahový systém je navržen jako autonomní. Je plánováno zavlažování pouze intenzivních 
prvků 18-ti jamkového hřiště: odpaliště, dráhy a jamkoviště o rozloze 191 525 m² (37,2 %). Pro 
tuto potřebu bude vybudován automatický závlahový systém s podzemními výsuvnými 
centrálně řízenými postřikovači. Systém bude napájen vodou do hlavních potrubních řadů přes 
retenční nádrž o objemu 2 850 m³, dříve přes čerpací stanici, která bude součástí přivaděče 
užitkové vody z Vodní nádrže Slapy. Vzhledem k převýšení bude zřejmě zapotřebí instalovat 
posilovací čerpací stanici. Řídící systém závlahy bude dekodérový s centrální řídící jednotkou. 
Navržený řídící systém umožňuje sledování reálné závlahy na hřišti v ovládacím systému, 
přispívá k lepšímu průběhu hydraulické optimalizace a tím zkracuje dobu závlahy, umožňuje 
monitorování systému a ovládání z grafického prostředí na úrovni dílčích ploch (odpaliště, 
dráha, jamkoviště), optimalizuje hydraulické provozování systému dle kapacit potrubí, umožňuje 
provozování systému na základě hodnoty evapotranspirace, pomocí elektronických 
průtokoměrů umožňuje přesné sledování spotřeby vody v systému a disponuje řadou dalších 
specifických funkcí umožňujících šetrné hospodaření s vodou. 

Pro závlahový systém budou použita potrubí z polyetylénu HD-PE. Veškerá trubní vedení 
budou určena pro nominální tlak PN10. Hlavní řady budou uloženy do výkopu šířka: min. 200 – 
250 mm a hloubka: min. 500 mm nad povrch potrubí a distribuční vedení: šířka výkopu: min. 
150 – 200 mm a hloubka: min. 450 mm nad povrch potrubí. Po provedení výkopových prací 
(rýh) bude dno rýhy vyčištěno a urovnáno a budou z něj odstraněny všechny částice, které by 
mohly jakýmkoliv způsobem poškodit trubní a kabelové vedení. Na dno všech výkopů bude 
rozprostřen podsyp o výšce 100 mm. Podsyp z jemnozrnné zeminy popř. štěrkopísku bude 
prost všech částic větších než 15 mm a bude srovnán do roviny. 
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Zazimování zavlažovacího systému bude probíhat standardně vypuštěním a vyfouknutím 
stlačeným vzduchem před zámrzem. Citlivost komponentů závlahy na mráz je díky jejich 
konstrukci a použitým materiálům nízká. 

Pro Golfové hřiště Slapy jsou navrženy postřikovače ve výsečovém i plnokruhovém 
provedení. Postřikovače splňují technické parametry, které jsou na ně kladeny pro mistrovská 
golfové hřiště. Jsou robustní a velmi jednoduché konstrukce. Ke všem částem postřikovačů i 
elektroventilům je přístup shora a demontáž je možná přímo v terénu za použití nástrčkového 
klíče a šroubováku. Systém postřikovačů garantuje homogenní srážky až do vzdálenosti 75 % 
dostřiku. Spojení postřikovače s potrubím bude provedeno pomocí kloubové spojky, která 
umožňuje precizní nastavení postřikovače do požadované polohy (nivelety okolního terénu). 

Uzavírací ventily (šoupata) slouží k uzavírání jednotlivých větví hlavních řadů a k uzavírání 
jednotlivých větví (okruhů) distribučních řadů. Ventily budou kovové s nevysouvacím dříkem, 
opatřené protikorozním povrchem a čtyřhranem pro ovládání klíčem (pákou). V případě 
hlubšího uložení armatury než je hloubka šachtice bude provedena chránička dostatečného 
průměru od čtyřhranu až cca 100 mm nad štěrkové dno šachty, která umožní snadné nasazení 
ovládacího klíče na čtyřhran armatury. Ventily budou osazeny v plastové šachtici VB 1419. Jsou 
navržena šoupata DN 100, DN 80. 

Vypouštěcími ventily budou osazeny nejnižší body jednotlivých větví hlavních řadů. Všechny 
vypouštěcí ventily budou kovové, z koroze odolného materiálu, s nevysouvacím dříkem. 

Odvzdušňovacími ventily budou osazena všechna nejvyšší místa hlavních řadů. Budou 
použity automatické vzdušníky s kulovým ventilem a samostatným uzavíracím ventilem. Typ 
vzdušníku musí být schválen projektantem. 

Ovládací kabely (24 V) vedoucí z centrální ovládací jednotky k jednotlivým elektroventilům 
budou s měděnými vodiči o průřezu 2,5 mm². Budou opatřeny dvojitou izolací PE-PE a určeny 
pro uložení v zemi. Budou odpovídat platným normám s platným atestem. Veškeré elektrické 
spoje na ovládacím kabelovém vedení budou provedeny výhradně pomocí vodotěsných 
konektorů. Všechny spoje budou umístěny v podzemních šachticích. Zařízení je chráněno proti 
poškození bleskem uzemňovací soupravou. 

 

Tab. 26. Parametry rozstřikovačů zavlažovacího sytému golfového hřiště 

 Jamkoviště Odpaliště Dráha 

Typ rozstřikovače EAGLE 950E - 
24 EAGLE 351B EAGLE 900E 

Dual Spreader 

Tlak 5,5 bar 6,2 bar 6,9 bar 

Poloměr rozstřiku 29,6 m 17,1 m 29,6 m 

Průtoková kapacita rozstřikovače 12,97 m³/h 0,98 l/s 12,97 m³/h 

Úhel rozstřiku 345° výsečový až 
plnokruhový 330° výsečový 345° výsečový až 

plnokruhový 

Trajektorie paprsku vody 25°  25° 

Počet zavlažovacích dní v týdnu 7 7 7 

Max. výška vodního proudu 6,1 m  6,1 mm 

 

Spotřeba užitkové vody pro mytí strojů 

Průměrná spotřeba užitkové vody pro mytí strojů je 20 l/den na jeden stroj, při počtu 
maximálně 12 – 15 zemědělských zařízení (například 7 malých strojů s ruční obsluhou, 3 
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pojízdných strojů s obsluhou – sekačky, malé traktory apod., 5 přídavných zařízení) je 
maximální spotřeba 300 l/den v období sezóny, což je za týden 8 400 l/týden a za sezónu tedy 
období duben – říjen maximálně 59 m3/sezóna. Mimo sezónu spotřeba vody pro tento účel 
bude minimální. Zdrojem užitkové vody pro mytí strojů bude přivaděč užitkové vody z Vodní 
nádrže Slapy (viz výše). 

 

Potřeba užitkové vody při výstavbě 

Z hlediska výstavby je plánováno využití užitkové vody ke kropení cest a ploch za účelem 
snižování prašnosti v jarních a zejména letních měsících při realizaci zemních prací 
v souvislosti se založením golfového hřiště a během výstavby Multifunkčního centra. Potřebné 
množství vody pro kropení a další spotřebu je odhadováno na 20 m3/hod., tedy na 160 m3/den 
v období sucha. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace záměru je plánována na období podzim 
– jaro bude reálná spotřeba vody při výstavbě mnohem nižší. Zdrojem užitkové vody pro 
kropení a další spotřebu během výstavby budou kropící vozy a cisterny podle okamžité 
spotřeby. 

 

Požární voda: 
Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou schopny 

trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství 22 m3 po dobu alespoň půl hodiny. 
Zdrojem požární vody bude retenční nádrž resp. přivaděč užitkové vody z Vodní nádrže Slapy 
(jako požární voda nebude používána voda pitná). 

 

Tab. 27. Výpočet požární vody podle ČSN 73 08 73 

Odběr Q Potrubí 
DN pro v=0.8m.s-1 pro v=1.5m.s-1 

Obsah 
nádrže Druh objektu a jeho mezní 

plocha požárního úseku [mm] [l.s-1] [l.s-1] [m3] 
Nevýrobní obj. S<1500 
Výrobní objekty S<500 100 6 12 22 

 

Zásobování požární vodou bude navrženo v projektové dokumentaci dle zpracovaného požárně 
bezpečnostního řešení při osazení vnějších hydrantů a vnitřních hydrantů v objektu. 
Zásobování požární vodou podle ČSN 73 08 73, Tab. 2. – nevýrobní objekty do 1000 m2, bude-
li objekt dělen do více požárních úseků, zřizuje se potrubí min. DN 100 mm. Bude-li objekt tvořit 
jeden požární úsek a plocha bude větší než 1000 m2, bude potrubí DN 125 mm. Hydrant dle 
ČSN 73 08 73, Tab. 1. – nevýrobní objekty do 1000 m2 se zřizuje max. 150 m od objektu. 
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13. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Nároky na suroviny: 
Pro vybudování odpališť, drah, jamkovišť a písečných překážek bude podle expertního 

odhadu nutno dovézt maximálně celkem cca 5 000 m³ inertních materiálů, z toho 1 800 m³ (cca 
3 100 t) drceného kameniva a 3 200 m³ (cca 5 500 t) štěrkopísků a písků. Návoz bude probíhat 
postupně podle okamžité potřeby v závislosti na harmonogramu výstavby. 

Pro vybudování objektu Multifunkčního centra ve fázi vlastní výstavby je plánováno použití 
běžných stavebních materiálů a hmot bez nároků na speciální výrobu, těžbu nebo dovoz. 

 

Pro provoz golfového hřiště jsou nároky na suroviny spjaty s potřebou hnojiv a dalších 
produktů a materiálů vč. travních směsí pro intenzivní péči o trvalé travní porosty (viz kapitola 
11. Půda). 

 

Nároky na energie: 
Elektrická energie pro potřebu golfového areálu bude pouze pro pohon dvou vodních 

čerpadel (předpoklad) a ovládacích jednotek zavlažovacího systému a podle kvalifikovaného 
odhadu bude maximálně celkem = 2 x 85 kW. 

 

Objekt Multifunkčního centra je projektován jako nízko-energetický a zahrnuje vlastní výrobu 
elektrické energie elekrovoltaikou z plochy střechy integrovaným hydroizolačním fotovoltaickým 
systémem Evalon-solar německé firmy Alwitra a její distribucí. Objekt bude vybaven 
fotovoltaickými články o instalovaném výkonu = 12,2 kWp, skutečném ročním výkonu = 800 
kWh/kWp. Předpokládaná roční výroba elektrické energie = 9 800 kWh/rok. Celkem se jedná 30 
ks instalovaných pásů Evalon – Solar 408 o rozměru 1,55 x 6,0 m, které zahrnou plochu 
střecho rozměru 259 m². Kalkulace ušetřených emisí CO2 = 8 600 kg/rok. 

 
Celková bilance elektrické energie pro objekt Multifunkčního centra: 
Světelné rozvody         15 kW 
Tepelné čerpadlo (3 čerpadla po 14,3 kW)      43 kW 
Zásuvkové rozvody         30 kW 
Veřejné osvětlení         5 kW 
VZT odhad          30 kW 
CELKEM          123 kW 

 

Elektrický silnoproud – distribuční kabelové vedení VN a NN bude zajištěno z trafostanice 
v místní části Přestavlky u Slap s instalovaným výkonem Pi = 232,0 kW o výpočtovém zatížení 
Pp = 131,6 kW a výpočtovém proudu Ip = 200,0 A. 

 

Spotřeba tepla na topení a výrobu teplé vody bude kryta třemi tepelnými čerpadly IVT 
Greenline D40 každé o výkonu = 40,9 kW a elektrickém příkonu = 14,3 kW. Celkový výkon = 
122,7 kW. Při extrémně nízkých teplotách budou tepelná čerpadla spolupracovat se systémem 
elektrického vytápění objektu. Tepelná čerpadla budou odebírat teplo z plošného kolektoru o 
celkové ploše 5 500 m² nebo z hlubinných vrtů o celkové hloubce 900 m (variantní řešení). 
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Tepelná bilance pro objekt Multifunkčního centra: 

Tepelná ztráta objektu        70 kW 
Požadavek VZT         15 kW 
Ohřev TUV          12 kW 
CELKEM          97 kW 
 

Pohonné hmoty 
Spotřeba pohonných hmot pro dopravní a stavební mechanizmy při výstavbě: průměrná 

spotřeba nafty nákladního automobilu je: LIAZ 32,8 l/100 km, TATRA 45,0 l/100 km a 
srovnatelná spotřeba je i u zemědělské techniky (traktor) a strojů na zemní práce (rypadlo, 
nakladač, dozer). Na pojezdech v případě extrémních podmínek je uvažováno se zvýšením 
spotřeby až na průměrných 50 l/100 km. Celkově je odhadována maximální spotřeba 
pohonných hmot jednoho stroje kolem 20 l/den. Odhadovaná denní spotřeba maximálně 4 – 5 
mechanizmů v provozu provádějících zemní práce při zakládání golfového areálu a výstavbě 
Multifunkčního centra je 100 l/den. Celkem po dobu zemních prací, založení hřiště a hrubé 
stavby objektu (150 dní) bude spotřeba činit maximálně 15 000 l. 

V provozu Golfového hřiště Slapy je plánováno, že nejvyšší spotřebu budou vykazovat 
stroje: sekačky a malotraktor. Celková odhadovaná spotřeba pohonných hmot na celý golfový 
areál bude činit kolem 10 000 l/rok. 

Pohonné hmoty během realizace i během provozu záměru budou uskladněny v typovém 
zásobníku FM 2500, který byl povolen MV-GŘ HSB v roce 2002. Zásobník je konstrukčně řešen 
dvěma plášti a bude umístěný na zpevněné ploše. Při čerpání pohonných hmot budou 
provedena opatření pro zajištění případných úkapů při přečerpávání do strojů. V místě bude 
k dispozici dostatečné množství sorbčních prostředků a ochranné pracovní pomůcky. 
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14. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Zájmové území je snadno dostupné po silnicích III. třídy, obecních komunikacích a 

navazujících místních účelových komunikacích. Nosným prvkem systému dopravní obsluhy 
území je silniční automobilová doprava realizovaná na poměrně hustě založené síti silnic III. 
třídy. Tato sít jednak vzájemně propojuje jednotlivé místní části správního území, jednak 
zajišťuje komunikační vazby území k páteřním trasám širšího spádového území – na západ je 
to trasa silnice II/102 (Milevsko – Kamýk nad Vltavou – Davle – Zbraslav /Praha/) a dále je to 
silnice II/114 přes Nový Knín a Dobříš a trasa rychlostní komunikace R4. Správním územím 
obce neprochází trať železniční dopravy. 

Silniční doprava je nosným dopravním oborem, který v rozhodující míře zajišťuje přímou 
dopravní obsluhu celého dotčeného území.  

S ohledem na všechny tyto skutečnosti i s ohledem na relativně vyšší celkové komunikační 
zatížení oblasti (zejména sezónní) je třeba považovat současný silniční skelet za stabilizovaný. 
Dále uvedené silnice III. třídy představují komunikační osy dotčeného území a zajišťují jeho 
vazby k širšímu spádovému území. Pro návrhové období bude v rámci dostupných prostředků 
zajištěna běžná silniční údržba.  

Silnice III/10214 stoupá z údolí Vltavy, kde křižuje komunikaci III/10212, vedoucí z obce Buš 
k vodní nádrži Slapy, přes Přestavlky u Slap až do obce Slapy nad Vltavou. Silnice je vedena 
jako ostatní státní silnice. 

Silnice III/1027 vytváří silniční propojení mezi silnicí II/114 přes obec Slapy nad Vltavou do 
obce Třebenice. 

Silnice III/10217 vytváří přímé propojení mezi obcí Buš a obcí Slapy nad Vltavou. 

Všechny výše uvedené komunikace jsou klíčové pro dopravní obslužnost předkládaného 
záměru. 

Přehled o zatížení silniční sítě přináší výsledky periodicky prováděných Sčítání silniční 
dopravy Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V řešeném území bylo měření prováděno v roce 2005 
na silnicích III/1027, II/102, II/114. 

 

Tab. 28. Intenzita dopravy v dotčeném území 

CZ031 - INTENZITA DOPRAVY – stav v roce 2005 

č. silnice sčítací 
úsek T O M S začátek úseku konec úseku 

1027 1-6120 146 1079 26 1251 Slapy, zaús.10217 Třebenice 

102 1-2170 274 2081 19 2374 Štěchovice, 
vyús.106 

hr.okr.Praha–záp. 
a Benešov 

114 1-2670 309 1638 22 1969 N.Knín, zaús.116 zaús.do 102 
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Obr. 21. Sčítání silniční dopravy (ŘSD ČR, 2005) 

 
 

Veškeré stávající komunikace jsou pro výstavbu i provoz záměru kapacitně zcela 
dostačující a nepočítá se s jejich dalším rozšiřováním či budováním nových. 

Po dobu výstavby golfového areálu a Multifunkčního centra dojde na přístupových 
komunikacích ke zvýšení dopravní intenzity z důvodu dovozu stavebních materiálů a hmot nebo 
přesunu materiálů (zemin, substrátů apod.) v rámci území budovaného golfového hřiště. Během 
výstavby nebude vznikat materiál, který by se musel odvážet po komunikacích mimo areál 
přímo dotčeného území záměru. Bude se jednat převážně o dovoz písků, štěrků, popřípadě 
dalších substrátů, dále o materiály pro vybudování zavlažovacího systému (trubky, 
rozstřikovače, kabely), geotextilní nebo PVC fólie a stavební materiály a hmoty pro výstavbu 
objektu. Dle odborného odhadu lze očekávat po dobu výstavby průměrné denní zatížení 
příjezdových komunikací ve výši 2 – 3 těžkých nákladních vozů tam a zpět, 2 – 3 středních tam 
a zpět, 4 – 5 lehkých vozů tam a zpět (bez strojů na zemní práce, které se budou pohybovat 
zpravidla mimo komunikace).  

V rámci provozu záměru lze předpokládat mírné navýšení dopravní zátěže v okolí obce 
Slapy nad Vltavou, ale toto navýšení zejména během sezóny vzhledem ke 
stávajícímu turistickému a rekreačnímu využití oblasti a relativně intenzivní dopravě nebude 
nijak zásadní. Informační systém Golfového hřiště Slapy bude přivádět návštěvníky přijíždějící 
automobily mimo území intravilánu obce Slapy nad Vltavou. I na základě tohoto aspektu došlo 
po dohodě s představiteli obce k finálnímu umístění parkoviště. Pro odstavení osobních vozidel 
zaměstnanců (14 zaměstnanců) a návštěvníků bude v areálu vybudováno parkoviště 
s nezpevněným povrchem pro kapacitu 100 automobilů. Průměrné vytížení parkoviště odpovídá 



 

 71

75 % maxima – tzn. 75 osobních automobilů za den, to je 150 osobních automobilů 
obousměrně za den. Zásobování golfového areálu a Multifunkčního centra bude zajišťováno 
lehkými nákladními automobily typu AVIA resp. lehkými dodávkovými automobily výhradně 
v denní době. Z hlediska nákladní dopravy se předpokládá příjezd maximálně 1 – 2 lehčích 
nákladních aut za den (2 – 4 obousměrných pojezdů za den). 

 

Novou infrastrukturou je instalovaný zavlažovací systém golfového areálu (viz kapitola 12. 
Voda). Jedná se o samostatný okruh v rámci osmnácti jamek golfového areálu. Součástí 
zavlažovacího systému je jedna retenční nádrž. S instalací polyetylenového HD-PE potrubí a 
ovládacích prvků/jednotek (ventily, postřikovače atd.) pro rozvod závlahové vody bude nutno 
položit i ovládací kabely (24 V) pro plně automatickou obsluhu zavlažovacího systému. 
Zavlažovací systém využije zdroj užitkové vody z aktuálně připravovaného projektu přivaděče 
pitné a užitkové vody z Vodní nádrže Slapy. Přivaděč pitné a užitkové vody z Vodní nádrže 
Slapy je sdruženou investicí Obce Slapy nad Vltavou a oznamovatele záměru a je samostatným 
projektem zcela pod koordinací zástupců obce. Jako čerpací stanice bude využit stávající 
obecní vodohospodářský objekt, který bude rekonstruován a doplněn potřebnou novou čerpací 
technologií (viz příslušné kapitoly). 

 

Multifunkční centrum bude standardně napojeno přípojkami na technickou infrastrukturu: na 
řad pitné vody, kanalizační řad s koncovou ČOV a distribuční kabelové elektrické vedení (viz 
příslušné kapitoly). 

 

Řešení záměru nevyvolává žádné další požadavky na jinou infrastrukturu. 
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B.III. Údaje o výstupech 

15.  Ovzduší – množství a druh emisí 
Obecně lze konstatovat, že golfová hřiště nejsou ani na lokální úrovni významnými zdroji 

znečišťování ovzduší. Naopak, lze zdůraznit pozitivní efekt založení golfového hřiště na 
intenzivně zemědělsky využívaných plochách – orné půdě v blízkosti sídel. Založení trvalých 
travních porostů na orné půdě způsobuje významné lokální snížení prašnosti (PM10), jejíž 
zdrojem je právě prostřednictvím větrné eroze (emitace pevných znečišťujících částic) orná 
půda zejména v období bez vegetačního krytu (v závislosti na vlhkosti půdy a vzduchu, rychlosti 
a směru větru atd.), nebo která původně pocházela ze zemědělské rostlinné výroby - sklizeň 
obilí kombajny a další zemědělské práce (orba, vláčení apod.). 

 

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší během realizace záměru: 
Během založení golfového hřiště a výstavby Multifunkčního centra budou jednotlivé bodové 

zdroje znečištění jako jsou deponie ornice a zeminy, deponie písků a dalších materiálů součástí 
plošného zdroje, kterým budou upravované plochy orné půdy.  

 

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší během realizace záměru: 
Za plošný zdroj znečištění ovzduší lze označit vlastní hrubé zemní a povrchové terénní 

práce v ploše zakládaného golfového hřiště a Multifunkčního centra v katastrálním území 
Přestavlky u Slap. Jedná se o skrývku povrchových vrstev, přesuny materiálů, výkopové práce, 
úpravy a modelace terénu, pojezdy nákladních automobilů a stavebních mechanismů. Hrubé 
terénní práce se dotknou celkem pouze 31 890 m². Jedná se o plošný zdroj dočasný, časově 
omezený po dobu realizace a prostorově omezený vzhledem k plánovaným minimálním 
terénním úpravám. 

Skrytá zemina včetně ornice bude dočasně (rozumí se po dobu, než bude opět využita) 
deponována v prostoru dotčeného území a bude působit jako dočasný zdroj znečištění ovzduší 
poletavým prachem. Budou provedeny všechny funkční opatření na snížení rizika úletů 
prachových částic z deponií. Dočasným zdrojem prašnosti se pravděpodobně stanou i některé 
další sypké materiály) písek a materiály použité při výstavbě Multifunkčního centra a 
nezpevněných ploch parkoviště a komunikací. Deponie inertních materiálů použitých v průběhu 
výstavby by měly být malých rozměrů. Intenzita prašnosti bude záviset zejména na vývoji 
počasí v průběhu založení golfového hřiště a výstavby centra a dopravní infrastruktury. Období 
zemních/terénních prací na výstavbu celého 18-ti jamkového hřiště a Multifunkčního centra je 
plánováno na 150 dnů.  

 

Tab. 29. Odhadované emise prachu v prostoru staveniště během založení a výstavby 
Pozn.: objemová hmotnost 1900 kg/m3; použitý koeficient podílu "aktivního" prachu a odhadnutá ztráta 
odpovídá skutečnosti známé ze zemních prací velkého rozsahu (těžba, liniové stavby) na jiných lokalitách 
s obdobným typem materiálu. 
 Materiál (t/výstavba) Koeficient podílu 

aktivního prachu 
Prach (kg/výstavba) 

Materiál celkem 19 805 5,0.10-5 990 
 

Emise prachu ze skryté plochy je těžké odhadnout. Modelové výpočty pro krátkodobé 
koncentrace resuspenzovaného prachu způsobené zdrojem skryté plochy bez vegetace by byly 
v poměrně rozsáhlém intervalu hodnot, a to z důvodu kombinace variability korekčního faktoru 
pro vlhkost, koeficientu pro typ povrchu, dále z důvodu klimatických podmínek (např. 
pravděpodobnosti suchých vegetačních období, převládajícího bezvětří /17 %/ a nízkých 
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rychlostí větru, které nemají pro emise resuspenzovaného prachu význam). Proto byl zvolen 
odhad "ztráty". Z výše uvedených údajů a analogie s jinými lokalitami byla ztráta částic, které se 
ještě mohou zvednout do ovzduší, a tak se zúčastnit rozptylu pro rychlost větru o hodnotě 20 
m.s-1 odhadnuta na 1 t při použití koeficientu podílu "aktivního" prachu 5.10-5, z toho frakce PM10 
činí 70 – 75 % (kvalifikovaný odhad na základě zkušeností s obdobným typem suroviny) a to je 
celkem 693 – 743 kg/výstavba. 

 

Obr. 22. Ilustrační foto: bodové zdroje prašnosti v plošném zdroji 

 
 

Hlavními opatřeními pro snižování prašnosti bude naplánování zemních prací na dílčí etapy 
a na vhodné sezónní období (podzim – jaro) a případné skrápění exponovaných ploch vodou. 

 

Spotřeba pohonných hmot pro dopravní a stavební mechanizmy při výstavbě: průměrná 
spotřeba nafty nákladního automobilu je: LIAZ 32,8 l/100 km, TATRA 45,0 l/100 km a 
srovnatelná spotřeba je i u zemědělské techniky (traktor) a strojů na zemní práce (rypadlo, 
nakladač, dozer). Na pojezdech v případě extrémních podmínek je uvažováno se zvýšením 
spotřeby až na průměrných 50 l/100 km. Celkově je odhadována maximální spotřeba 
pohonných hmot jednoho stroje kolem 20 l/den. Odhadovaná denní spotřeba maximálně 4 – 5 
mechanizmů v provozu provádějících zemní práce při zakládání golfového areálu a výstavbě 
Multifunkčního centra je 100 l/den. Celkem po dobu zemních prací, založení hřiště a hrubé 
stavby objektu (150 dní) bude spotřeba činit maximálně 15 000 l. 

Vzdálenost přepravy zemin na dočasné deponie a přepravy z deponií na nové místo 
trvalého uložení v součtu s pojezdy strojů a nákladních aut na staveništi, přivážejících štěrk pro 
drenážní vrstvu a jiný materiál je celkově odhadnuta na necelých 7 500 km, tj. 50 km/den (150 
dnů). Pro tuto přepravu je odhadovaná spotřeba kolem 100 l pohonných hmot za jeden den. 
Pokud uvažujeme 3 nákladní automobily přepravující zeminu, písky a štěrk v areálu v průměrné 
vzdálenosti pojezdu 300 m, znamená to cca 3,4 otáčky jednoho nákladního automobilu za 
hodinu. 
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Tab. 30. Odhadované emise ze zemních prací v prostoru staveniště  
Pozn.: za použití emisních faktorů CO – 5,93, benzen – 0,0032, NOx – 6,57 a prachu – 1,920 
vyjádřených v g/km na jedno vozidlo odvozené ze studie L.Kröbl: Stav a očekávaný vývoj v produkci 
emisí škodlivin z výfukových plynů motorových vozidel (Ústav pro výzkum motorových vozidel 1995) pro 
rok 2010. 
g/km 1 den (4 stroje/nákladní 

automobily) 
g/km/den 

období zemních prací (150 dnů 
provoz 4 stroje/nákladní 
automobily) 
g/km/150 dnů 

CO 5,93 1 186 177 900 
BENZEN 0,0032 0,64 96 
NOx 6,57 1 314 197 100 
PRACH 1,92 384 57 600 
 

Odhadovaná spotřeba pohonných hmot mechanismů včetně dieselagregátu (v případě, že 
dieselagregát bude zdrojem energie pro zařízení stavby), je 120 l při provozu cca 8 hod./směna. 
Při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s průměrnou emisí 11,23 g/NOx a 
0,006 g/benzenu. Při spotřebě 120 l činí emise NOx 1347,6 g/1 směnu; benzenu 0,72 g/1 
směnu. Za 150 pracovních dní to činí NOx 202 140 g, benzenu 108 g. 

 

Emise do ovzduší z provozu golfového hřiště: 
V době provozu Golfového hřiště Slapy nebudou vznikat žádné plošné zdroje znečišťování 

ovzduší. Charakter plošného zdroje může mít pouze nezpevněná parkovací plocha pro osobní 
automobily s rozlohou 2 392 m² tvořená štěrkem. Emise prachových částic z nezpevněné 
parkovací plochy budou eliminovány použitým materiálem štěrku a vhodně zvolenou frakcí, 
navíc v případě potřeby bude povrch pravidelně zkrápěn. 

V době provozu golfového hřiště je možné považovat za liniový zdroj znečištění ovzduší 
jízdy osobních automobilů návštěvníků a nákladních automobilů zásobování. Pro orientační 
výpočet emisí dle maximální kapacity parkoviště 100 automobilů byly použity koeficienty 
převzaté z výpočtů provedených programem MEFA02. Počet automobilů byl zvolen pro jízdu 
tam a zpět (200 automobilů), délka průjezdu mimo obec je stanovena na 1 km. 

 

Tab. 31. Emisní faktory pro rok 2010, koeficienty převzaté z výpočtů provedených programem 
MEFA02 
Pozn.: Při nenulovém podélném sklonu silnice se emisní faktory násobí koeficienty sklonu. 
 Emisní faktory (g/km) pro 1 vozidlo a pro rok 2010 
automobily osobní lehké nákladní  

(do 3,5 t) 
zneč. látka město mimo město město mimo město 

těžké 
nákladní 
(nad 3,5 t) 

NOx  0,56 0,92 0,73 1,04 6,57 
CO  5,02 1,95 4,47 2,21 5,93 
Benzen  0,0010 0,0030 0,0020 0,0013 0,0032 
Prach  0,013 0,019 0,032 0,063 1,92 
 

Výpočet emisí tedy vychází z maximálního provozu daného kapacitou záměru a 
zahrnuje jízdu 100 osobních automobilů tam a zpět a jízdu jednoho lehkého nákladního 
automobilu tam a zpět denně. 
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Tab. 32. Emise z osobních a lehkých nákladních automobilů při maximálním provozu 

automobily 100 osobních 200 osobních 2 lehká nákladní 
zneč. látka (g/km) (g/km) (g/km) 
NOx  92,0 184,0 2,08 
CO  195,0 390.0 4,42 
Benzen  0,3 0,6 0,0026 
Prach  1,9 3,8 0,126 
 

V době provozu Golfového hřiště Slapy je tedy možno považovat za liniový zdroj znečištění 
ovzduší výfukové zplodiny z automobilové dopravy. Mobilní zdroje znečišťování ovzduší jako 
jsou sekačky, vertikutátory, malotraktor a další zemědělská mechanizace jsou zanedbatelnými 
zdroji znečištění, protože každý den v období sezóny (maximálně duben – říjen) budou 
v souběhu maximálně tři stroje (nespecifikován typ). Emise ze zemědělské mechanizace budou 
zčásti eliminovány doprovodnou zelení golfového hřiště a jejich rozptyl bude zřejmě ovlivněn 
přirozenou modelací terénu. Výrobce strojů Ransomes Jacobsen Ltd., které budou používány 
splňuje všechny požadované předpisy v rámci ochrany životního prostředí a ochrany zdraví, což 
dokládá certifikáty ISO 14001:2004 – The Environmental Management System, ISO OHSAS 
18001:1999 – The Occupational Health & Safety Management System a ISO 9001:2000 – The 
Quality Management System Standards. 

 

Obecně lze konstatovat, že provoz záměru bude mít oproti současnému stavu pozitivní vliv 
na zlepšení kvality ovzduší v obci zejména v parametru prašnosti PM10. Realizací záměru totiž 
dojde k trvalému zatravnění rozsáhlých území orné půdy o celkové rozloze = 477 098 m², která 
navíc bezprostředně sousedí s lidskými sídly. Orná půda je velkým zdrojem prachu a to 
zejména v období bez vegetačního krytu vlivem zemědělské činnosti a kontinuální větrné eroze. 
Změna kultury na trvalé travní porosty, které jsou schopné vázat vodu a pravidelná závlaha na 
velké časti dotčeného území bude mít také pozitivní vliv na lokální klima (vyšší vzdušná vlhkost, 
eliminace extrémních teplot apod.). Dojde k významné změně evapotranspirace dotčeného 
území změnou intenzit evaporace – fyzikálního výparu území a transpirace – fyziologického 
výparu rostlin. 
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16. Odpadní vody 
Srážkové vody: 
Akumulace srážkových vod bude v rámci objektu Multifunkčního centra zabezpečena 

víceúčelovou malou nádrží na dotčeném pozemku vzdálené asi 70 m od objektu. Nádrž bude 
dimenzována na kapacitu ročního úhrnu srážek ze střech a ze zpevněných ploch. Rozsah 
nádrže bude specifikován po upřesnění architektonického a terénního řešení v projektové 
dokumentaci.  

 

Bilance srážek (podle vzorce Q = i * ψ * A) 

1. střecha 
Q = 0,025 * 1 * (17 * 41,15) 
Q = 17,49 l/s  odtok vody z celé střechy 
jednostranný odtok = 17,49 / 2 = 8,745 l/s 
 
2. zpevněná plocha 1 
Q = 0,025 * 0,8 * 400 
Q = 8 l/s   odtok vody z celé zpevněné plochy 
 
3. zpevněná plocha 2 
Q = 0,025 * 0,8 * 100 
Q = 2 l/s   odtok vody z celé zpevněné plochy 
Součet = 27,49 l/s 
 
Společný odtok: sklon na potrubí min. 10 0/00   Ø 200  30,8 l/s 

 

Víceúčelová nádrž bude prvkem zahradnických úprav a bude také využívána jako zdroj 
závlahové vody pro zahradní úpravy v nejbližším okolí Multifunkčního centra nebo užitkové 
vody pro potřeby techniky, například mytí strojů apod. 

 

Splaškové odpadní vody: 
V průběhu provozu Multifunkčního centra Slapy budou vznikat splaškové odpadní vody. 

Produkci splaškových odpadních vod Multifunkčního centra odpovídá výše v textu uvedená 
spotřeba pitné vody podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) a ve znění pozdějších předpisů. 

Celkové množství odpadních vod podle potřeby vody = 3489 l/den = 3,5 m3/den. 

Množství splaškových vod při plánovaném provozu Multifunkčního centra 280 dnů v roce 
celkem = 980 m3/rok. 

Odpadní vody budou tedy produkovány v maximálním množství = 3,5 m3/den. Splaškové 
odpadní vody jsou totožné se spotřebou pitné vody. To znamená, že zpravidla 95 – 100 % pitné 
vody odtéká následně jako splašková odpadní voda.  

Dimenze potrubí při spádu 10 0/00 a vyšším Ø 150 ..... 14,8 l/s. Z důvodu konečné 
specifikace v podrobnějším řešením Multifunkčního centra je zatím navrženo kanalizační PVC 
potrubí DN 150 mm uložené v pískovém loži tloušťky 10 cm a obsypané na výšku 35 cm rovněž 
pískem. Splašková odpadní voda bude odvedena do obecního kanalizačního řadu napojeného 
na koncovou ČOV, který je vzdálen asi 80 m (celková délka přípojky) od umístění objektu. Na 
kanalizační přípojce je uvažováno se dvěmi  vodotěsnými šachtami, s jednou u objektu a 
s jednou na pozemku u místa napojení na kanalizační řad. Šachty slouží zejména 
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k zavzdušnění, odvětrání, údržbě a čištění, kontrole, čerpání apod. Šachty budou vystaveny 
z betonových prefabrikátů. Budou mít prefabrikované betonové dno s tvarovanou kynetou a 
vstupním komínem o průměru 1 m a konusem. Poklop šachet bude umístěn 10 cm nad povrch 
terénu (opatření proti zatékání dešťové vody) a bude zahrnut přísypem zeminy okolo šachty a 
zatravněn. Stávající splašková kanalizace je gravitační a oddílná. 

 

ČOV – Čistírna odpadních vod Slapy 

Odpadní splaškové vody z obce jsou svedeny gravitační kanalizací do čistírny odpadních 
vod. Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Slapy spadá do objektů vypouštění 
kategorie < než 500 tis. m3/rok. Recipientem čištěné vody je Lahozský potok, dílčí povodí číslo 
hydrologického pořadí 1-08-05-081 resp. Vodní nádrž Slapy – dílčí povodí číslo hydrologického 
pořadí 1-06-01-055. V současné době je ČOV Slapy po významné rekonstrukci a rozšíření na 
kapacitu asi 1500 EO (ekvivalentních obyvatel), které skončily úspěšným otestováním 
technologie v provozu (Stavební povolení/Povolení k nakládaní s vodami č.j. Vod.235-
4205/05/R-Kou). Předcházející kapacita již nevyhovovala (1000 EO) vzhledem k novým 
rozvojovým aktivitám v obci Slapy nad Vltavou a také stav technologie neodpovídal současným 
standardům. Podle stanoviska obce je v plánu další rozšiřování kapacity ČOV. 

 

Tab. 33. Základní údaje o ČOV Slapy rok 2006 (Povodí Vltavy, s.p. 2007) 

VHSB Jílové Slapy ČOV 
Identifikační číslo  124281 
Horní maticové číslo úseku toku  1244000 
Číslo polohy na úseku toku  512 
Číslo hydrologického pořadí  1-08-05-081/ 
Název vodního toku  Vltava 
Říční kilometr  92,500 
Břeh  levý 
Kraj  Středočeský 
Okres  Praha-západ 
Obec  Slapy 
Katastrální území  Slapy nad Vltavou 
Způsob stanovení množství  měření 
Způsob stanovení hodnot jakosti  měření 
Existuje ČOV  ano 
Biologické čištění odpadních vod  ano 
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vod 
Typ a sídlo VP úřadu  OkÚ Praha-západ 
Číslo jednací VP povolení  vod 235-885/92-Kh 
Datum vydání VP povolení  1992-05-19 
Datum platnosti VP povolení   
Povolené množství – tis.m3/rok  132,250 
Povolené množství – tis.m3/měsíc  0.000 
Povolené množství - max.l/s  4,20 
 
Vypouštěné množství vod (tis. m3/měsíc) 
 rok  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem
2006 4.1 5.3 6.6 6.0 6.2 5.6 5.4 5.5 4.8 4.1 4.3 4.6 62.5 
 
Počet hodin vypouštění 
 rok  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem
2006 744 672 720 744 720 744 744 744 720 744 720 744 8 760 
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Druh vypouštěných vod (v tis. m3 z celkového množství) 
chladící vody 
z průtočného 

chlazení 

chladící vody 
z cirkulačního 

chlazení 

průmysl bez 
chladících vod

kanalizace pro 
veřejnou 
potřebu 

důlní vody ostatní 

 0.0  0.0  0.0  62.5  0.0  0.0
 
Druh vypouštěných vod (v tis. m3 z celkového množství) 

povrchová 
voda 

podzemní 
voda 

veřejný 
vodovod minerální voda důlní voda jiný původ 

 0.0  12.5  50.0  0.0  0.0  0.0
 
Vypouštěné znečištění (v mg.l-1 z celkového množství) 

BSK5 CHSK NL RAS N-NH4
+ Nanorg. Pcelk. 

3.8 50.4 6.6  2.5 0.0  
 
Produkované znečištění (v mg.l-1 z celkového množství) 

BSK5 CHSK NL RAS N-NH4
+ Nanorg. Pcelk. 

355.0 745.8  323.2  79.5 0.0  
(Portál ISVS) 

 

Princip čištění zrekonstruované ČOV Slapy: 

1) Mechanické předčištění – hrubé a jemné stírací česle. Za objektem česlí jsou dvě 
čerpadla a výtlačné potrubí vede do vertikálního lapáku písku. Z lapáku písku voda 
gravitačně stéká do rozdělovací komory s kapacitními přelivy, které rovnoměrně 
rozdělují nátok do technologické linky. 

2) Biologické čištění – na principu nízko-zatížené aktivace s úplnou stabilizací kalu, 
simultánní nitrifikací a předřazenou denitrifikací a regenerací kalu. Separace 
aktivovaného kalu je prováděna ve vertikální dosazovací nádrži. 

 

Tab. 34. Parametry aktivace 

Parametry aktivace 

Celkový objem aktivace 324 m³ 

Objem denitrifikace 93 m³ 

Objem nitrifikace 206 m³ 

Objem regenerace 25 m³ 

Zatížení kalu 0,05 kg/den BSK5 

Stáří kalu 24,2 dne 

 

Dostatečný objem aktivační nádrže, nízké zatížení kalu a vysoká oxigenační 
kapacita aerace zabezpečuje vysokou účinnost odbourání organických látek. 
Mechanicky předčištěná voda je přivedena do denitrifikační zóny aktivační nádrže. 
Z denitrifikace natéká aktivační směs do oxické nitrifikační zóny za intenzivního 
míchání a okysličování. 

3) Chemické srážení fosforu – pomocí solí železa. Dávkování tekutého koagulantu do 
oxické zóny aktivačních nádrží pomocí čerpadla. 

4) Filtrace – pomocí bubnového mikrosítového filtru 
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V současné době je denní průměrný přítok na čistírnu odpadních vod = 170 m³/den a denní 
maximum je = 240 m³/den. Zrekonstruováním ČOV došlo dle výsledků testování k navýšení 
kapacity přítoku o 30 m³/den a maximálně povolené množství = 300 m³/den. Dle Povolení 
k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zrekonstruované 
ČOV Slapy došlo k významnému zvýšení účinnosti čištění. Vše viz následující tabulka. 

 

Tab. 35. Údaje o povolené kvantitě a kvalitě vypouštěných vod zrekonstruované ČOV Slapy 

Údaje o povolené kvalitě vypouštěných odpadních vod z celé ČOV Slapy 

Ukazatel Hodnota „p“ (mg/l) Hodnota „m“ (mg/l) 
Množství 

vypouštěného 
znečištění v t/rok 

BSK5 12 24 1,3 

CHSKCr 60 120 6,48 

NL 20 30 2,16 

Ncelk. 15 20 1,62 

N-NH4 5 (z 10) 10 (z 20) 0,81 

Pcelk. 1,5 3 0,16 
Poznámka: „p“ = přípustné hodnoty 
  „m“ = maximální hodnoty 
 

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod 

Průměrný povolený denní (l/s)  3,5 Průměrné povolené (m³/den) 300 

Maximální povolený denní (l/s) 5,6 Maximální povolené (m³/den) 480 

Maximální povolený hodinový (l/s) 11,1  
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Obr. 23. Stanovisko Obce Slapy nad Vltavou na základě souhlasu provozovatele ČOV 
k připojení záměru na kanalizaci a ČOV 
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Závlahová – drenážní voda: 
Veškerá užitková voda, která je čerpána pro zavlažování Golfového hřiště Slapy pochází 

výhradně z řeky Vltavy resp. z Vodní nádrže Slapy. Závlahová voda bude podle potřeby 
přiváděna v předpokládaném množství kolem 5 – 7 l/s přivaděčem užitkové vody a 
akumulována v jedné retenční nádrži o objemu = 2 850 m³, ze které bude po filtraci 
distribuována do zavlažovacího systému k jednotlivým rozstřikovačům. Zavlažování zahrnuje 
plochu = 191 525 m² (37,2 %) golfového hřiště a jedná se o odpaliště, dráhy a jamkoviště. 
Zavlažování bude probíhat zásadně mimo provozní dobu hřiště – přes noc. Přebytečná voda, 
která nebude spotřebována rostlinami trvalého travního porostu ani evapotranspirací dotčeného 
území bude svedena v místech její akumulace povrchovými příkopy do jednoduchých 
zasakovacích jam. Jedná se o technicky velmi jednoduché řešení infiltrace přebytečné 
závlahové vody v území, které nenaruší lokální hydrologický cyklus. Toto řešení se praxi 
golfových hřišť osvědčilo a bude použito i na území navrhovaného golfového hřiště. Drenážní 
systém je navržen tak, aby přirozenou cestou odvedl přebytečnou srážkovou i přebytečnou 
závlahovou vodu. Přebytečná voda tak bude přirozeně z dotčeného území odváděna 
mikropovodími Přestavlckého a Sladovařského potoka zpět do řeky Vltavy resp. Vodní nádrže 
Slapy, ze které je pro účel závlah čerpána. 

 

Popis drenážního systému jamkoviště: 

Drenážní vrstva bude tvořena hrubým kamenivem – při její bázi bude použita úzká základní 
frakce > 32, doplňkové frakce závisí na volbě druhu kameniva, svrchu bude tvořena úzkými 
základními frakcemi 8 – 16, 16 – 32 v poměru 1:1, doplňkové frakce – viz popis báze. V 
projektu z důvodů místního hydrologického režimu je pro drenážní vrstvu navrhováno hrubé 
kamenivo - při její bázi bude použita úzká základní frakce > 32, doplňkové frakce závisí na 
volbě druhu kameniva, svrchu bude tvořena úzkými základními frakcemi 8 – 16, 16 – 32 
v poměru 1:1, doplňkové frakce – viz popis báze. Vrstva cca 150 mm. Hutnění hmot pod 
kořenovou vrstvou bude provedeno váhou pojíždějícího stroje. Vývod drenáží odpališť a 
jamkovišť je přímo do vsakovacích nádrží/jam. 
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17. Odpady 
Z charakteru záměru vyplývá, že se nebude jednat o záměr, který by byl významný 

z hlediska produkce odpadů. V souvislosti s realizací záměru budou vznikat odpady ve fázi při 
výstavbě i ve fázi při provozu. 

 

Odpady vznikající při výstavbě: 
Při výstavbě areálu budou vznikat běžné stavební odpady a další odpady uvedené v 

následující tabulce. Odpady budou vznikat při následujících činnostech: 
- výstavbě prvků golfového hřiště vč. drenáží; 
- vybudování zavlažovacího systému včetně retenční nádrže; 
- založení trvalých travních porostů; 
- výsadbě dřevin; 
- vybudování objektu Multifunkčního centra včetně inženýrských sítí; 
- vybudování dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu. 

 

Tab. 36. Přehled odpadů, které mohou vzniknout ve fázi výstavby a jejich zařazení do Katalogu 
odpadů 

Katalog.č. Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170101 Beton O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
020103 Odpad rostlinných pletiv O 

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky N 

200301 Směsný komunální odpad O 
 

Ve fázi výstavby budou vznikat převážně odpady kategorie O, nicméně nelze vyloučit ani 
výskyt odpadů kategorie N. Podrobnější specifikace druhů odpadů včetně jejich množství není 
v současné době možná, bude upřesněna v dalších fázích projektové dokumentace. 

S odpady vznikajícími ve fázi výstavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákonnými normami. 
Odpady budou shromažďovány ve sběrných nádobách, budou zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Bude zajištěn požadavek na třídění jednotlivých 
druhů odpadů u zdroje za účelem přednostního využití odpadů. Původce odpadů zajistí 
zařazení odpadů dle druhů a kategorií dle požadavků příslušné legislativy. 

Odpady vznikající při výstavbě záměru budou předány osobě oprávněné k jejich převzetí dle 
§ 12, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zároveň je každý podle § 
12 odst. 4 zákona o odpadech povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním (tedy 
platným souhlasem vydaným dle § 14 odst.1 výše citovaného zákona) neprokáže, nesmí jí být 
odpad předán. 
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Odpady vznikající při provozu: 
Ve fázi provozu záměru budou vznikat především odpady z provozu Multifunkčního centra a 

odpady související s údržbou hřiště, zejména trvalých travních porostů. 

 

Tab. 37. Přehled odpadů, které mohou vzniknout během provozu záměru a jejich zařazení do 
Katalogu odpadů 

Katalog.č. Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 
020103 Odpad rostlinných pletiv O 
130205 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 
130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150107 Skleněné obaly O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné N 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

160103 Pneumatiky O 
170203 Plasty O 
200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
200301 Směsný komunální odpad O 

 

Ve fázi provozu záměru budou vznikat kromě odpadů kategorie O, také odpady kategorie N. 
Podrobnější specifikace druhů odpadů včetně jejich množství není v současné době možná, 
bude upřesněna v dalších fázích projektové dokumentace. 

Z údržby golfového trávníku bude vznikat biologický odpad v odhadovaném množství do 10 
m3 ročně. Bude se jednat především o odpad ze seče intenzivně udržovaných prvků golfového 
hřiště - drah. Vyjma intenzivně udržovaných prvků jamkovišť a odpališť, kde bude po seči 
nadrobno upravený materiál ponechán na místě k přirozenému rozkladu tzv. zelené hnojení. 
Dále bude biologický odpad vznikat při provozu kuchyně v rámci Multifunkčního centra.  

Podle upřesnění postupů péče o golfové hřiště může být biologický odpad: 
1. využíván kompostováním přímo v areálu golfového hřiště; 
2. nebo předán osobě oprávněné k nakládání s odpady v souladu s příslušnou 

legislativou pro využití v kompostárně; 
3. nebo předán osobě oprávněné k nakládání s odpady v souladu s příslušnou 

legislativou pro využití či v případě, že nebude možné tento odpad využít, k 
odstranění. 

 
S odpady vznikajícími ve fázi provozu záměru bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech a ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákonnými 
normami. Odpady budou shromažďovány ve sběrných nádobách, budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Bude zajištěn požadavek na třídění 
jednotlivých druhů odpadů u zdroje za účelem přednostního využití odpadů. Původce odpadů 
zajistí zařazení odpadů dle druhů a kategorií dle požadavků příslušné legislativy. 

V současné době je uzavřena smlouva se společností Remondis, s.r.o. o převzetí odpadu, 
jeho odvozu a zajištění jeho následného využití nebo odstranění. Jedná se konkrétně o odpady: 
20 03 01 – Směsný komunální odpad a 15 01 02 – Plastové obaly (po jedné nádobě). V případě 
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potřeby bude rozšířen počet typů odpadů nebo počet resp. kapacita nádob či frekvence jejich 
odvozu. Zatím je počítáno s frekvencí Směsný komunální odpad 1 x týdně a Plastové obaly 1x 
za 14 dní. Firma Remondis, s.r.o. zajišťuje odvoz a likvidaci odpadů pro celou obec Slapy nad 
Vltavou. 

Odpady vznikající při výstavbě záměru budou předány osobě oprávněné k jejich převzetí dle 
§ 12, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zároveň je každý podle § 
12 odst. 4 zákona o odpadech povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním (tedy 
platným souhlasem vydaným dle § 14 odst.1 výše citovaného zákona) neprokáže, nesmí jí být 
odpad předán. 

Při realizaci záměru se z hlediska nakládání s odpady kladou na provozovatele povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění 
zákona č. 125/2005 Sb. Při výstavbě a provozu je nutné zohlednit činnosti související se 
zabezpečením desinfekce, čistoty a hygieny provozu, při nichž můžou být chemické látky 
a prostředky použity, což musí řešit provozní a manipulační řády a dále případné technologické 
postupy. 

 

S ohledem na charakter záměru a možnou produkci odpadů nelze za předpokladu 
dodržování obecně závazných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství očekávat 
z hlediska ochrany životní prostředí nestandardní situace s významným nepříznivým vlivem na 
životní prostředí. 

 

Kompostování: 
V případě volby kompostování biomasy přímo v areálu Golfového hřiště Slapy a dodržení 

správného postupu kompostování může být výsledný produkt použit zpět pro ošetření trvalých 
travních porostů resp. zlepšení vlastností půdy. Důležitým prvkem pro úspěšnou realizaci tohoto 
procesu je správný výběr technologie, dodržování technologického postupu a správná 
surovinová skladba. Kompostovat lze nejen travní biomasu, ale také některé biologicky 
rozložitelné zbytky z kuchyně. 

Vhodný způsob pro kompostování na golfovém hřišti je kompostování v kompostérech či 
ohradách. Z hlediska přípravy materiálu zakládky je vhodné mít několik kompostérů či ohrad 
vedle sebe vzhledem k průběžnému doplňování materiálu. 

Důležité je umístění kompostéru či ohrady v areálu – nejlépe na chráněném místě před 
silným osluněním a větrem. Kompostér musí stát na volné zemi, ne na betonu, kamenné dlažbě 
nebo asfaltu. Styk s volnou půdou umožňuje volný přístup půdním mikroorganismům a houbám. 
Právě organismy se podstatnou měrou podílejí na tvorbě kompostu, především jeho 
nejdůležitější složky – humusu. Na rozdíl od kompostérů je lepší ohradu vybudovat s pevným 
dnem. Ohrada i kompostér by měly umožnit snadné zakládání a vybírání materiálu, nejlepší je s 
dvířky nebo vyjímatelnou stěnou. 

Nejdůležitější faktory pro správné založení kompostu jsou: poměr C : N, popřípadě C : P, 
obsah vody, velikost částic a provzdušnění.  

Důležité je při kompozici znát poměr C : N popř. C : P jednotlivých surovin. Výsledný poměr 
zakládky by se měl pohybovat kolem C : N = 30 : 1. Pro běžnou praxi stačí znát poměr C : N 
jednotlivých surovin. U fosforu, kterého je v našich substrátech nedostatek, stačí již malé 
množství, aby kompostovaní proces mohl řádně proběhnout. 

Travní fytomasa má většinou optimální chemické složení pro kompostování. Je to zejména 
poměr uhlíku a dusíku (C : N), který se pohybuje v rozmezí 18 - 35. Užší poměr je u sečí mladé 
trávy, vyšší hodnoty poměru u trav vysemeněných, u vytrvalých porostů a u stařiny. Pro 
kompostování jsou nepříznivé fyzikální vlastnosti travní fytomasy, zejména redukovaná 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Houba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
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objemová hmotnost trávy (přepočtená na sušinu). Tato vlastnost způsobuje obtížné míchání 
trávy s dalšími přídavky a v průběhu zrání velkou objemovou redukci zrajícího kompostu. Travní 
fytomasa neobsahuje vhodnou mikroflóru pro vlastní kompostování. Při nedostatečné 
homogenizaci trávy s dalšími přídavky vznikají ve spodních vrstvách anaerobní zóny stlačené 
fytomasy, kde probíhá tlení trávy, provázené zápachem. 

Vhodným přídavkem do surovinové skladby kompostu k travní fytomase je zemina, zejména 
orniční skrývka, a to z důvodu zabezpečení vhodné mikroflóry. Při dobré homogenizaci 
dostačuje přídavek 5 % hmotnosti, při horší homogenizaci 10 % přídavku. Zeminu je možné 
nahradit přídavkem již vyzrálého kompostu. 

Dalším vhodným přídavkem je lignocelulózový substrát zlepšující fyzikální vlastnosti 
a zabezpečující především pórovitost a přirozenou ventilaci zrajícího kompostu. Zde je možno 
využít dřevní štěpku z průřezů při údržbě a likvidaci zeleně, drcenou stromovou kůru.  

Při vylepšování fyzikálních vlastností čerstvého kompostu stromovou kůrou nebo dřevní 
štěpkou při hmotnostním podílu 20 – 30 % v surovinové skladbě kompostu je nezbytné 
technologicky vyřešit problém spočívající v rychlé přeměně travní hmoty (při intenzivní aeraci 
cca 1 měsíc) a v pomalé přeměně lignocelulozových substrátů (3 – 6 měsíců). 

Při vrstvení je nutné na spod v zakládce umístit hrubý materiál se širokým poměrem C : N 
(dřevní či korní štěpka, nebo řezanka z papíru či slámy, sena) pak jemný (travní drť, zelená 
tráva, seno, slupky brambor, zeleniny a ovoce, zbytky čajů, kávy, odpadky z kuchyně a jídel), 
střídat vlhký a suchý navzájem. Maximální velikost částic má být 10 cm (vhodné jsou různé 
drtiče). Vhodné je v první várce přidat urychlovač zrání nebo malé množství vyzrálého 
kompostu. Hromady se nezakrývají, nanejvýš jen cca 10 cm zeminy proti vysýchání. Zakládka 
se vrství od spodu – nejhrubší, na něj jemnější, pak hrubší postupně navzájem. Tloušťka vrstev 
rozhoduje o rychlosti rozkladu, čím větší, tím pomalejší a naopak. Nejlepší výsledky jsou mezi 
10 – 20 cm. Vrstvy se jen na sebe pokládají, nikoli hned promíchávají, mohlo by to podstatně 
zpomalit proces humifikace. Zakládka se nikdy neušlapává. Založený a správně vrstvený 
materiál se samovolně sesouvá, uvnitř dochází k samozahřívání a uvolňuje se přebytečná 
voda, kterou je možno zachytávat do nějaké nádoby či bazénku nebo jiného prostoru. 
Zachycená voda pak může posloužit k vlhčení přesušeného substrátu a obsahem v ní 
uvolněných živin k dosycení vznikajícího kompostu. 

Během tepelných fází zakládka slehne, probíhá tlení, uvolňuje se přebytečná voda, a 
kompost postupně vyzrává. Vyzrálý kompost je nakonec mírně vlhký, sypký, tmavohnědý až 
černý, s téměř neznatelnými částicemi. Charakteristická je příznačná, typická zemitá vůně. 
Výskyt žížal a dalších druhů destruentů není na závadu. Kompost je vhodné před použitím 
prosít a nerozložené větší částice použít znovu do zakládky nového kompostu. 

Přeměna organické hmoty travní fytomasy na kompost je provázena vysokou objemovou 
redukcí substrátu. Rychlost přeměny závisí na intenzitě aerace a lze ji významně urychlit 
použitím mikrobiologicko-enzymatického preparátu Oxygenator. 

Travní fytomasa se při kompostování chová odlišněji než jiné biodegradabilní odpady. 
Úspěšné kompostování větších objemů trávy předpokládá správně sestavenou surovinovou 
skladbu a správně projektovaný technologický postup. 

Během postupného vrstvení je třeba hlídat teplotu první a druhé kompostovací tepelné fáze. 
Teplota zakládky nesmí překročit 70°C, jinak může dojít k poškození kompostovacího procesu. 
Není třeba překopávat zakládku, pokud jednotlivé vrstvy nejsou vyšší než 10 cm. Je – li substrát 
příliš mokrý a slehlý, pak je vhodné vrstvu nakypřit nebo přeházet. Optimální teplota dalších fází 
kompostování je kolem 55°C. Zakládat lze jednotlivé vrstvy kontinuálně, proces zahřívání dané 
partie probíhá znovu a postupuje podle jednotlivých vrstev nahoru. Na kompostování 
v kompostérech má venkovní teplota omezený vliv, jen za silných mrazů kolem -20°C dochází 
k podstatnému zpomalení procesu. Pochopitelně nejrychlejší tlení probíhá během letního 
období. 
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Ke zlepšení vyzrávání je vhodné přidávat také podrcených skořápek z vajec. Je dobré 
přidávat do kompostu slivky piva, malé množství starého pečiva, zbytky mouky. Naprosto 
nevhodné je pálené vápno, které silně podporuje mineralizaci organické hmoty a došlo by tak k 
velkým ztrátám hmoty i živin. Nebezpečné odpady do kompostu nepatří. To znamená 
především různé jedy, syntetické barvy, plasty a baterie, radioaktivní odpad, odpadové sklo a 
porcelán, též různé kovy, použité obvazy, odpad biologicky znečištěný, saponáty apod. 
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18. Hluk, vibrace 
Hluk při realizaci záměru: 
Při zakládání golfového hřiště a výstavbě Multifunkčního centra nemůže s ohledem na 

vzdálenost od chráněných venkovních prostorů a velikost staveniště dojít k nahromadění 
většího počtu zdrojů hluku a překročení příslušných limitů. Navíc bude jako princip předběžné 
opatrnosti zajištěno nepřekročení limitů hluku naplánováním a koordinací stavebních prací, a to 
ve smyslu časové i prostorové součinnosti zdrojů hluku. Vzhledem k tomu, že záměr má 
relativně malé požadavky na přesuny zemin, nebude v dotčeném území působit velké množství 
těžké techniky působící hluk. 

 

Tab. 38. Hladina akustického výkonu u různých stavebních strojů 
Pozn.: uvedené údaje se mohou lišit v závislosti na stáří stroje a jeho technickém stavu; NA = nákladní 
automobily 

hladina akustického výkonu dB(A) stroj stojící jízda 
NA TATRA JAMAL 86 81,7 
NA TATRA 8x8 85 81 
Lžicové rypadlo DH 421 69,8 – 89,2 
Dozer CAT D5H-M5592 74,2 – 91,2 
 

Tab. 39. Údaje o výsledcích měření některých používaných strojů 

stroj LAmin LAmax LAeq LEX,8h 
Nakladač DH 421  69,8 89,2 76,3 74,2 
Dozer CAT D5H – M5592  74,2 91,2 84,4 83,2 
Vysvětlivky:  LAmin  - minimální hladina akustického tlaku (nejnižší naměřená hodnota) 

LAmax  - maximální hladina akustického tlaku (nejvyšší naměřená hodnota) 
LAeq    - ekvivalentní hladina akustického tlaku  
LEX,8h  - směnová hladina expozice hluku (pro osmihodinovou pracovní dobu) 

 

Z výše uvedených důvodů není nutné po dobu zvýšené hlukové zátěže navrhovat v okolí 
dotčeného území protihluková opatření popř. lze využít místy deponie ornice jako protihlukové 
bariéry. 

 

Hladiny akustického tlaku strojů pro založení trvalých travních porostů jsou srovnatelné 
s běžnými zemědělskými stroji LpA = 60 – 90 dB (A). Souběh jednotlivých strojů, coby zdrojů 
hluku bude omezený, což je dáno především velikostí plochy, rozmístěním intenzivně 
udržovaných prvků golfového hřiště a různým postupem prací. 

Realizací Golfového hřiště Slapy se tento prostor stane chráněným venkovním prostorem – 
nezastavitelným územím sloužícím k rekreaci a sportu. 

 

Hluk při provozování záměru: 
Hluk z provozu záměru detailně řeší Příloha. č. 5. Posouzení hlukových poměrů 

Golfového hřiště Slapy (18-ka). Hluková studie byla zpracována na základě požadavku Obce 
Slapy nad Vltavou. Z výsledků studie je zřejmé, že v denní době nebude docházet k překročení 
limitních hodnot (LAeq,p = 50 dB) a tedy údržbové práce, prováděné výhradně v denní době 
nenaruší akustickou pohodu v obci. Pro ještě větší zlepšení akustické pohody budou přijata 
navržená organizační opatření. 
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19. Záření radioaktivní, elektromagnetické 
Založení golfového hřiště ani výstavba Multifunkčního centra včetně jejich provozu nebudou 

zdrojem žádného druhu radioaktivního či elektromagnetického záření. 

 

20. Popis rizik bezpečnosti provozu 
Osoby pohybující se po golfovém hřišti a v jeho okolí musí být chráněny před letícími míči. 

To je řešeno již v architektonickém návrhu situace jednotlivých herních drah 18-ti jamkového 
golfového hřiště. Bezpečnost je jedním ze základních kritérií, které se v projekci golfových hřišť 
standardně uvažují. K účelu zvýšení bezpečnosti je navržen takový systém umístění odpališť a 
jamkovišť, který vyloučí ohrožení jak hráčů, tak případných náhodných chodců – návštěvníků. 
V rizikových místech jsou pro zvýšení bezpečnosti vysázeny skupiny dřevin či vybudovány 
kamenné ochranné zídky. Systém bezpečnosti bude navíc upraven v místních golfových 
pravidlech a pravidlech pohybu návštěvníků v rámci celého areálu. 

Pracovníci Golfového hřiště Slapy a Multifunkčního centra budou dodržovat zákonné normy 
související s bezpečností práce. 

 

21.  Doplňující údaje 
Terénní úpravy a zásah do krajiny: 
Golfové hřiště Slapy (18-ka) respektuje ve svém architektonickém návrhu přirozenou 

morfologii terénu dotčeného území, výhledové pozice a stávající vzrostlou zeleň. Tato kritéria 
splňuje umístění všech prvků hřiště a jejich orientace a návrhy výsadeb dřevin. Při realizaci se 
počítá s přirozenou profilací terénu a neuvažuje se o provádění významných terénních prací a 
významných terénních úprav. Jediné hrubé terénní práce budou v souvislosti s výstavbou 
odpaliště, jamkovišť a bunkerů a dále s vybudováním vodní nádrže a objektu Multifunkčního 
centra. Celkově se jedná o plochu = 31 890 m², což je = 6,1 % celkové rozlohy záměrem 
dotčeného území (detailně viz část C). Celková bilance přesouvaných hmot je 11 650 m³. 

Nejvýraznějším zásahem do krajiny je založení trvalých travních porostů na orné půdě 
formou výsevu a masivní výsadby dřevin, vybudování nové vodní nádrže a vybudování objektu 
Multifunkčního centra (detailně viz.část C). 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
Dotčené území leží ve Středočeském kraji, okresu Praha – západ v krajině Středočeské 

pahorkatiny. V blízkosti se nachází východním směrem řeka Vltava resp. Vodní nádrž Slapy. 
Nadmořská výška dotčeného území se pohybuje od 310 m n.m. do 357,7 m n.m. (Ždáňská 
hora). Dotčené území je členité a pozemky zpravidla svažité. Předkládaný záměr zaujímá 
celkem plochu 518 689 m² a je kompletně situován v katastrálním území Přestavlky u Slap. 
Celý záměr je umístěn pouze na v současné době zemědělsky využívaných pozemcích. 
Zpravidla se jedná o ornou půdu a v malé míře o trvalé travní porosty = 41 591 m² = 8 % 
z celkové rozlohy dotčeného území. 

Architektonický návrh golfového hřiště převážně respektuje přirozené hranice tvořené 
stávajícími liniovými vegetačními formacemi jako jsou meze, remízy, břehové porosty apod. a 
využívá stávající přirozený reliéf krajiny. Během výstavby tedy nedojde k významným změnám 
reliéfu dotčeného území a tedy nebude významně ovlivněn krajinný ráz kulturní krajiny 
Středočeské pahorkatiny resp. katastrálního území Přestavlky u Slap. Navržený objekt 
Multifunkčního centra v žádném případě netvoří dominantu krajiny a je harmonicky začleněn do 
stávající zeleně. Ke změnám půdního horizontu a k trvalému záboru půdy dojde pouze na 
plochách plánovaných odpališť, jamkovišť bunkerů, retenční vodní nádrže a objektu 
Multifunkčního centra, které jsou z hlediska celkové rozlohy hřiště nevýznamné a činí 31 890 m² 
= 6,1 % celkové rozlohy záměrem dotčeného území. Realizací záměru na převážné části 
dotčeného území nedojde k nevratné změně půdy, znemožňující případné zemědělské využití 
pozemků vyjmutých pro tento účel ze ZPF v budoucnu. Golfové hřiště bude doplněno masivní 
výsadbou geograficky původních druhů dřevin ve skupinách i solitérů. 

Dotčené území kontinuálně navazuje na intravilán obce Slapy resp. její místní části. Obec 
Slapy nad Vltavou, jejíž představitelé mají jednomyslně kladné stanovisko k realizaci záměru 
zdůrazňují výhodu realizace mimo jiné v „konzervaci“ území, která trvale zabrání a bude 
limitovat potenciální tlaky na projekty masivní výstavby v obci. 

V dotčeném území oproti současnému stavu dojde ke změně kultur z tradičních zpravidla 
jednoletých zemědělských plodin na trvalé travní porosty, plošně s různou intenzitou péče a 
současně s tím dojde ke změně managementových postupů – hospodaření v kulturní krajině 
(viz předcházející kapitoly). 

Za území dotčené záměrem, jeho realizací a následným provozem lze považovat celou 
navrhovanou plochu Golfového hřiště Slapy. Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru lze vlivy 
mimo dotčené plochy považovat za nevýznamné. 

 

C. I .1 .1 .  Ochrana  p ř í rody a  kra j iny  
Jedná se o území s harmonickou kulturní (zemědělsky využívanou) krajinou 

s charakteristickým reliéfem. Území patří do biogeografické subprovincie Hercynikum, 
Slapského bioregionu (Culek 1996) a sosioekoregionu Středočeská pahorkatina (Petříček 
1982). Dotčené území je součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografický obvod 
Českomoravské mezofytikum – 41. Střední Povltaví (Skalický 1997) – květena je rozmanitá, 
mezofyty převažují nad termofyty, rozpětí vegetačních stupňů je suprakolinní (kopcovina), klima 
kontinentální, srážkově nedostatkové, reliéf krajiny svažitý, podklad rozmanitý a skalnatý, lesy 
převládají nad obdělávanými kulturami. Z hlediska zoogeografického je zájmová oblast součástí 
V. faunistického okresu – povodí Vltavy (Landa a Soldán 1989). 
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Dotčené území není součástí žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného 
území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve znění pozdějších 
předpisů. 

Celé dotčené území leží na k.ú. Přestavlky u Slap a bezprostředně navazuje na východní, 
severovýchodní a jižní hranici intravilánu obce. 

 

Lokality soustavy Natura 2000: 
Ve vzdálenosti ≥ 0,5 km jižním směrem od dotčeného území se nachází Evropsky 

významná lokalita soustavy Natura 2000: Hrdlička – Žďánská hora (CZ0213023). Jedná se o 
území klasifikované podle § 45 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů: území zvláštní ochrany pro potřeby Směrnice 79/409/EHS o ochraně 
volně žijících ptáků („Ptačí území“) a chráněné území evropského významu Natura 2000 podle 
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin. Podle vyjádření příslušného úřadu lze vyloučit významný vliv předkládaného záměru na 
Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality (Kapitola F.) resp. na Evropsky významnou lokalitu 
Hrdlička – Žďánská hora (CZ0213023). 

 

Situace Územního systému ekologické stability (ÚSES): 
Převážná část dotčeného území je součástí ochranného pásma nadregionálního biokoridoru 

NRBK 69 Údolí Vltavy – Štěchovice, úsek NRBK Štěchovice – Ždáňská hora. Osa 
nadregionálního biokoridoru vede řekou Vltavou ve směru sever – jih. Jedná se o Vodní nádrž 
Slapy, zalesněná úbočí, skalnaté srázy s xerotermní vegetací. Typickými zástupci vegetace 
jsou tařice skalní (Alyssum saxatile), silenka nicí (Silene nutans), vřes obecný (Calluna 
vulgaris), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), 
mařinka sivá (Asperula glauca) a rozchodník ostrý (Sedum sexangulare). 
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Obr. 24. Situace ochranného pásma nadregionálního biokoridoru NRBK 69 a umístění záměru 

 
 

 
(AOPK ČR, 2006) 
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Dotčené území v místní části Kopanina bezprostředně sousedí s lokálním biocentrem LBC 
242 Mokřad u Přestavlk. Jedná se o vrbiny a rákosiny na vlhké lokalitě kolem Přestavlckého 
potoka ústícího do řeky Vltavy. Typickými druhy jsou skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), 
blatouch bahenní (Caltha palustris), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), sítina rozkladitá 
(Juncus effusus), rákos obecný (Phragmites australis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a 
šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius). Je to zejména lokalita kosatce sibiřského (Iris sibirica) a 
s výskytem ledňáčka říčního (Alcedo atthis). 

Z  lokálního biocentra 242 Mokřad u Přestavlk vede západním směrem proti proudu 
Přestavlckého potoka lokální biokoridor LBK 226 Úsek Mezi loukami – Mokřad u Přestavlk a 
severovýchodním směrem po proudu potoka k řece Vltavě lokální biokoridor LBK 227 Úsek 
Mokřad u Přestavlk – Údolní nádrž Slapy. 

V současné době neprobíhá v rámci výše uvedených lokálních prvků Územního systému 
ekologické stability žádný ochranářský management. 

Aktuální ohrožení výše uvedených prvků lokálního ÚSES spočívá především v zanášení 
vodních ekosystémů erodovaným materiálem z orné půdy a jejich eutrofizaci a urychlení 
sukcese směrem k terestrickým ekosystémům (zazemňování vodních těles). Záměrem 
způsobená změna využití pozemků z orné půdy na trvalé travní porosty s různou intenzitou 
péče eliminuje riziko eroze a transportu živin a významně sníží intenzitu těchto negativních 
projevů. Aplikace hnojiv bude na golfovém hřišti kvantitativně nižší než je tomu v případě 
konvenčního hospodaření na orné půdě. Jedná se pouze o intenzivní prvky golfového hřiště – 
odpaliště (tee), jamkoviště (green) a dráhy (fairway) o celkové rozloze 191 525 m². Kvalita 
hnojiv i ochranných prostředků je velmi vysoká, připravený pěstební plán předpokládá využívat 
plnohodnotná 100 % přírodní biologická a organická hnojiva a vitalizéry, která doplňují vhodnou 
formou živiny a mikrobiální kultury obsažené přirozeně v půdě (více viz kapitola B.II. – 11. 
Půda.). Jejich aplikace je navíc cílená – bodová. Vstupy živin a znečišťujících látek do půdy a 
dále do povrchových a podzemních vod jsou kvalitou a kvantitou hnojiv a dalších prostředků 
eliminovány na minimum. 

 

Významné krajinné prvky v zájmovém území a nejbližším okolí: 
V nejbližším okolí záměrem dotčeného území jsou registrovány dva Významné krajinné 

prvky (VKP) podle § 6, ani VKP ve smyslu § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Mezi záměrem dotčenými pozemky se nachází významný krajinný prvek VKP 320 Niva 
potoka a rybníčky u Přestavlk a severozápadně od dotčených pozemků VKP 321 Niva potoka 
od Přestavlk v Lahozu. Oba významné krajinné prvky korespondují a doplňují místní lokální 
Územní systém ekologické stability (viz výše). V širším okolí se nachází ještě řada významných 
krajinných prvků (VKP 315, VKP 316, VKP 319). 
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Obr. 25. Celková situace ÚSES a významných krajinných prvků a orientační lokalizace záměru 
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Přestavlcký potok včetně systému rybníků tedy jsou Významnými krajinnými prvky a 
součástí lokálního Územního systému ekologické stability. Horní rybník v místní části Přestavlky 
u Slap (ID 108050810003), který bezprostředně sousedí se záměrem dotčeným územím je 
v současnosti silně zabahněn a zcela bez vody s havarijním stavem všech funkčních prvků a 
hráze. Předkládaný záměr iniciuje revitalizaci dotčeného Horního rybníka, který tvoří 
spojnici plánované jižní a severní 9-ti jamkové části golfového hřiště. Realizací revitalizace 
dojde k obnově zanedbané části ÚSES a Významného krajinného prvku. V současné době 
dochází k přípravě Studie a zpracování projektové dokumentace společností Terén Design, 
s.r.o (pod vedením Ing. Rouse). Cílem revitalizace je vybudovat přírodě blízký rybník 
s významným litorálem a pouze s extenzivních chovem geograficky původních druhů ryb. 
V rámci revitalizace budou zrekonstruovány všechny funkční prvky a posílena rybniční hráz. 
Revitalizace bude provedena podle doporučení Just a kol. 2003. 

V rámci přípravy projektové dokumentace již došlo k: 

- změření lokality Horního rybníka – předmětného objektu (rybník) a navazujícího 
okolí, včetně vtoku, odtoku a vstupů (cest), polohové a výškové zaměření (v JTSK, 
Bp.v.); 

- zjištění základních hydrologických údajů z ČHMÚ – pro definované povodí Horního 
rybníka (plocha povodí, průměrná dlouhodobá roční výška srážek na povodí, 
průměrný dlouhodobý roční průtok, M-denní průtoky a N-leté průtoky); 

- povedení sond až na skutečné dno rybníka za účelem zjištění objemu a složení 
sedimentů a odebrání vzorků pro laboratorní rozbory a zjištění kvality sedimentů, 
z důvodu jejich možného využití v místě pro rozšíření a zvýšení hráze: 
1. Pět sond (kopané nebo vrtané-stačí ruční jádrový vrták); dvě v horní části (ve 

2/3) a dvě v dolní části (v 1/3) rybníka a jedna uprostřed; 
2. Vzorek byl uložen na folii tak, jak byl vytažen z jádra a přikryt proti působení 

srážek; 
3. Došlo ke stanovení stratigrafie sedimentu (splavenin); 
4. Pro laboratorní analýzy byl proveden směsný vzorek z dolní a horní části 

zdrže; 
5. Analýza byla provedena tak, aby vyhovovala účelu pro který budou 

sedimenty využity; v každém případě se jednalo o stanovení: těžké kovy vč. 
arzenu, PCB, ropné látky apod.; 

6. Možné využití sedimentu pro hutněné násypy (po částečném vyschnutí). 
- ověření možností využití stávajících přístupových cest, případné napojení; 
- prověření možnosti uložení sedimentů na okolní pozemky např. v rámci plánovaného 

Golfového hřiště Slapy; 
- ověření plánů kanalizace a čistírny odpadních vod v obci; 
- prověření návazností na okolní pozemky, včetně majetkoprávních vztahů. 

 

Popis sond sedimentů Horního rybníka: 

Sonda č. 1 (popis je uveden vždy od povrchu terénu), celková hloubka závrtu = 1,2 m 
- do 0,4 m (mocnost 0,4 m); humózní hlína jílovitá, tmavě hnědá, s rostlinnými zbytky, 

použitelný k ohumusování polí nebo do kompostu 
- do 0,9 m (mocnost 0,5 m); jíl s příměsí hlíny, tmavě hnědý, použitelný do násypů 
- do 1,1 m (mocnost 0,2 m); jíl plastický až řídký bahnitý, černý, použitelný k 

ohumusování polí nebo do kompostu 
- do 1,2 m (mocnost 0,1 m); jemný písek s bahnitým jílem, použitelný k ohumusování 

polí nebo do kompostu 
Sonda č. 2, celková hloubka závrtu = 1,4 m 

- do 0,3 m (mocnost 0,5 m); humózní hlína jílovitá, tmavě hnědá, s rostlinnými zbytky, 
použitelný k ohumusování polí nebo do kompostu 

- do 0,9 m (mocnost 0,6 m); jíl s příměsí hlíny, tmavě hnědý, použitelný do násypů 
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- do 1,2 m (mocnost 0,3 m); jíl plastický až řídký bahnitý, černý, použitelný k 
ohumusování polí nebo do kompostu 

- do 1,4 m (mocnost 0,2 m); bahnitý jíl s rašelinou, k bázi začíná příměs jemného 
písku použitelný k ohumusování polí nebo do kompostu 

Sonda č. 3, celková hloubka závrtu = 1,3 m 
- do 0,2 m (mocnost 0,2 m); humózní hlína jílovitá, tmavě hnědá, s rostlinnými zbytky, 

použitelný k ohumusování polí nebo do kompostu 
- do 0,8 m (mocnost 0,6 m); jíl s příměsí hlíny, tmavě hnědý, použitelný do násypů 
- do 1,3 m (mocnost 0,5 m); jíl plastický až řídký bahnitý, černý, k bázi příměs jemného 

písku použitelný k ohumusování polí nebo do kompostu 
Sonda č. 4, celková hloubka závrtu = 1,3 m 

- do 0,2 m (mocnost 0,2 m); humózní hlína jílovitá, tmavě hnědá, s rostlinnými zbytky, 
použitelný k ohumusování polí nebo do kompostu 

- do 0,9 m (mocnost 0,7 m); jíl s příměsí hlíny, tmavě hnědý, použitelný do násypů 
- do 1,2 m (mocnost 0,3 m); jíl plastický až řídký bahnitý, černý, použitelný k 

ohumusování polí nebo do kompostu 
- do 1,25 m (mocnost 0,1 m); jemný písek s bahnitým jílem, použitelný k ohumusování 

polí nebo do kompostu 
- do 1,3 m (mocnost 0,05 m); jíl plastický až řídký bahnitý, černý, s příměsí jemného 

písku použitelný k ohumusování polí nebo do kompostu 
Sonda č. 5, celková hloubka závrtu = 1,4 m 

- do 0,2 m (mocnost 0,2 m); humózní hlína jílovitá, tmavě hnědá, s rostlinnými zbytky, 
použitelný k ohumusování polí nebo do kompostu 

- do 0,4 m (mocnost 0,2 m); jílovitá hlína, hnědá, použitelná do násypů i na pole 
- do 1,1 m (mocnost 0,7 m); jíl s hlínou, tmavě hnědý, použitelný do násypů 
- do 1,35 m (mocnost 0,25 m); jíl plastický až řídký bahnitý, černý použitelný k 

ohumusování polí nebo do kompostu 
- do 1,4 m (mocnost 0,05 m); jíl plastický až řídký bahnitý, černý, s příměsí jemného 

písku použitelný k ohumusování polí nebo do kompostu 
 

Obr. 26. Současný stav Horního rybníka 
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Obr. 27. Situace Horního rybníka – 1. varianta 
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Mimolesní dřeviny: 
V současné době se v dotčeném území nacházejí fragmenty dřevinných formací 

v rozlehlých enklávách orné půdy. Dominantním druhem je Slivoň trnitá tzv. trnka (Prunus 
spinosa), která tvoří velmi husté zpravidla druhově chudé křoviny. Trvalé travní porosty, které 
jsou bez pravidelné péče zarůstají náletovými dřevinami zejména Růží šípkovou (Rosa canina) 
a Hlohem obecným (Crataegus laevigata). Hranice pozemků zejména podél komunikací tvoří 
zase zejména keřové porosty se Slivoní trnitou a dále místy s jedinci běžných dřevin: Bříza 
bělokorá (Betula pendula), Modřín opadavý (Larix decidua), Borovice černá (Pinus nigra) a 
Borovice lesní (Pinus sylvestris), Třešeň ptačí (Prunus avium) a místy Dub zimní (Quercus 
petraea) a letní (Q. robur) a Jeřáb obecný – ptačí (Sorbus aucuparia). 

 

Architektonický návrh golfového hřiště převážně respektuje přirozené stávající liniové 
vegetační formace jako jsou meze, remízy, břehové porosty apod., které zpravidla zůstanou 
zachovány. V rámci vybudování Golfového hřiště Slapy je dále plánováno dosadit 250 – 300 
kusů stromů a kolem 4 000 ks keřů geograficky původních druhů. V době zpracování 
předkládané Dokumentace EIA proběhla (březen – duben 2008) v dotčeném území se 
souhlasem Obecního úřadu Slapy nad Vltavou I. etapa výsadeb. Jednalo se o výsadby 
stromořadí, skupin dřevin i solitérní výsadby zejména na hranicích dotčeného území. Výsadby 
jsou realizovány podle Metodiky ČSOP č. 5 Péče o dřeviny rostoucí mimo les (Kolařík a kol. 
2003). Výběr druhů dřevin vycházel z Geobotanické mapy ČSSR (Mikyška a kol. 1969) a z 
Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová a kol. 1998). Jedná se 
podle typu stanoviště o dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion), černýšové dubohabřiny 
(Melampyro namorosi - Carpinetum), acidofilní bikové doubravy (Luzulo albidae – Quercetum 
petraeae) a jedlové doubravy (Albieti - Quercetum). V I. etapě výsadeb bylo vysazeno 135 – 
140 ks stromů a kolem 2 000 ks keřů. 

 

Tab. 40. Příklady druhů dřevin pro výsadby na Golfovém hřišti Slapy 

Stromy 
český název vědecký název 

Dub zimní Quercus petraea 
Dub letní Quercus robur 
Habr obecný Carpinus betulus 
Lípa srdčitá Tilia cordata 
Javor klen Acer pseudoplatanus 
Javor mleč Acer platanoides 
Třešeň ptačí Prunus avium 
Jedle bělokorá Abies alba 
Jeřáb obecný (ptačí) Sorbus aucuparia 
Bříza bělokorá Betula pendula 
Ojediněle: 
Topol černý (reintrodukce) Populus nigra L. 

Keře 
český název vědecký název 

Hloh jednosemenný Crataegus monogyna 
Hloh obecný Crataegus laevigata 
Svída krvavá Swida sanquinea 
Líska obecná Corylus avellana 
Bez hroznatý Sambucus racemosa 
Krušina olšová Frangula alnus 
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Obr. 28. Orientační schéma návrhu výsadeb I. etapa 
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C. I .1 .2 .  „Land use“  a  eko log ická  s tab i l i ta  území  
Obec Slapy nad Vltavou zahrnuje dvě katastrální území o celkové výměře 2 024 ha. Jedná 

se o katastrální území Slapy nad Vltavou a katastrální území Přestavlky u Slap 

Využití území v k.ú. Přestavlky u Slap resp. v záměrem dotčeném území má v současnosti 
převážně konvenční zemědělský charakter. Nevětší podíl zaujímá intenzivně využívaná 
zemědělská půda, převážně orná půda, na které jsou pěstovány zpravidla jednoleté plodiny. 
Menší podíl celkové rozlohy zaujímají trvalé travní porosty, které jsou částečně bez pravidelné 
péče a zarůstají náletovými dřevinami. Dotčené území je relativně heterogenní kulturní krajina, 
ve které se střídají plošné i liniové útvary. 

 

Tab. 41. Druh a výměra pozemků obce Slapy nad Vltavou 

Celková výměra pozemků (ha) 2024
Orná půda (ha) 337
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 52
Ovocné sady (ha) 12
Trvalé travní porosty (ha) 54
Zemědělská půda (ha) 454
Lesní půda (ha) 1287
Vodní plochy (ha) 129
Zastavěné plochy (ha) 22
Ostatní plochy (ha) 132

(ČSÚ – MOS 2008) 

 

Koeficient ekologické stability celého území obce Slapy nad Vltavou, tedy poměr ploch tzv. 
stabilních (lesní půda, vodní plochy a mokřady, trvalé travní porosty a pastviny, sady, vinice a 
zahrady) a nestabilních (orná půda, chmelnice, antropogenizované plochy apod.), dosahuje 
hodnoty = 3,12, což indikuje přírodní a přírodě blízkou krajinu s převahou stabilních struktur (viz 
metodika Míchal 1985, upraveno).  

Koeficient ekologické stability pouze samotného katastrálního území Přestavlk u Slap bude 
ale dosahovat nižších hodnot, protože je tvořeno převážně zemědělskou půdou resp. ornou 
půdou. Ekologická stabilita katastrálního území Přestavlky u Slap je snížena dlouhotrvajícím 
intenzivním využíváním území prostřednictvím konvenčních forem zemědělství. Z hlediska 
ekologické stability tedy můžeme hodnotit záporně vysoký podíl zornění zemědělské půdy. 

 

V obci Slapy nad Vltavou v současné době ještě nedochází k významnému záboru půdy pro 
stavební účely resp. k intenzivní výstavbě, tak charakteristické pro obce v okolí hl. m. Prahy. 
Přestavlky u Slap nejsou zatím postiženy ekonomickými, sociálními, environmentálními projevy 
procesu suburbanizace. Do budoucna lze očekávat tlak na trvalý zábor půdy a intenzivní rozvoj 
výstavby. Předkládaný záměr mimo jiné přinese „konzervaci“ dotčeného území a tímto 
způsobem dojde k trvalé eliminaci potenciálních projektů masivní výstavby ve významné části 
katastrálního území. Výstavba tak v nejbližší budoucnosti bude realizována pouze 
prostřednictvím individuálních obytných objektů – převážně jednotlivých rodinných domů na 
pozemcích v intravilánu resp. v urbanizovaném území obce.  

Obec Slapy nad Vltavou již schválila záměr pořízení územně-plánovací dokumentace 
a jejího zadání Městskému úřadu Černošice. 
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Obr. 29. Ortofotomapa katastrálního území Přestavlky u Slap (tyrkysový obrys) 

 
 

C. I .1 .3 .  Kra j inný  ráz  
Dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

je krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Krajina je podle výše 
uvedeného zákona definována jako část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem 
tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. 

Dotčené území se nachází ve Slapském bioregionu, který je situován na jihu středních Čech 
v geomorfologickém celku Benešovská pahorkatina. Typická část je tvořena žulovou 
pahorkatinou rozdělenou skalnatým údolím Vltavy a jejích přítoků. Reliéf je tvořen zdviženým 
zarovnaným povrchem. Má charakter pahorkatiny na žulách s typickými oblými kopci s balvany 
na povrchu tzv. nízkými exfoliačními klenbami. Nejvýraznějším prvkem a pravou osou 
bioregionu je ostře zaříznuté, 100 – 250 m hluboké kaňonovité údolí řeky Vltavy. Údolí Vltavy 
má typický údolní fenomén. Charakteristické jsou velká vodní díla, zejména Vodní nádrž Slapy. 

Širší okolí kaňonu Vltavy bylo osídleno již od mladší doby bronzové. V 10. – 13. století došlo 
ke značnému odlesnění oblasti. Místy byly vybudovány menší rybníky. Výrazným zásahem byla 
výstavba soustavy údolních přehrad v kaňonu Vltavy. Ve zbytcích lesů na svazích kaňonu je 
pouze v malé míře zachována přirozená vegetace. Převažuje kulturní krajina. V území dominuje 
zemědělská půda zejména orná půda a v lesích lignikultury – kulturní bory a smrčiny. 
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Katastrální území obce Přestavlky u Slap se sice nachází v relativně intenzivně zemědělsky 
využívané části Slapského bioregionu, přesto však vykazuje zejména kulturní a estetické 
hodnoty krajinného rázu. Ty vycházejí především z přirozeného typického reliéfu krajiny 
s výhledy západně na Brdský hřeben a východně na kaňon řeky Vltavy včetně Vodní nádrže 
Slapy. Kulturní krajina zde přetrvala v relativně heterogenním stavu. To je dáno především 
relativně zachovaným systémem liniových vegetačních formací – mezí a remízů. Záměrem 
dotčené území je rozděleno depresí s vodním tokem – Přestavlcký potok se soustavou rybníků 
a skupinou mokřadů s vodní makrovegetací. Horní rybník, který bezprostředně sousedí 
s dotčeným územím je v současné době bez vody ve velmi špatném stavu. S předkládaným 
záměrem je v souvislosti iniciována příprava projektu pro jeho revitalizaci (viz Významné 
krajinné prvky). 

Významnou krajinotvornou funkci v k.ú. Přestavlky u Slap má konvenční zemědělské 
hospodaření a mírně i urbanizace území. V dotčeném území je vysoký stupeň zornění a 
výrazně zde převažuje orná půda nad trvalými travními porosty. Zemědělská činnost zpravidla 
upadá a není zajištěna a garantována do budoucna trvalá péče o místní kulturní krajinu. 

 

Obr. 30. Krajina u Slap nad Vltavou 

 
 

Objekt Multifunkčního centra, který je součástí záměru plánován mimo jiné jako klubové a 
technické zázemí golfového areálu, ale bude plnit i další sportovní, turistické a kulturně-
společenské funkce. Objekt představuje nízko-energetickou budovu s jedním podzemním a 
jedním nadzemním podlažím, která je velmi citlivě začleněna do krajiny a netvoří v žádném 
případě dominantu (viz vizualizace). Budova navazuje přes silnici na stávající zástavbu, ale je 
od ní oddělena pásem stávající i nové vegetace. Jedná se o přízemní objekt se sedlovou 
střechou s mírným spádem, který bude ve vedutách kryt vzrostlou zelení. Dřevostavba je 
elegantní a částečně transparentní konstrukce a je citlivě integrována do krajinného rámce jak 
svou formou stavby a zastřešení, tak použitými materiály. S dřevěnou fasádou navazuje na 
tradici chatové výstavby ve vysoké kvalitě provedení a technologie. Koncepce řešení dotčeného 
pozemku (č.p. 146) je zachování stávajícího venkovského charakteru s přirozenými hranicemi 
tvořenými stávajícími mezemi a remízky, citlivě doplněnými novými dřevinami. Vzhledem ke 
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skutečnosti, že v dotčeném území resp. obci Slapy nad Vltavou lze jen těžko hledat u sídelních 
částí či jednotlivých staveb společné architektonické prvky či rysy nebo dokonce urbanistické 
celky nemá zvolené architektonické řešení objektu Multifunkčního centra na co navazovat. 
Zvolený architektonický návrh lze považovat za moderní, ale citlivý a harmonický v kulturní 
krajině. Výsledný projev řešení budovy je elegantní a nenápadný. 

 

Obr. 31. Vizualizace objektu Multifunkčního centra a jeho umístění 
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Navržený objekt svojí hmotou a tvarem navazuje na tradiční zemědělské objekty. 
Multifunkční objekt je od architekta Jiřího Geberta, který má velké zkušenosti s projektováním 
„ekologických“ staveb po celém světě, zejména v Německu, kde dlouhodobě působí. Návrh 
objektu Multifunkčního centra zcela splňuje nároky na moderní řešení staveb na venkově resp. 
v kulturní krajině. 

 

Díky citlivému architektonickému řešení Golfového hřiště Slapy a jeho začlenění do typické 
krajiny Slapského bioregionu, kde tvoří kulisu zářez řeky Vltavy a Vodní nádrž Slapy vznikne 
přírodě blízké dílo. Golfové hřiště je přírodním prostředím s prvky, které vyžadují různou kvalitu 
a intenzitu péče. Po založení se golfové hřiště postupně částečně řízeným a částečně 
přirozeným vývojem začleňuje do místní krajiny a prodělává sukcesi obdobně jako přirozené 
ekosystémy. Nejdříve cizorodý prvek se tak do krajiny postupně začleňuje, s tím jak se rozvíjejí 
vegetační formace, zejména extenzivní trvalé travní porosty a doprovodná zeleň. Terén 
golfového hřiště a jednotlivé prvky byly precizně projektovány s ohledem na místní krajinný ráz 
– geomorfologii i specifika mozaiky krajinných struktur. 

Největší vliv na stávající krajinný ráz dotčeného území bude mít založení trvalých travních 
porostů, vybudování vodní nádrže a masivní výsadba dřevin především na orné půdě. 
Nezvyklým novým krajinným prvkem se stanou bunkery – písečné překážky a mírně vyvýšené 
odpaliště a jamkoviště, které jsou ale nedílnou součástí každého golfového hřiště. Existují 
řešení, která eliminují viditelnost zejména bunkerů ve výhledech v krajině a při realizaci 
golfového hřiště budou uplatněny. 

Golfový areál představuje mimoprodukční využívání půdy a spolu se zemědělskou činností 
může plnit v lokálním měřítku významnou krajinotvornou funkci. Provoz golfového hřiště je 
jeden z možných alternativních prostředků péče o kulturní krajinu, který nahrazuje tradiční 
zemědělskou činnost. I přes to, že golfová hřiště jsou v české krajině relativně novým prvkem, 
při jejich citlivém začlenění a správném managementu mohou být z hlediska ekologických 
funkcí krajiny intenzivnějším činitelem, než je tomu tak u konvenčního zemědělského 
hospodaření.  

Plán golfového hřiště je projektován tak, aby byl zachován v co největší míře „genius loci“ 
této krajiny. Charakteristická pahorkatina je navíc charakterizována rozmanitou faunou a flórou. 
V návrhu golfového hřiště je respektována a plně využívána přirozená členitost terénu. Do 
návrhu jsou zakomponovány původní formace přirozené vegetace a stávající přírodě blízké 
vodní plochy či jedna nová vodní plocha v místech, kde jsou k tomu vhodné hydrologické 
poměry. 

Navržené golfové hřiště respektuje geomorfologii Středočeské pahorkatiny. Terénní úpravy 
spočívají v minimální modelaci, která se soustředí pouze na drobné tvarově členité vyvýšeniny 
a deprese s různou orientací a sklonem svahů a ve vybudování jedné vodní/retenční nádrže. 
Dají tak vznik území skládajícího se z ploch/biotopů s různým složením/charakterem flóry a 
fauny. 

Plánované 18-ti jamkové golfové hřiště je od architekta Jiřího Veldena (Golfland), který v 
České republice projektoval řadu již provozovaných golfových hřišť, například Čertovo břemeno 
u Aleniny Lhoty, Stará Boleslav, Praha – Hodkovičky a další. 

Z výsledků hodnocení provedeného podle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny vyplývá, že je možné vyhodnotit míru vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz jako 
únosnou, protože celkový negativní vliv na identifikované znaky se stírá přínosy jako jsou 
zvýšení heterogenity krajiny, revitalizace Horního rybníka, výsadby dřevin, založení trvalých 
travních porostů s různou intenzitou péče nebo je negativní vliv jen slabý například na reliéf 
krajiny. Důvod, proč je považován zásah do krajinného rázu za únosný je i skutečnost, že 
golfové hřiště místní krajinu potřebuje, aby návštěvníci cítili její přívětivost, přehlednost, 
pestrost, prostupnost, volnost, sebejistotu a rádi se do ní vraceli. 



 

 105

Tab. 42. Posouzení zásahu na identifikované znaky krajinného rázu 
Klasifikace identifikovaných znaků Posouzení 

míry vlivu na 
identifikované 
znaky – 
zásah: 

Tabulka identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu a 
určení míry vlivu navrhovaného záměru na tyto znaky, v 
případě, že identifikovaný záměr je hodnocen z určitého 
hlediska jako záporný nebo neutrální, je za zásah 
považováno umocnění záporného vlivu tohoto znaku 

Dle 
pozitivních 
či 
negativních 
projevů: 

Dle významu  
v krajinném 
rázu: 

Dle 
cennosti: 

Znaky dle § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny 

Konkrétní identifikované 
znaky a hodnoty 

Kladný 
Neutrální 
Záporný 

Hlavní 
Spoluurčuje 

Doplňuje 

Jedinečný 
Význačný 

Běžný 

Žádný 1
Slabý 2

Střední 3
Silný 4

Stírající 5

ÜSES – Přestavlcký 
potok s jeho břehovým 
porostem a soustavou 
rybníků 

K S V 5

VKP – Rybník + niva 
Přestavlckého potoka s 
mokřady 

K S V 5

Charakteristický reliéf 
Středočeské pahorkatiny K H V 2

Mozaika liniových a 
plošných vegetačních 
formací 

K S B 5

Pole – orná půda Z S B 4

Znaky přírodní charakteristiky 
vč. přírodních hodnot, ÚSES, 
VKP a ZCHÚ 

Enkláva lesa z východu N D B 1
Kulturní zemědělská 
činnost K S B 4

Znaky kulturní charakteristiky 
vč. kulturních dominant Sídlo Přestavlky u Slap N D B 2

Znaky historické charakteristiky Tradice zemědělství K S B 4

ÚSES – lokální  K S V 5

VKP K S V 5

Charakteristický reliéf 
Středočeské pahorkatiny K H V 2

Mozaika liniových 
vegetačních formací a 
trvalých travních porostů 

K S B 5

Genius loci Středočeské 
pahorkatiny K H V 2

Znaky estetických hodnot vč. 
měřítka a vztahů v krajině  

Urbanizace a 
architektura sídla 
Přestavlky u Slap a okolí 

N D B 2
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2. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území 
 

C. I .2 .1 .  K l ima a  ovzduší  
Dotčené území náleží dle Quitta (1971) do mírně teplé oblasti MT 11, která se vyznačuje 

dlouhým, teplým a suchým létem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem. Střední Povltaví mezi Slapy nad Vltavou a Kamýkem v závětří Brd patří mezi suché 
okrsky, kde roční úhrn srážek dosahuje pouze 530 mm. Proudění vzduchu je s převahou větrů 
západních směrů, což se projevuje například rozdílem sněhové pokrývky na návětrné západní a 
závětrné východní straně. Východní závětrná strana má také například vyrovnanější/stabilnější 
mikroklima. 

 

Tab. 43. Charakteristika klimatické oblasti MT 11 (Quitt 1971) 

Klimatická oblast MT 11 
Počet letních dnů 40-50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160 
Počet mrazových dnů 110-130 
Počet ledových dnů 30-40 
Průměrná teplota v lednu [°C] -2- -3 
Průměrná teplota v červenci [°C] 17-18 
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7-8 
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7-8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350-400 
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200-250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 
Počet dnů zamračených 120-150 
Počet dnů jasných 40-50 

 

Dotčené území se nachází mezi Meteorologickými stanicemi Ondřejov a Neumětely. 
Základní klimatické hodnoty naměřené v letech 2004 – 2006 prezentuje následující tabulka.  

 

Tab. 44. Klimatické hodnoty naměřené v meteorologických stanicích na území kraje 

Měsíc 
Stanice (nadmořská 

výška) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Rok 
celkem 

 Průměrná teplota vzduchu (°C) 

Neumětely (315 m n.m.)                          
2004 -2,7 2,1 3,8 9,5 12,3 16,0 18,0 19,1 13,3 9,3 3,7 -0,3 8,7 
2005 0,9 -3,2 1,9 9,7 13,8 17,0 18,5 16,1 14,0 9,3 2,8 -0,3 8,4 
2006 -4,7 -1,8 1,5 8,5 13,4 17,4 21,8 15,6 16,3 10,4 6,2 3,3 9,0 

Ondřejov (467 m n.m.)                           
2004 -3,6 0,6 2,7 8,9 11,7 15,5 18,1 19,0 14,0 9,3 2,9 -1,3 8,1 
2005 -0,5 -4,1 1,2 9,4 13,0 15,9 17,6 15,7 14,5 9,6 1,4 -1,7 7,7 
2006 -6,1 -3,1 -0,1 7,8 12,6 16,8 21,7 14,7 15,9 10,2 5,3 2,2 8,2 
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 Úhrn srážek (mm)  

Neumětely (315 m n.m.)                         
2004 39,0 31,0 33,0 13,0 43,0 103,0 46,0 55,0 47,0 21,0 54,0 14,0 499,0 
2005 39,5 58,7 14,8 16,1 45,9 46,4 130,7 58,7 56,5 11,8 11,4 37,9 528,4 
2006 11,2 23,8 46,3 58,8 96,7 70,7 26,9 81,5 5,5 18,4 14,9 20,5 475,2 

Ondřejov (467 m n.m.)                          
2004 68,0 43,0 47,0 34,0 73,0 79,0 65,0 47,0 51,0 22,0 76,0 17,0 621,0 
2005 62,1 66,7 33,3 24,4 85,6 63,9 144,3 74,0 35,1 10,0 19,7 53,6 672,7 
2006 30,4 46,0 62,6 57,4 83,8 134,5 33,0 136,7 16,7 29,2 32,7 26,5 689,5 

 Trvání slunečního svitu (h) 

Neumětely (315 m n.m.)                          
2004 46,0 61,0 126,0 190,0 190,0 192,0 236,0 226,0 206,0 135,0 34,0 36,0 1 679,0 
2005 68,1 77,8 166,0 196,9 246,7 241,4 214,0 187,5 192,7 155,6 36,4 32,7 1 815,8 
2006 83,1 88,5 125,8 157,0 223,4 271,6 331,7 136,8 245,5 139,7 48,4 65,9 1 917,4 

Ondřejov (467 m n.m.)                           
2004 - - - - - - - - - - - - -
2005 65,2 64,2 149,1 198,9 244,5 227,5 207,6 192,3 196,0 187,7 34,3 21,9 1 789,2 
2006 88,6 90,0 83,8 147,3 207,5 251,9 340,7 133,1 235,3 153,2 53,5 63,5 1 848,4 

(ČSÚ) 

 

Dotčené území se nachází v okresu Praha – západ Středočeského kraje. Pro popis stavu 
kvality ovzduší jsou využita data Českého hydrometeorologického ústavu a Českého 
statistického úřadu se zaměřením na rozdělení zdrojů znečištění podle REZZO – zvláště velké 
a velké zdroje, malé zdroje a mobilní zdroje. 

 

Tab. 45. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší 

  2003 2004 2005 

 REZZO 1 

Emise tuhé 1 354,2 1 463,5 1 492,2 

Oxid siřičitý SO2 17 409,9 16 778,8 17 651,7 

Oxidy dusíku NOx 15 211,4 16 360,5 15 242,8 

Oxid uhelnatý CO  2 671,1 4 040,6 4 306,5 

 REZZO 1-3 

Emise tuhé 7 348,6 6 979,2 5 449,6 

Oxid siřičitý SO2 26 066,0 25 479,9 24 771,4 

Oxidy dusíku NOx 18 134,1 18 939,3 17 647,0 

Oxid uhelnatý CO  27 073,7 27 739,7 24 308,0 

  REZZO 1-4 

Emise tuhé 11 249,0 11 517,1 11 048,8 

Oxid siřičitý SO2 26 806,0 26 154,2 25 115,7 

Oxidy dusíku NOx 40 514,1 40 091,8 39 164,5 

Oxid uhelnatý CO  65 593,7 65 029,5 67 757,1 
(ČSÚ) 
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Tab. 46. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle okresů v roce 2005 (ČSÚ) 

Kraj, okres Emise tuhé Oxid siřičitý (SO2) Oxidy dusíku (NOX) Oxid uhelnatý (CO) 

  REZZO 1 REZZO 1-3 REZZO 1 REZZO 1-3 REZZO 1 REZZO 1-3 REZZO 1 REZZO 1-3

  Celkem (t) 

Středočeský kraj 1 492,2 5 449,6 17 651,7 24 771,4 15 242,8 17 647,0 4 306,5 24 308,0 

Praha-západ 6,4 276,8 56,1 598,8 64,1 258,3 135,9 1 756,9 

  Měrné emise (t/km2) 

Středočeský kraj 0,1 0,5 1,6 2,2 1,4 1,6 0,4 2,2 

Praha-západ 0,0 0,5 0,1 1,0 0,1 0,4 0,2 3,0 

  Měrné emise (kg/obyvatele) 

Středočeský kraj 1,3 4,7 15,3 21,5 13,3 15,3 3,7 21,1 

Praha-západ 0,1 2,9 0,6 6,4 0,7 2,7 1,4 18,6 

 

Tab. 47. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území jednotlivých zón a aglomerací, 2003 – 
2005 (ČHMÚ) 

NO2 PM10 PM10 CO Benzen BaP Cd As 

Zóna/ 
aglomerace NUTS Rok 

roční 
průměr 

> 40 
µg.m–3 

roční 
průměr 

> 40 
µg.m–3 

36. 
max. 
24h 

průměr
> 50 

µg.m–3 

max. 
denní 

8h 
klouz. 
průměr

> 10 
000 

µg.m–3 

roční 
průměr

> 5 
µg.m–3 

Překro-
čení 

imisního
limitu –
souhrn 

roční 
průměr 

> 1 
ng.m–3 

roční 
průměr 

> 5 
ng.m–3 

roční 
průměr

> 6 
ng.m–3 

Překro-
čení 

cílového
limitu –
souhrn 

Překro-
čení

celkem

2003 -  1,0  9,8 - -   -  -  0,1   9,9 
2004 -  0,2  1,5 - - 1,5 0,3  -  - 0,3   Středočeská CZ021 
2005 -  0,1  51,5 - - 51,5 0,3  -  - 0,3 51,5

 

V záměrem dotčeném území se uplatňují v parametrech NOx, SO2 a CO nadregionální 
imisní vlivy nebo přímo vlivy lokální. 

Území se nachází mezi dvěma lokalitami, které jsou velkým zdrojem emisí znečišťujících 
látek NOx, SO2 a CO. Na jihozápadě je to město Příbram a na severu je hlavním 
znečišťovatelem hl. m. Praha a jeho aglomerace. Vzhledem k převažujícímu západnímu 
proudění vzduchu jsou pro kvalitu ovzduší dotčeného území stěžejní emise produkované 
městem Příbram. 

Z lokálních emisních vlivů v dotčeném území lze zdůraznit překračování imisních limitů a 
cílových imisních limitů pro ochranu zdraví poletavým prachem – PM10. Zdrojem prachu je 
především automobilová doprava, lokální topeniště na tuhá fosilní paliva v zimních měsících a 
zemědělská činnost od jarních do podzimních měsíců vzhledem k charakteru hospodaření. 
V rámci správního území Stavebního úřadu Štěchovice v roce 2005 došlo k 71 překročení 
těchto limitů. 

 

Tab. 48. Překročení imisních limitů a cílových imisních limitů pro ochranu zdraví v rámci 
zón/aglomerací a stavebního úřadu Štěchovice v r. 2005 

PM10 PM10 NO2 Benzen As Cd BaP 
roční 

průměr 
> 40 

µg.m–3 

36. max. 
24h průměr  
> 50 µg.m–3 

roční 
průměr

> 40 
µg.m–3 

roční 
průměr

> 5 µg.m–

3 

Souhrn
překro-
čení LV 

roční 
průměr 

> 6 
ng.m–3 

roční 
průměr

> 5 
ng.m–3 

roční 
průměr  

> 1 
ng.m–3 

Souhrn
překro-
čení TV 

Souhrn Obce 
s rozšířenou 
působností 

% plochy územního celku 
Stavební úřad 
– Obecní úřad 
Štěchovice 

0 71 0 0 71 0 0 0 0 71
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Reliéf terénu katastrálního území Přestavlky u Slap neumožňuje vznik inverzních situací, 
které by epizodicky mohly zhoršovat kvalitu ovzduší v obci a okolí a dávat vzniku smogovým 
situacím. 

 

Slapy nad Vltavou resp. Přestavlky u Slap jsou součástí oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro lidské zdraví i bez zahrnutí ozonu (se zahrnutím ozonu patří celá Česká republika 
do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší), ale nejsou součástí oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší vzhledem k limitům pro SO2 a NOx pro ochranu ekosystémů/vegetace a oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro ekosystémy/vegetaci, překračování limitu včetně AOT40. 
Důvodem zařazení území do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro lidské zdraví je 
překračování limitů pro ochranu zdraví poletavým prachem – PM10. I přesto Slapský region 
obecně nepatří mezi území s výrazně nadprůměrně (v podmínkách České republiky) 
znečištěným ovzduším. Během necelé desítky let se situace kvality ovzduší zpravidla prakticky 
nemění.  

 

Obr. 32. Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu 
zdraví, bez zahrnutí ozonu pro rok 2005 (ČHMÚ) 

 
 
Pro zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje byl zpracován Program snižování emisí 

Středočeského kraje. Základním cílem programu je dosažení úrovně doporučených emisních 
stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak stanovené nařízením 
vlády č. 417/2003 Sb., v platném znění. 

 

Tab. 49. Krajské emisní stropy dle NV č.351/2002 Sb. ve znění NV č.417/2003 Sb. 

SO2 
kt/rok 

NOx 
kt/rok 

VOC 
kt/rok 

NH3 
kt/rok Stropy pro Středočeský kraj 

29,0 38,7 29,6 11,5 
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Zdrojem ohrožujícími kvalitu ovzduší v obci Slapy nad Vltavou resp. místní části Přestavlky 
u Slap jsou dlouhodobě lokální individuální topeniště používající k vytápění téměř výhradně 
méně kvalitní hnědé uhlí a zemědělská činnost. 

 

Předkládaný záměr pro výrobu tepla na topení a výrobu teplé vody pro Multifunkční centrum 
bude využívat environmentálně šetrnější způsob prostřednictvím tří tepelných čerpadel IVT 
Greenline D40 každé o výkonu = 40,9 kW a elektrickém příkonu = 14,3 kW. Při extrémně 
nízkých teplotách budou tepelná čerpadla spolupracovat se systémem elektrického vytápění 
objektu. Tepelná čerpadla budou odebírat teplo z plošného kolektoru o celkové ploše 5 500 m² 
nebo z hlubinných vrtů o celkové hloubce 900 m (variantní řešení). Emise znečišťujících látek 
z výroby tepelné energie tak nebudou do ovzduší vůbec produkovány. 

Dalším negativním jevem je překračování imisních limitů a cílových imisních limitů pro 
ochranu zdraví poletavým prachem – PM10. Jedním ze zdrojů poletavého prachu je orná půda 
resp. zemědělská činnost. Realizací záměru totiž dojde k trvalému zatravnění rozsáhlých území 
orné půdy o celkové rozloze = 477 098 m², která navíc bezprostředně sousedí s lidskými sídly. 
Orná půda je velkým zdrojem prachu a to zejména v období bez vegetačního krytu vlivem 
zemědělské činnosti a kontinuální větrné eroze. Změna kultury na trvalé travní porosty, které 
jsou schopné vázat vodu a pravidelná závlaha na velké časti dotčeného území bude mít také 
pozitivní vliv na lokální klima (vyšší vzdušná vlhkost, eliminace extrémních výkyvů klimatických 
faktorů apod.). 
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C. I .2 .2 .  Geolog ie  a  pedologie  
Dotčené území je součástí geologické oblasti Českého masívu a je tvořeno pestrou 

skladbou hornin. Matečné horniny zde tvoří horniny jílovského pásma – starohorní 
(proterozoické) břidlice a dále žuly, od toku Vltavy na sever až severozápad granodiority až 
křemenné diority středočeského plutonu. Jedná se o horniny vulkanického původu. 

 

Z geomorfologického hlediska dotčené území spadá do subprovincie Středočeské 
pahorkatiny celku Benešovské pahorkatiny viz následující tabulka.  

 

Tab. 50. Geomorfolofické členění dotčeného území  

Subprovincie Oblast Celek Podcelek Okrsek 
Česko-moravská 
soustava  

Středočeská 
pahorkatina  

Benešovská 
pahorkatina  

Dobříšská 
pahorkatina  

Jílovská 
vrchovina  

 

V katastrálním území Přestavlky u Slap převládají typické kambizemě, charakteristicky 
vyvinuté v plošším reliéfu a pokryvech na hlubších zvětralinách proterozoických břidlic, dále 
luvizemě a v údolích a depresích potoků se vyskytují pseudogleje a gleje. Podle BPEJ jsou typy 
půd dotčeného území charakterizovány hodnotami: 5.29.11 s třídou ochrany II., 5.29.14 a 
5.15.12 s třídou ochrany III. a 5.37.16 a 5.41.78 s třídou ochrany V. Jedná se o typy půd: 

- Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových 
hlínách s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově 
příznivé pouze s krátkodobým převlhčením. 

- Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na 
rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez 
skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. 

- Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez  rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s 
pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, 
převážně výsušné, závislé na srážkách. 

- Půdy se sklonitostí vyšší než 12°, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké s 
poněkud příznivějšími vláhovými poměry. 

 

Tab. 51. Podíl typů půd v dotčeném území podle BPEJ 

Typ půdy Výměra (m²) Podíl 

Luvizemě modální a hnědozemě luvické 152439 29,5 % 

Kambizemě modální eubazické až mezobazické 307286 59 % 

Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě 
rankerové a rankery modální 21025 4 % 

Půdy se sklonitostí vyšší než 12° 37797 7,5 % 

 

Reálně, podle provedených třinácti pedologických sond pro potřeby Podkladu pro trvalé 
odnětí ze ZPF se na dotčeném území vyskytují hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě 
oglejené formy na permokarbonských horninách a pískovcích, lehčí a středně těžké. Dále se 
vyskytují illimerizované půdy, hnědé půdy včetně slabě oglejených forem na svahovinách se 
sprašovou příměsí, středně těžké a těžší. V malé míře jsou zde zastoupeny mělké půdy na 
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všech typech hornin; lehké, v ornici středně štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 0,3 m silně 
kamenité. Z agronomického hlediska se jedná zpravidla o půdy středně kvalitní. 
 

Záměr Golfové hřiště Slapy (18-ka) znamená využití produkční i mimoprodukční funkce 
půdy. Z hlediska ochrany půdy je rozděleno území golfového hřiště na dva základní typy, a to 
na vlastní herní pole tvořené dílčími herními prvky (odpaliště, jamkoviště a hrací dráhy) 
využívající především produkční funkci půdy a bližší a vzdálenější okolí (hardrough, biotopy, 
vodní plocha) využívající spíše mimoprodukční funkce půdy. Pro půdu toto hrubé dělení 
znamená intenzivní a extenzivní péči/hospodaření. Samozřejmě, že v herním poli je řada 
herních prvků, které údržbu vůbec nevyžadují – písečné překážky (bunker). 

 

Infiltrační oblasti podle BPEJ: 
Pro posouzení potenciálního znečištění podzemních vod organickými hnojivy a prostředky 

na ochranu rostlin z provozu záměru Golfové hřiště Slapy (18-ka) bylo provedeno stanovení a 
kategorizace infiltrační kapacity půd dotčeného území. 

Vstupním podkladem byla polygonová vrstva BPEJ s kódy BPEJ. Uvedené kódy BPEJ byly 
analyzovány na následující čísla kódu: hlavní půdní jednotku (HPJ), sklonitost, skeletovitost, 
hloubku půdy a expozici. V tabulce č. 52. v prvním, třetím, pátém a sedmém řádku jsou 
uvedeny hlavní půdní jednotky (HPJ) a ve druhém, čtvrtém, šestém a osmém řádku je 
odpovídající kategorie infiltrace (V HPJ). V kódu BPEJ je na čtvrtém místě kombinace sklonitosti 
a expozice (viz tabulka č. 53.). Obě tyto veličiny ovlivňují infiltraci půdy, ale expozice jen velmi 
nepatrným způsobem, sklonitost má naopak vliv velký. V kódu BPEJ je expozice určena vůči 
světovým stranám ve čtyřech stupních: rovina, jih (JZ - JV), východ a západ (JZ - SZ a JV - SV), 
sever (SZ - SV). Jednotlivé směry byly roztříděny do kategorií infiltrace 1, 2 a 3. Páté číslo kódu 
BPEJ vyjadřuje kombinaci skeletovitosti a hloubky půdy. Kategorie infiltrace, které odpovídají 
dané skeletovitosti, jsou uvedeny v tabulce č. 54. V kódu BPEJ je také zahrnuta informace o 
hloubce půdy. Z tabulky č. 55. je jasné, že kategorie hloubky půdy není v kódu BPEJ 
zaznamenána zcela jednoznačně a proto jsou kategorie překlasifikovány do nových tak, aby 
vyjadřovaly nejmenší hloubku půdy, kterou zahrnuje kategorie původní. Tyto překlasifikované 
kategorie hloubky půdy byly váhově posouzeny z hlediska vlivu na infiltraci půd v hodnotách 1 – 
5. 

 

Tab. 52. Koeficienty důležitosti jednotlivých kritérií 

kritérium infiltrace koeficient důležitosti kritéria 
Hlavní půdní jednotka 1,00
Sklonitost 0,62
Expozice 0,04
Skeletovitost 0,31
Hloubka půdy 0,32
 

Tab. 53. Kategorie infiltrace (V HPJ) - řádek 2.,4., 6., 8. podle hlavní půdní jednotky (HPJ) - 
řádek 1., 3., 5., 7. 
HPJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
V HPJ 3 3 3 1 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 4 
HPJ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
V HPJ 4 1 2 2 4 4 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1 
HPJ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
V HPJ 1 1 1 3 4 4 3 3 4 2 5 4 2 4 5 5 1 2 5 
HPJ 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
V HPJ 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
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Tab. 54. Infiltrační kapacita půd podle sklonitosti a podle expozice 
čtvrtá 
číslice 
v kódu 
BPEJ 

kategorie 
sklonitosti sklon V SKLON kategorie 

expozice expozice V EXPOZ 

0 0-1 0-3° 1 0 všesměrná 
(rovina) 

3 

1 2 3-7° 2 0 všesměrná 
(rovina) 

3 

2 2 3-7° 2 1 jižní 5 
3 2 3-7° 2 3 severní 1 
4 3 7-12° 3 1 jižní 5 
5 3 7-12° 3 3 severní 1 
6 4 12-17° 4 1 jižní 5 
7 4 12-17° 4 3 severní 1 
8 5-6 17° a více 5 1 jižní 5 
9 5-6 17° a více 5 3 severní 1 

 

Tab. 55. Kategorie infiltrace podle skeletovitosti 

pátá číslice v kódu 
BPEJ kategorie skeletovitosti V SKELET 

0 0 bezskeletovité 5 
1 0-1 bezskeletovité až slabě skeletovité 5 
2 1 slabě skeletovité 5 
3 2 středně skeletovité 3 
4 2 středně skeletovité 3 
5 1 slabě skeletovité 5 
6 2 středně skeletovité 3 
7 0-1 bezskeletovité až slabě skeletovité 5 
8 2-3 středně až silně skeletovité 1 
9 0-3 bezskeletovitá až silně skeletovitá 1 

 

Tab. 56. Kategorie infiltrace podle hloubky půdy 

pátá číslice v kódu 
BPEJ kategorie hloubky půdy překlasifikované 

kategorie hloubky půdy V HLOUBKA 

0 0 60 cm a víc 0 5 
1 0(1) 30 cm a víc 1 3 
2 0 60 cm a víc 0 5 
3 0 60 cm a víc 0 5 
4 0-1 30 cm a víc 1 3 
5 2 méně než 30 cm 2 1 
6 2 méně než 30 cm 2 1 
7 0-1 30 cm a víc 1 3 
8 0-2 různá hloubka 2 1 
9 0-2 různá hloubka 2 1 
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Tab. 57. Výsledná kategorizace BPEJ dle infiltrace dotčeného území 
BPEJ HPJ sklonitost expozice skeletovitost hl. p. profilu součet 

5.29.11 2 2 3 5 3 5,87 
5.29.14 2 2 3 3 3 5,25 
5.15.12 2 2 3 5 5 6,51 
5.37.16 1 2 3 3 1 3,61 
5.41.78 1 4 1 1 1 4,15 

Důležitost kritéria 1,0 0,62 0,04 0,31 0,32  

 

Výsledná kategorizace infiltrace je rovna součtu součinu vah a důležitosti kritéria. Hodnoty 
nejmenší reprezentují propustnost nejvyšší, naopak hodnoty nejvyšší představují propustnost 
nejmenší.  

Hodnoty infiltrace dotčeného území se pohybují v intervalu <3,61; 6,51>. Nejvyšší 
propustností se vyznačuje plocha, která je transportní oblastí s BPEJ 5.37.16 a 5.41.78. Vyšší 
průměrná propustnost byla identifikována na půdách s BPEJ 5.29.14 a 5.29.11. Relativně nižší 
propustností se vyznačuje území s BPEJ 5.15.12 o rozloze = 152.000 m². Všech pět BPEJ 
náleží do dvou kategorií infiltrace II. a III. a tvoří 100 % dotčeného území záměrem Golfového 
hřiště Slapy (18-ka). 

 

Obr. 33. Podíl půd dotčeného území podle míry infiltrace 

Míra infiltrace podle BPEJ

půdy s vyšší infiltrací 

půdy s průměrnou infiltrací

půdy s nižší infiltrací

 
 

Definice (zjednodušená terminologie) a základní informace pro hodnocení infiltrační 
schopnosti a posouzení potenciálního znečištění podzemích vod organickými hnojivy a 
prostředky na ochranu rostlin: 

- Infiltrační oblasti dotčeného území se nacházejí na velkých plochách při vrcholech a 
v rovinatějších částech. Podmínky jako jsou existence propustné horniny, 
prostoupení hornin puklinami zvětšují infiltrační schopnost těchto ploch. Funkce 
infiltrační oblasti je ovlivněna drahou soustředěného odtoku vody a v neposlední 
řadě typem kolektoru. 

- Transportní oblast je relativně menší část dotčeného území a tvoří ji spodnější 
svahové polohy. Transport zajišťuje v podložních horninách kolektor puklinového 
typu, ale i tato oblast je pokryta propustnými půdami. Celé dotčené území je vlastně 
jak infiltrační, tak transportní oblastí, jejíž odtok je modifikován geomorfologií terénu. 
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- Akumulační oblast je niva Přestavlckého a bezejmenného přítoku Sladovařského 
potoka v terénních depresích s vysokou hladinou podzemní vody a následně řeka 
Vltava resp. Vodní nádrž Slapy. 

- Mezi hlavní faktory, které ovlivňují tvorbu odtoku patří střední infiltrační kapacita a 
propustnost půd v ornici a podorničí a reliéf terénu. Pravý povrchový odtok 
hortonovského typu a s ním spojené erozní jevy se prakticky v dotčeném území 
nevyskytují. Daleko častější a významnější je odtok půdním profilem, probíhající pod 
povrchem, často jen pod svrchní vrstvou mělkého půdního horizontu. Tento odtok je 
velmi rychlý. Je zvláště významný ve středních a spodních částech svahů. 

- Mělký podpovrchový odtok, pokud přitéká ze vzdálenějších míst povodí, a odtok 
obyčejné podzemní vody z míst bližších recipientu tvoří středně rychlou složku 
odtoku, která se označuje jako hypodermický odtok, přičemž lze opět přihlížet spíše 
k rychlosti procesu než k trase, kudy voda protéká.  

- Odtok podzemní vody – odtok geologickým podkladem (puklinami) se pak projevuje 
jako významný základní odtok.  

- Ze separace tří hlavních složek odtoku (přímého - povrchového, hypodermického a 
základního) lze odhadovat, že přímý odtok činí v průměru všech povodí cca 15 %, 
hypodermický cca 35 % a základní cca 50 % z celkového odtoku. 

To znamená, že hodnoty koncentrací živin a dalších znečišťujících látek v povrchových a 
podzemních vodách jsou pouze z 15 % výsledkem povrchového odtoku resp. eroze. Základní 
odtok převažující při nízkých průtocích je tvořen podzemní vodou z větších hloubek a není tak 
výrazně kontaminován živinami a dalšími znečišťujícími látkami jako odtok hypodermický. 

Podíl hypodermického odtoku je kolem 35 % na celkovém odtoku a je proto relativně 
důležitým faktorem řešení ochrany vod. Kultury na orné půdě na plochých temenech 
kontaminují v infiltračních oblastech povodí povrchové i mělké podzemní vody a to především 
v zimním období, kdy chybí vegetační kryt. Voda z melioračních systémů odvodňujících 
převážně ornou půdu v níže ležících transportních oblastech dosahuje maximálních hodnot 
koncentrace živin na počátku jara, minimální hodnoty bývají zpravidla měřeny začátkem 
podzimu. Významným faktorem ovlivňujícím koncentrace živin v povrchových a podzemních 
vodách je množství odtékající vody. Při nízkých a středních průtocích se výrazně projevuje 
kladná korelace mezi průtokem a koncentracemi živin. To je při středně velkých průtocích (při 
převažujícím hypodermickém odtoku) pravděpodobně způsobeno výraznějším vyplavováním 
živin z mělkých partií půdního profilu. Tento popis hydrologické situace pravděpodobně 
odpovídá záměrem dotčenému území. Ochrana půdy souvisí neoddělitelně s další složkou 
životního prostředí – vodou. 

 

Problematika využití půdy je dále podrobně popsána výše v části B. předkládané 
Dokumentace. 
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C. I .2 .3 .  Hydrogeolog ie  a  hydro log ie  
Dotčené území je součástí hydrogeologického rajónu 632 – Krystalinikum v povodí Střední 

Vltavy (5939,53 km²) v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika. Litologii tvoří převážně 
granitoidy. Charakteristika hydrologického rajónu: hladina volná, typ propustnosti puklinový, 
transmisivita nízká < 1.10-4 m2/s, mineralizace 0,3 – 1 g/l a chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4. 

Dotčené území spadá do vodního útvaru podzemních vod: ID 6320, název útvaru: 
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy podle Směrnice č. 2000/60/ES ustavující rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky resp. do části ID 63203 Krystalinikum v povodí 
Střední Vltavy – Mezipovodí Vltavy od soutoku s Vápenickým potokem po Slapy o rozloze 
264,593 km². 

 

Záměr je situován v oblasti povodí Dolní Vltavy v hydrologickém povodí 1-08-05-080/0 a 1-
08-05-081/0. Dotčené území je v severní a střední části součástí mikropovodí Přestavlckého 
potoka a v jižní části součástí mikropovodí Sladovařského potoka a celé je těmito toky 
odvodňováno do řeky Vltavy resp. Vodní nádrže Slapy. 

Přestavlcký potok ani Sladovařský potok nepatří mezi významné vodní toky definované ve 
vyhlášce MZE č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů. 

Povodí Přestavlckého a Sladovařského potoka patří po geomorfologické stránce do 
Benešovské pahorkatiny. Nejnižším bodem povodí je zaústění Sladovařského a Přestavlckého 
potoka do Vodní nádrže Slapy cca 280 m n.m. a nejvyšším bodem povodí v dotčeném území je 
Ždáňská hora 357,7 m n.m. Terén povodí obou toků je mírně členitý, zvlněný, v západní části 
území je ostře lemován kaňonem řeky Vltavy. Pro procesy samočištění mají oba toky relativně 
dobré spádové podmínky a na jejich trase se nachází systém hrazených rybníků, které 
způsobují zrychlení proudění vody. Ke zlepšení samočištění by měla přispívat i pestrost 
geologického podloží společně s relativní četností břehových porostů a porostů vodních 
makrofyt. 

 

Tab. 58. Přestavlcký a Sladovařský potok 

Identifikátor toku Název toku Délka toku [km] Správce úseku toku ČHP 

10106794 Přestavlcký potok 2,756 Lesy ČR, s.p. 1-08-05-081 

10103630 Sladovařský potok 4,298 Lesy ČR, s.p. 1-08-05-080 

 

V blízkosti dotčeného území se na Přestavlckém potoce nacházejí tři rybníky: bezejmenný 
nad částí Přestavlky u Slap, pod Přestavlky u Slap Horní rybník a poslední Buriánkův rybník. 
Jsou koncipovány jako průtočné, což má vliv na intenzitu jejich zanášení sedimentujícím 
materiálem. Rybníky představují biotopy mokřadních ekosystémů v kulturní zemědělsky 
využívané krajině. Horní rybník je v současné době bez vody a v havarijním stavu. V současné 
době je připravován projekt na jeho revitalizaci. 

 

Dotčené území je součástí dílčího povodí vodního útvaru: ID 12440000, název: Vltava po 
hráz nádrže Slapy podle Směrnice č. 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky.  

Akumulaci vod ve vodním útvaru zajišťuje Vodní nádrž Slapy o celkovém ovladatelném 
objemu nádrže 269,3 mil. m3 a objemu zásobního prostoru 200,5 mil. m3. Průtok (Qa) v profilu 
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hráze nádrže je 84,7 m3/s. Vodní nádrž Slapy je také silně modifikovaným útvarem stojaté vody 
podle Směrnice č. 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

 

Zájmový prostor nespadá podle základní vodohospodářské mapy Hydroekologického 
informačního systému pod chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Malá část 
dotčeného území spadá pod ochranné pásmo vodního zdroje – vnitřní (dříve pásmo hygienické 
ochrany) se stupněm ochrany PHO2a stanovené rozhodnutím číslo Vod/235/2874/82/La dne 8. 
6. 1982. Jedná se o pozemek č.p. 508/1 v současnosti trvalý travní porost. Ochranné pásmo 
vodního zdroje bude záměrem dotčeno minimálně. Na tomto pozemku je plánován zpravidla 
extenzivní trvalý travní porost. Extenzivní travní porost nebude zavlažován ani hnojen, pouze 2 
– 3 x do roka bude sečen. Posečená biomasa bude z pozemku odvážena tak, aby nedocházelo 
k rozkladu organické hmoty v ochranném pásmu vodního zdroje. Na dotčeném pozemku došlo 
na žádost ČIŽP k významné plošné redukci prvků golfového hřiště oproti původnímu plánu 
(odstranění celé jamky č. 10.) a ve stávajícím upraveném plánu jsou zde podle dohody 
umístěna pouze dvě odpaliště o celkové rozloze = 260 m². Péče o tyto odpalliště bude 
realizována především mechanickými postupy. Rozhodně zde nebudou používána tekutá 
hnojiva a chemické prostředky na ochranu rostlin – pesticidy. 

 

Problematika zdrojů pro pitnou vodu včetně úpravárenského procesu a problematika čištění 
a vypouštění odpadních vod je podrobně popsána výše v části B. předkládané Dokumentace. 

 

Podle přílohy č. 1 NV č. 71/2003 o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 
reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu 
jakosti těchto vod není Přestavlcký ani Sladovařský potok od pramene po ústí zařazen do 
rybných vod.  

Sladovařský potok je součástí rybářského mimopstruhového revíru 401 022 - Vltava 10 - 14, 
údolní nádrž Slapy patřící pod Územní svaz města Prahy a Středočeský územní svaz č. 90. 
Délka revíru je 50 km a rozloha cca 1000 ha. Revír je definován od tělesa hráze údolní nádrže 
Slapy až k tělesu hráze údolní nádrže Kamýk nad Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do 
údolní nádrže až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a 
Hrádkem a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v 
Hrachově. Součástí revíru jsou potoky Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, 
Hříměždický, Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův, Jablonský, 
Mladčina (Stranný) a Musík, které jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Mastník a Brzina 
jsou samostatnými revíry. 

Přestavlcký potok není součástí rybářského revíru. 
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C. I .2 .4 .  F lóra  a  fauna  
Dotčené území patří do biogeografické subprovincie Hercynikum, Slapského bioregionu 

1.20 (Culek 1996) a sosioekoregionu Středočeská pahorkatina (Petříček 1982). Osou 
bioregionu je severozápadní část fytogeografického okresu 41. Střední Povltaví, dále zahrnuje 
jižní část fytogeografického podokresu 35c. Příbramské Podbrdsko a severní část 
fytogeografického podokresu 35d. Březnické Podbrdsko a fytogeografického podokresu 42a. 
Sedlčansko-milevská pahorkatina. Dotčené území je součástí fytogeografické oblasti 
mezofytikum, fytogeografický obvod Českomoravské mezofytikum – 41. Střední Povltaví 
(Skalický 1997) – květena je rozmanitá, mezofyty převažují nad termofyty, rozpětí vegetačních 
stupňů je suprakolinní (kopcovina), klima kontinentální, srážkově nedostatkové, reliéf krajiny 
svažitý, podklad rozmanitý a skalnatý, lesy převládají nad obdělávanými kulturami. Bioregion 
má tedy mezofilní charakter, v jeho potenciální vegetaci převažují v blízkosti řeky Vltavy 
dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion), zejména černýšová dubohabřina (Melampyro 
namorosi – Carpinetum), acidofilní bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae – Quercetum 
petraeae, Abieti – Quercetum) (Neuhäuslová 1997). Dominují 3. dubovo-bukový a 4. bukový 
vegetační stupeň. V údolí Vltavy se vyskytuje i 2. bukovo-dubový stupeň se zastoupením 
reliktních borů, suťových lesů a řady teplomilných druhů na výslunných svazích, včetně reliktů. 

Flóra v Slapském bioregionu je obecně tvořena pestrou škálou chorotypů. Končí zde 
směrem východním česká arela některých typů západostředoevropských druhů, například 
zimostrázku nízkého (Polygaloides chamaebuxus), bělozářky liliovité (Athericium liliago) a 
lomikamene růžicovitého (Saxifraga decipiens). Další subatlanské druhy jsou charakteristické 
pro písčiny například ovsíček obecný (Aira caryophyllea) či paličkovec šedavý (Corynephorus 
canescens). Západní element je hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). Mezi teplomilné 
submediteránní nebo kontinentální druhy patří ostřice nízká (Carex humilis), kavyl Ivanův (Stipa 
joannis), oman srstnatý (Inula hirta) či hvězdnice chlumní (Aster amellus). Od východu do této 
oblasti zasahuje ostřice chlupatá (Carex pilosa) a chrastavec doubravní (Knautia drymeia). 

Z hlediska zoogeografického je zájmová oblast součástí V. faunistického okresu – povodí 
Vltavy (Landa a Soldán 1989). Převažuje kulturní krajina s ochuzenou hercynskou faunou se 
západními vlivy. Mezi významné druhy patří ježek západní (Erinaceus europaeus). Dále ptáci 
lejsek malý (Ficedula parva), břehule říční (Riparia riparia). Obojživelníci skokan štíhlý (Rana 
dalmatina), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). 
Zástupcem plazů je ještěrka zelená (Lacerta viridis). 

 

Záměrem dotčené území o celkové rozloze 518 689 m² tvoří pouze zemědělská půda, 
zpravidla orná půda a v malé míře trvalé travní porosty. Jedná se až na jednu výjimku (142 m²) 
o zemědělskou půdu o celkové rozloze = 518 547 m² pod ochranou Zemědělského půdního 
fondu (ZPF). Z toho výměra orné půdy = 477 098 m² (98 %) a výměra trvalých travních porostů 
= 41 591 m² (8 %). V dotčeném území se nachází pouze liniové vegetační formace – remízy 
tvořené dominantním druhem Slivoň trnitá tzv. trnka (Prunus spinosa), která tvoří velmi husté 
zpravidla druhově chudé křoviny. Hranice pozemků zejména podél komunikací tvoří zase 
zejména keřové porosty se Slivoní trnitou a dále místy s jedinci běžných dřevin: Bříza bělokorá 
(Betula pendula), Modřín opadavý (Larix decidua), Borovice černá (Pinus nigra) a Borovice lesní 
(Pinus sylvestris), Třešeň ptačí (Prunus avium) a místy Dub zimní (Quercus petraea) a letní (Q. 
robur) a Jeřáb obecný – ptačí (Sorbus aucuparia). Jedná se o typický agroekosystém 
charakterizovaný nízkou biodiverzitou. Podle katalogu biotopů (Chytrý et al. 2001), lze záměrem 
dotčené biotopy charakterizovat jako biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (X) viz 
následující tabulka. 
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Tab. 59. Rozdělení dotčeného území podle nejčastějších typů biotopů (Chytrý et al. 2001) 
Biotop Charakteristika 

Intenzivně obhospodařované pole (X2) 

Kultury obilovin a okopanin, zpravidla v rozsáhlých 
lánech nebo i na menších polích pravidelně 
ošetřovaných herbicidy. Nevyskytují se vzácnější 
plevelné druhy archeofyty a převládají neofyty. 
Plevely, pokud se vyskytují, tak pouze na okrajích a 
s malou pokryvností. 

Extenzivně obhospodařované pole (X3) 

Kultury obilovin a okopanin na extenzivně 
obhospodařovaných polích, zpravidla na menších 
parcelách. Plevelová vegetace je alespoň v 
některých částech roku bohatě vyvinutá a výrazné 
zastoupení mají archeofytní druhy. Patří sem i orná 
půda dočasně ležící ladem nebo nedávno opuštěná 
s jednoletými plevely. 

Intenzivně obhospodařované louky (X5) 

Druhově chudé a extenzivně hnojené, několikrát do 
roka sečené nebo přeorávané louky a výsevy 
travních směsek, kde převládají psárka luční 
(Alopecurus pratensis), srha říznačka (Dactylis 
glomerata) nebo jílek vytrvalý (Lolium multiflorum) 
s příměsí širokolistých nitrofilních druhů bylin. 

Křoviny s ruderální vegetací (X8) 
Silněji narušované a člověkem ovlivňované křoviny 
s hojnými ruderálními druhy. Nejčastěji jde o meze 
podél polních cest. 

Nálety pionýrských dřevin (X12) 
Spontánní nálety pionýrských stromových dřevin na 
nelesních plochách mimo sídla. Nejčastěji jde o 
polní remízy. 

 

Významné trvalé travní porosty se v dotčeném území vyskytují na pozemcích č.p. 508/1 a 
509/1 o rozloze = 37 797 m² v místní části Kopanina v blízkosti Horního rybníka a 
Přestavlckého potoka. Jedná se o svažitou lokalitu orientovanou severním směrem, která 
bezprostředně sousedí s mokřadními biotopy. Jedná se pravděpodobně o bývalý úhor, aktuálně 
luční biotop v přechodovém stádiu mezi typem ruderální bylinné vegetace mimo sídla a typem 
mezofilní ovsíkové louky. V minulosti zde probíhala nahodilá seč. Lokalita je v současné době 
bez pravidelné péče a zarůstá náletovými dřevinami, zejména růží šípkovou (Rosa canina) a 
hlohem obecným (Crataegus laevigata). Dochází zde k sekundární sukcesi. Druhy planě 
rostoucích rostlin patří mezi velmi běžné. Řada zmíněných druhů je nitrofilních a bioindikují 
zvýšenou hladinu živin, zejména dusíku a fosforu v půdě zapříčiněnou jejich transportem z 
okolních intenzivně zemědělsky obdělávaných ploch. Na žádost České inspekce životního 
prostředí v rámci zjišťovacího řízení byla pro tuto lokalitu provedena zoologická inventarizace. 
Výsledky jsou podrobně popsány v Příloze č. 6. Zoologický průzkum. 

Na základě požadavku České inspekce životního prostředí byl plán záměru oproti 
původnímu stavu na této lokalitě pozměněn a došlo k významné plošné redukci prvků golfového 
hřiště oproti původnímu plánu – odstranění celé jamky č. 10. Ve stávajícím upraveném plánu je 
zde podle dohody umístěno pouze odpaliště a jamkoviště o celkové rozloze = 1 195 m² (3,2 % 
z celkové rozlohy lokality). Péče o toto odpaliště a jamkoviště bude realizována především 
mechanickými postupy. Rozhodně zde nebudou používána tekutá hnojiva a chemické 
prostředky na ochranu rostlin – pesticidy. Ve zbývající části této lokality (98,6 %) je záměrem 
plánován zpravidla extenzivní trvalý travní porost, který nebude zavlažován ani hnojen, pouze 2 
– 3 x do roka bude sečen. Předpokládá se zde i extenzivní pastva. Tato rozlohou významná 
část lokality tedy nebude záměrem významně dotčena a bude na ni pouze realizován a 
dlouhodobě zajištěn extenzivní management. Tato lokalita tak bude v dotčeném území tvořit 
centrum biodiverzity tzv. hot spot, které bude druhovou bankou pro nově zakládané extenzivní 
trvalé travní porosty v rámci golfového hřiště. 
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Obr. 34. Trvalý travní porost – Kopanina 

 
 

V průběhu zoologického průzkumu bylo zjištěno, že realizací záměru dojde k zásahu do 
biotopu zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o 
následující druhy volně žijících živočichů: 

- ohrožené: ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Lanius collurio), slavík 
obecný (Luscinia megarhynchos); 

- silně ohrožené: ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella 
austriaca), křepelka polní (Coturnix coturnix), krutihlav obecný (Jynx torquilla). 

 

V předstihu před započetím terénních prací na této lokalitě je nutné požádat o výjimku 
k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů odpovědný orgán ochrany přírody. Pro druhy 
z kategorie ohrožené je to Krajský úřad Středočeského kraje a pro silně ohrožené druhy je tímto 
orgánem Správa CHKO Český kras. 

Dále byl navržen soubor minimalizačních a kompenzačních opatření ke snížení negativních 
vlivů záměru na tyto volně žijící živočichy. Realizací záměru nedojde k významnému zásahu do 
stavu populací druhů volně žijících živočichů, které se v současné době vyskytují v dotčené 
lokalitě a širším okolí. 

 

Záměr navíc mimo jiné iniciuje přípravu realizaci revitalizace Horního rybníka v k.ú. 
Přestavlky u Slap, také jako jedno z kompenzačních opatření. Podrobný popis stavu přípravy 
projektové dokumentace je v Kapitole C.I.1.1. Ochrana přírody a krajiny. 
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Obr. 35. Záměrem dotčené území – orná půda 

 

 
 

Největší vliv na faunu a flóru převážné části dotčeného území bude mít založení trvalých 
travních porostů, vybudování vodní nádrže a masivní výsadba dřevin především na orné půdě. 
Nezvyklým novým prvkem se stanou bunkery – písečné překážky, které jsou ale nedílnou 
součástí každého golfového hřiště. Vznikne tak heterogenní a rozmanitá mozaika ploch/biotopů 
s různým složením/charakterem flóry a fauny, což bude mít výrazný vliv na zvýšení biologické 
rozmanitosti dotčeného území. Faktem je, že trvalé travní porosty s intenzivní péčí tvoří 
relativně pouze malou část dotčeného území = 191 525 m² (37,2 % - odpaliště, jamkoviště, 
dráhy) a trvalé travní porosty s extenzivní péčí nebo vůbec žádnou péčí, kde dojde jednoznačně 
k nejvýznamnějšímu nárůstu biodiverzity tvoří významnější část dotčeného území = 322 679 m² 
(62,8 %). 

Golfové hřiště přírodního typu jak je plánováno v rámci záměru je navrženo tak, aby bylo 
nenásilně zakomponováno do kulturní krajiny resp. do charakteristického přírodního prostředí a 
dále provozováno na environmentálně šetrných principech a tedy mohlo být součástí komplexní 
a systémové péče o krajinu na lokální úrovni. Společensky je velmi přínosné, že tato péče 
nezatěžuje státní rozpočet, je funkční a je realizována ze soukromých zdrojů a bez státních 
subvencí jako jiná péče o přírodu a krajinu. 
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C. I .2 .5 .  P ř í rodní ,  c iv i l i zační  a  ku l turn í  hodnoty  území  
Záměrem dotčené území je součástí katastrálního území Přestavlky u Slapy (749605). 

Správní vymezení obce zahrnuje jádrovou obec Slapy na Vltavou a část obce Přestavlky u Slap 
– okres Praha – západ, Středočeský kraj. Obec náleží svojí velikostí do 3. velikostní skupiny 
obcí s počtem obyvatel v rozsahu 500 – 999. Obec Slapy nad Vltavou leží cca 33 km jižně od 
Prahy, rozkládá se v nadmořské výšce asi 350 m n.m. a je vzdálena západním směrem asi 3 
km od řeky Vltavy resp. Vodní nádrže Slapy. Leží nad kaňonem řeky, i když dnes již ne tak 
vysoko, jako tomu bylo před vybudováním Slapské přehrady. 

 

V mladší době kamenné osídlili první zemědělci úrodnou pražskou kotlinu. Odtud postupně 
lovci a sběrači plodin pronikali proti toku Vltavy na jih. Důkazem jejich činnosti byly zlomky 
hliněných nádob a kamenných nástrojů, které byly nalezeny v Davli. V pozdní době kamenné se 
začínají stavět malá sídliště na planinách nad vodními toky. Více se uplatňuje zemědělská 
činnost zejména chov dobytka. V okolí dotčeného území je nejznámější keltské sídliště u 
Hrazan, ale stále bylo velmi řídce osídleno. Po době železné, kdy osídlení mírně ustoupilo, 
dochází k pronikání další kolonizační vlny ve 2. století před naším letopočtem. Osady vznikají 
na již dříve osídlených místech, nebo v jejich těsné blízkosti. Keltové postupně zakládají celý 
řetěz osad nedaleko Vltavy, spojující keltská oppida na Závisti a Hrazanech. Po pádu keltské 
moci došlo k opuštění této krajiny a to až do 3. století našeho letopočtu, kdy sem začínaly 
pronikat z pražské oblasti Germáni. Doklady o nich jsou však až ze Sedlčanska. Kolem 9. století 
přicházejí první Slované z Polabí. Jen v oblasti dolní Sázavy jsou nálezy starší, které jsou 
datovány již do 8. století. Při terénním průzkumu na katastrálním území Slapy nad Vltavou se 
podařilo objevit menší pravěké sídliště. Hluboká orba však poškodila nálezy natolik, že se našly 
pouze zbytky hliněných nádob. Keramika napovídá, že osada byla založena v 6. století před 
naším letopočtem a obnovena Kelty ve 2. století před naším letopočtem. Další nálezy pocházejí 
ze 3. století. V roce 1903 byl totiž nalezen na východ od obce žárový hrob Germánů, jehož 
zbytky jsou uloženy v Národním muzeu. V okolí silnice Slapy nad Vltavou – Buš byly nalezeny 
zlomky hliněných nádob s výraznými kalichovitými okraji. Zpracování i vzhled svědčí o tom, že 
byly vyrobeny v pražské oblasti. Nálezy dokládají osídlení centra dnešní obce již v průběhu 12. 
století. 

Nejstarší nepochybná zmínka o obci Slapy nad Vltavou je z 10. srpna roku 1292. Český král 
Václav II. založil jeden z největších a nejbohatších klášterů – klášter Zbraslavský. V zakládací 
listině Václav II. jmenoval řadu obcí, které se stávaly klášterním majetkem. Mezi jinými jsou to 
Slapy a Přestavlky. Obec tedy nutně musela existovat již před tímto datem. Další zmínku lze 
nalézt v druhé fundační listině Václava II. z 21. května 1304, kde je opět evidováno, které obce 
náležejí ke klášteru. V roce 1308 byla obec Slapy vypleněna bavorskými žoldáky. Stalo se to ve 
složitém období našich dějin za vlády Jindřicha Korutanského, který nastoupil na trůn po 
zavraždění posledního přemyslovského panovníka Václava III. v Olomouci. Ve Slapech byl 
tehdy opevněný dvůr s několika baštami, kam se uchýlilo několik mnichů v čele s Petrem 
Žitavským, autorem jedné z našich nejlepších středověkých kronik a pozdějším opatem 
kláštera. Obránci kapitulovali a vyplatili útočníkům značné výkupné. Z doby o málo pozdější je 
první zmínka o dolování zlata v této oblasti. Jan Lucemburský postupuje užitky ze zlatých dolů 
Zbraslavskému klášteru. Za vlády tohoto panovníka a jeho syna Karla IV. prožívá Zbraslavský 
klášter a s ním pochopitelně i obec Slapy období klidu a prosperity. Z této doby jsou první 
zmínky o Slapské faře. Po čáslavském sněmu připadly Slapy karlštejnskému panství. V roce 
1436 císař Zikmund připsal Slapy Jakubovi z Řitky a následující rok Jindřichovi z Kolovrat. Po 
husitských válkách Zbraslavský klášter vykoupil obec Slapy včetně statku a měl je v držení až 
do roku 1785, kdy byl zrušen. V létě roku 1595 postihl slapský statek velký požár. Důkaz je v 
dopisu opata Antonína Flamminga, kde prosí o odpuštění dávek. 

V polovině 17. století byly Slapy a okolí zdevastovány válkami. Prostý lid velmi trpěl, nebylo 
rozdílu mezi domácím a cizáckým vojskem, ve vsi zůstali 4 chalupníci. Za pár let, když se 
situace uklidnila, se panství rozrostlo natolik, že byla založena škola. První zmínka o ní je z roku 
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1669. V roce 1680 se slapské panství rozrostlo o Korkyni. V roce 1785 se v životě Slap udála 
významná změna, neboť rozhodnutím císaře Josefa II. ze dne 24. září byl zbraslavský klášter 
zrušen. Slapy byly posléze zabrány královskou komorou. Roku 1825 koupil panství Karel 
Bedřich baron Korb z Weidenheimu, který byl krátce před tím povýšen do šlechtického stavu. 
Slapské území sahalo až po Davli a na území žilo přes 4 000 lidí. Nový majitel upravil a zvětšil 
příbytek řeholníků v nevelký zámek, do dnešní doby se z něj zachovaly pouze hospodářské 
budovy a  původní věž s hodinami. Roku 1846, dva roky před zrušením roboty, došlo na panství 
k revoltě robotníků proti vrchnosti. Spor byl vyřešen vojskem a hlavní vůdce František Starec z 
Nových Dvorů byl zatčen a spolu s několika sedláky vězněn a mučen. Později se panství ujal 
hrabě Aichelburg, původem z Rakouska, který si Slapy velmi oblíbil. Mezi lidem pak byla zvláště 
oblíbena komtesa Helena, která podporovala v druhé polovině 19. století české vlastence a je 
po ní pojmenován Helenin dub. Hrabě se staral o školu a stál za založením hasičského spolku. 
V roce 1881 prodal panství Bedřichu Westphalenovi, který se zasloužil o generální opravu 
kostela v roce 1911. Poslední člen rodu Westphalenů Theobald, prodal slapský velkostatek na 
konci 1. světové války a odešel na frontu. Veškeré utržené peníze, které stržil za Slapské 
panství (téměř dva miliony korun) investoval do válečných půjček. Novými majitelem se stal 
průmyslník a bankéř Bohumil Bondy. V I. světové  válce bylo ze Slap odvedeno 135 mužů. 
Padlo 29 slapských a 9 přestavlckých. Řada z nich vstoupila do československých legií.  

Theobald Westphalen tedy prodal slapský velkostatek v prosinci 1917, novým majitelem se 
stal průmyslník a bankéř Bohumil Bondy. Hned po zakoupení zmodernizoval cihelnu, postavil 
tzv. kruhovku. S pálení se začalo v létě 1919. Díky tomu získala práci spousta lidí z obce, 
většina z nich pracovala v té době v zemědělství. Ve třicátých letech začala výstavba vil na 
Vyhlídce a stavba nového zámku, kde  pracovala většina místních řemeslníků. V roce 1935 byl 
postaven nový chudobinec, dnes se v něm nachází zdravotní středisko. Starý stával naproti 
Obecnímu úřadu. V té době také nastal příval letních hostů a nastala konjunktura pro 
obchodníky. V obci bylo 5 hospod, 4 řezníci, 1 pekař, 1 cukrář, 2 trafiky a 5 obchodů s 
potravinami. Obchodníkům se dařilo dobře až do 2. světové války. Bondy byl nucen pro svůj 
židovský původ emigrovat. První obětí války byl Rudolf Formis, zastřelený nacistickými agenty  
v roce 1935 v hotelu Záhoří. Dalšími obětmi války byli členové dvou židovských rodin. Od roku 
1944 operovali v okolních lesích partyzáni. Poslední obětí války byl partyzán ze skupiny 
hajného Průchy student Jindřich Knebort, zastřelený na křižovatce u Moravců, kde je pomníček 
a je pohřben na zdejším hřbitově. Dne 11. května se ve Slapech utábořilo sovětské vojsko, 
pobývalo zde po dobu 14 dnů. Byli  ubytováni téměř v každém domě, stodole i pod širým 
nebem a na statku v Záhoří měli polní kuchyň. 

Po 2. světové válce byl v obci založen národní výbor. V roce 1949 byla zahájena stavba 
Slapské přehrady. Elektrárna byla postavena v letech 1949 - 55. Přehrada je umístěna v úzké 
soutěsce na začátku Svatojánských proudů a má originální konstrukční řešení. Pod čtyřmi 
přelivy 15 x 8 m s kapacitou 3 000 m3/s je přímo v tělese hráze umístěna strojovna elektrárny, 
veškeré pomocné provozy a administrativní místnosti. Hráz přehrady je vysoká 65 metrů. Tato 
stavba velmi změnila vzhled okolí Slap a také život v obci.  Ihned po naplnění přehrady začaly 
stavby rekreačních chat, v současné době jich je na katastrálním území Slap přes 900. Do roku 
1951 byly Přestavlky samostatnou obcí a měly i svoje zastupitelstvo. Ve stejné době, kdy se 
obce spojily, přenechaly Slapy Zadní Konce Štěchovicím. Teprve od roku 1974 má obec svůj 
vlastní úřad. Nejprve sídlil v obecním domě (nynější zdravotní středisko), pak v přízemí 
soukromého rodinného domku, než se podařilo zakoupit dům číslo 72. Obec Slapy nad Vltavou 
a její okolí je dnes díky Vodní nádrži Slapy vyhledávanou rekreační oblastí. 

 

Obr. 36. Panoramatické fotografie Slap a Přestavlk od Vojtěcha Pavelčíka 
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Tab. 60. Stručná charakteristika obce Slapy nad Vltavou (ČSÚ – MOS 2008) 
Kód obce 539 660

Celková výměra pozemku (ha) 2 0242

Orná půda (ha) 3372

Chmelnice (ha) -2

Vinice (ha) -2

Zahrady (ha) 522

Ovocné sady (ha) 122

Trvalé travní porosty (ha) 542

Zemědělská půda (ha) 4542

Lesní půda (ha) 1 2872

Vodní plochy (ha) 1292

Zastavěné plochy (ha) 222

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 1322

Počet podnikatelských subjektů celkem 2162

Zemědělství, lesnictví, rybolov 172

Průmysl 212

Stavebnictví 222

Doprava a spoje 72

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a 
spotřebního zboží a pohostinství 682

Ostatní obchodní služby 562

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 32

Školství a zdravotnictví 32

podle převažující činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 192

Státní organizace 12

Akciové společnosti -2

Obchodní společnosti 202

Družstevní organizace 32

Podnikatelé - fyzické osoby 1552

Samostatně hospodařící rolníci 72

Svobodná povolání 102

Zemědělští podnikatelé – fyzické osoby 32

Hospodářská 
činnost 

podle právní formy 

Ostatní právní formy 172

Sakrální stavba 13Kultura 
Hřbitov 13

Lázně Lázeňské léčebny -4

Katastrální plocha (ha)  2 0243

Počet katastrů 23

Počet územně technických jednotek 23

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 12

Živě narození celkem 65

muži 46

ženy 66

Zemřelí celkem 75

muži 36

ženy 36

Přirozený přírůstek celkem 46

muži 16

ženy 36

Přistěhovalí celkem 515

muži 306

ženy 246

Vystěhovalí celkem 215

muži 66

ženy 176

Obyvatelstvo 

Saldo migrace celkem 305
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muži 246

ženy 76

Přírůstek/úbytek celkem 356

muži 256

ženy 106

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 7412

muži 3543

ženy 3583

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 953

muži 513

ženy  443

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 4893

muži 2493

ženy  2403

Počet obyvatel ve věku 65 let a více 1283

muži 543

 

ženy  743

Mateřská škola 1Školství1 
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 13Sport 
Tělocvičny (vč. školních) 13

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) 13 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 13

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 13

Zdravotnictví 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 13 

 
Poznámky: 
1  školní rok 2005/2006 
2  období: 31.12.2007 
3  období: 31.12.2006 
4  období: 31.12.2005 
5  období: rok 2007 
6 období: rok 2006 
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 

Dotčené území se nachází v k.ú. Přestavlky u Slap v rámci obce Slapy nad Vltavou ve 
Středočeském kraji (Praha – západ). Nadmořská výška dotčeného území se pohybuje od 310 m 
n.m. do 357,7 m n.m. (Ždáňská hora). 

 

Dotčené území patří do biogeografické subprovincie Hercynikum, Slapského bioregionu 
1.20 (Culek 1996) a sosioekoregionu Středočeská pahorkatina (Petříček 1982). Osou 
bioregionu je severozápadní část fytogeografického okresu 41. Střední Povltaví. Dotčené území 
je součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografický obvod Českomoravské 
mezofytikum – 41. Střední Povltaví (Skalický 1997). 

 

Dotčené území není součástí žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného 
území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve znění pozdějších 
předpisů. Ve vzdálenosti ≥ 0,5 km jižním směrem od dotčeného území se nachází Evropsky 
významná lokalita soustavy Natura 2000: Hrdlička – Žďánská hora (CZ0213023). Podle 
vyjádření příslušného úřadu – Středočeského kraje lze vyloučit významný vliv předkládaného 
záměru na Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality. 

 

Dotčené území v místní části Kopanina bezprostředně sousedí s lokálním biocentrem LBC 
242 Mokřad u Přestavlk. Jedná se o vrbiny a rákosiny na vlhké lokalitě kolem Přestavlckého 
potoka ústícího do řeky Vltavy. Z  lokálního biocentra 242 Mokřad u Přestavlk vede západním 
směrem proti proudu Přestavlckého potoka lokální biokoridor LBK 226 Úsek Mezi loukami – 
Mokřad u Přestavlk a severovýchodním směrem po proudu potoka k řece Vltavě lokální 
biokoridor LBK 227 Úsek Mokřad u Přestavlk – Údolní nádrž Slapy. 

 

V nejbližším okolí záměrem dotčeného území jsou registrovány dva Významné krajinné 
prvky (VKP) podle § 6, ani VKP ve smyslu § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Mezi záměrem dotčenými pozemky se nachází 
významný krajinný prvek VKP 320 Niva potoka a rybníčky u Přestavlk a severozápadně od 
dotčených pozemků VKP 321 Niva potoka od Přestavlk v Lahozu. 

 

Celý záměr je umístěn pouze na v současné době zemědělsky využívaných pozemcích = 
518 689 m². Zpravidla se jedná o ornou půdu a v malé míře o trvalé travní porosty = 41 591 m² 
= 8 % z celkové rozlohy dotčeného území. V dotčeném území oproti současnému stavu dojde 
ke změně kultur z tradičních zpravidla jednoletých zemědělských plodin na trvalé travní porosty, 
plošně s různou intenzitou péče a současně s tím dojde ke změně managementových postupů 
– hospodaření v kulturní krajině. 

 

Záměr respektuje přirozené stávající liniové vegetační formace jako jsou meze, remízy, 
břehové porosty apod., které zpravidla zůstanou zachovány. V rámci vybudování Golfového 
hřiště Slapy je dále plánováno dosadit 250 – 300 kusů stromů a kolem 4 000 ks keřů 
geograficky původních druhů. 

 

Významné trvalé travní porosty se v dotčeném území vyskytují na pozemcích č.p. 508/1 a 
509/1 o celkové rozloze = 37 797 m² v místní části Kopanina v blízkosti Horního rybníka a 
Přestavlckého potoka. Jedná se o svažitou lokalitu orientovanou severním směrem, která 
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bezprostředně sousedí s mokřadními biotopy. Ve stávajícím upraveném plánu je zde podle 
dohody umístěno pouze odpaliště a jamkoviště (jako „stavební“ prvky) o celkové rozloze = 1 
195 m² (3,2 % z celkové rozlohy lokality). Péče o odpaliště a jamkoviště bude realizována 
především mechanickými postupy. Rozhodně zde nebudou používána tekutá hnojiva a 
chemické prostředky na ochranu rostlin – pesticidy. Ve zbývající části této lokality je záměrem 
plánován zpravidla extenzivní trvalý travní porost, který nebude zavlažován ani hnojen, pouze 2 
– 3 x do roka bude sečen. Předpokládá se zde i extenzivní pastva. Tato rozlohou významná 
část lokality tedy nebude záměrem významně dotčena a bude na ní pouze realizován a 
dlouhodobě zajištěn extenzivní management. Tato lokalita tak bude v dotčeném území tvořit 
centrum biodiverzity tzv. hot spot, které bude druhovou bankou pro nově zakládané extenzivní 
trvalé travní porosty v rámci golfového hřiště 

 

Předkládaný záměr iniciuje revitalizaci dotčeného Horního rybníka, který tvoří spojnici 
plánované jižní a severní 9-ti jamkové části golfového hřiště. Realizací revitalizace dojde 
k obnově v současné době zanedbané části ÚSES a Významného krajinného prvku. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v dotčeném území resp. obci Slapy nad Vltavou lze jen těžko 
hledat u sídelních částí či jednotlivých staveb společné architektonické prvky či rysy nebo 
dokonce urbanistické celky, nemá zvolené architektonické řešení objektu Multifunkčního centra 
na co navazovat. Zvolený architektonický návrh lze považovat za moderní, ale citlivý a 
harmonický v kulturní krajině. Výsledný projev řešení budovy je elegantní a nenápadný. 
Největší vliv na stávající krajinný ráz dotčeného území bude mít založení trvalých travních 
porostů, vybudování vodní nádrže a masivní výsadba dřevin především na orné půdě. 
Nezvyklým novým krajinným prvkem se stanou bunkery – písečné překážky a vyvýšené 
odpaliště a jamkoviště. Při realizaci se počítá s přirozenou profilací terénu a neuvažuje se o 
provádění významných terénních prací a významných terénních úprav. Jediné hrubé terénní 
práce budou v souvislosti s výstavbou odpaliště, jamkovišť a bunkerů a dále s vybudováním 
vodní nádrže a objektu Multifunkčního centra. Celkově se jedná o plochu = 31 890 m², což je = 
6,1 % celkové rozlohy záměrem dotčeného území. Celková bilance přesouvaných hmot je 
pouze 11 650 m³. Z výsledků hodnocení provedeného podle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny vyplývá, že je možné vyhodnotit míru vlivu navrhovaného záměru na 
krajinný ráz jako únosnou, protože celkový negativní vliv na identifikované znaky se stírá 
přínosy jako jsou zvýšení heterogenity krajiny, revitalizace Horního rybníka, výsadby dřevin, 
založení trvalých travních porostů s různou intenzitou péče nebo je negativní vliv jen slabý 
například na reliéf krajiny. 

 

Slapy nad Vltavou resp. Přestavlky u Slap jsou součástí oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro lidské zdraví i bez zahrnutí ozonu (se zahrnutím ozonu patří celá Česká republika 
do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem zařazení území do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší pro lidské zdraví je překračování limitů pro ochranu zdraví poletavým prachem 
– PM10. Jedním ze zdrojů poletavého prachu je orná půda resp. zemědělská činnost. Realizací 
záměru totiž dojde k trvalému zatravnění rozsáhlých území orné půdy o celkové rozloze = 477 
098 m², která navíc bezprostředně sousedí s lidskými sídly. Orná půda je velkým zdrojem 
prachu a to zejména v období bez vegetačního krytu vlivem zemědělské činnosti a kontinuální 
větrné eroze. Změna kultury na trvalé travní porosty, které jsou schopné vázat vodu a 
pravidelná závlaha na velké časti dotčeného území bude mít také pozitivní vliv na lokální klima. 

Záměrem vyvolaná doprava nebude mít vzhledem k současným imisním hodnotám pozadí 
resp. současné dopravní intenzitě (zejména v sezóně) vliv na zhoršení kvality ovzduší v obci. 

 

Záměr Golfové hřiště Slapy (18-ka) znamená využití produkční i mimoprodukční funkce 
půdy. Z hlediska ochrany půdy je rozděleno území golfového hřiště na dva základní typy, a to 
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na vlastní herní pole tvořené dílčími herními prvky (odpaliště, jamkoviště a hrací dráhy) 
využívající především produkční funkci půdy a bližší a vzdálenější okolí (hardrough, biotopy, 
vodní plocha) využívající spíše mimoprodukční funkce půdy. Pro půdu toto hrubé dělení 
znamená intenzivní a extenzivní péči/hospodaření. 

Podle provedených třinácti pedologických sond pro potřeby Podkladu pro trvalé odnětí ze 
ZPF se na dotčeném území vyskytují hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené 
formy na permokarbonských horninách a pískovcích, lehčí a středně těžké. Dále se vyskytují 
illimerizované půdy, hnědé půdy včetně slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou 
příměsí, středně těžké a těžší. V malé míře jsou zde zastoupeny mělké půdy na všech typech 
hornin; lehké, v ornici středně štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 0,3 m silně kamenité. 
Z agronomického hlediska se jedná zpravidla o půdy středně kvalitní. Bonitované půdně 
ekologické jednotky, v nichž je zařazena podstatná část dotčeného území, se nachází dle 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., ve II., III. a V. třídě ochrany zemědělského 
půdního fondu. Realizací záměru na převážné části dotčeného území nedojde k nevratné 
změně půdy, znemožňující případné zemědělské využití pozemků vyjmutých pro tento účel ze 
ZPF v budoucnu. 

Hnojení v různé kvalitě a kvantitě je plánováno pouze u intenzivních trvalých travních 
porostů – odpaliště (tee), jamkoviště (green) a dráhy (fairway) o celkové rozloze 191 525 m². 
Intenzivní trávníky svým růstem odebírají z půdy značné množství živin, které je nutné 
pravidelně doplňovat, jinak trávník začne řídnout a postupně je nahrazen jinými na výživu méně 
náročnými, většinou plevelnými druhy. Záměr předpokládá využívat plnohodnotná 100 % 
přírodní biologická a organická hnojiva, která doplňují vhodnou formou živiny a mikrobiální 
kultury obsažené přirozeně v půdě. Ke zlepšení půdních podmínek budou využívány jako 
součást hnojiv nebo samostatně biologické půdní vitalizéry, které stimulují a zvyšují počet 
půdních mikroorganizmů a tím podporují růst kořenů do hloubky, zvyšují prokořenění, zlepšují 
drobtovitou strukturu půdy, zvyšují sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav 
rostlin. 

 

Současný stav zabezpečení Obce Slapy nad Vltavou resp. části Přestavlky není ideální a 
obec dlouhodobě trpí nedostatkem pitné vody. Zásobování Multifunkčního centra Golfového 
hřiště Slapy pitnou vodou bude řešeno ze stávajícího obecního řadu pitné vody a je podmíněno 
kapacitním navýšením o pitnou vodu z nového přivaděče pitné a užitkové vody z Vodní nádrže 
Slapy. Dílčí samostatný záměr přivaděče pitné a užitkové vody je v současné době ve fázi 
projektové přípravy pod organizačním vedením Obecního úřadu Slapy nad Vltavou. Jedná se o 
sdruženou investici Obce Slapy nad Vltavou a oznamovatele/investora předkládaného záměru. 
Součástí nového přivaděče bude úpravna pitné vody v blízkosti Vodní nádrže Slapy. Zdrojem 
užitkové vody pro potřeby záměru Golfové hřiště Slapy je také nově budovaný přivaděč 
užitkové vody z Vodní nádrže Slapy. Závlahový systém golfového hřiště je navržen jako 
autonomní. Součástí je retenční nádrž o objemu = 2 850 m³. Je plánováno zavlažování pouze 
intenzivních prvků 18-ti jamkového hřiště. Závlahová voda bude podle potřeby přiváděna v 
předpokládaném množství kolem 5 – 7 l/s přivaděčem užitkové vody a akumulována v retenční 
nádrži, ze které bude po filtraci distribuována do zavlažovacího systému k jednotlivým 
rozstřikovačům. Zavlažování zahrnuje plochu = 191 525 m² (37,2 %) golfového hřiště a jedná se 
o odpaliště, dráhy a jamkoviště. Zavlažování bude probíhat zásadně mimo provozní dobu hřiště 
– přes noc. Přebytečná voda, která nebude spotřebována rostlinami trvalého travního porostu 
ani evapotranspirací dotčeného území bude svedena v místech její akumulace povrchovými 
příkopy do jednoduchých zasakovacích jam. Jedná se o technicky velmi jednoduché řešení 
infiltrace přebytečné závlahové vody v území, které nenaruší lokální hydrologický cyklus. 
Drenážní systém je navržen tak, aby přirozenou cestou odvedl přebytečnou srážkovou i 
přebytečnou závlahovou vodu. Přebytečná voda tak bude přirozeně z dotčeného území 
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odváděna mikropovodími Přestavlckého a Sladovařského potoka zpět do řeky Vltavy resp. 
Vodní nádrže Slapy, ze které je pro účel závlah čerpána. 

 

Akumulace srážkových vod bude v rámci objektu Multifunkčního centra zabezpečena 
víceúčelovou malou nádrží (přírodního charakteru) na dotčeném pozemku vzdálené asi 70 m 
od objektu. Splašková odpadní voda bude odvedena do obecního kanalizačního řadu 
napojeného na koncovou ČOV, který je vzdálen asi 80 m (celková délka přípojky) od umístění 
objektu. V současné době je ČOV Slapy po významné rekonstrukci a rozšíření na kapacitu asi 
1500 EO (ekvivalentních obyvatel). Rekonstrukce skončila úspěšným otestováním technologie 
v provozních podmínkách. Zrekonstruováním ČOV došlo dle výsledků testování k navýšení 
kapacity přítoku o 30 m³/den a maximálně povolené množství = 300 m³/den. Dle Povolení 
k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zrekonstruované 
ČOV Slapy došlo k významnému zvýšení účinnosti čištění. 

 

Malá část dotčeného území spadá pod ochranné pásmo vodního zdroje – vnitřní (dříve 
pásmo hygienické ochrany) se stupněm ochrany PHO2 stanovené rozhodnutím číslo 
Vod/235/2874/82/La ze dne 8. 6. 1982. Jedná se o pozemek č.p. 508/1 v současnosti trvalý 
travní porost. Ochranné pásmo vodního zdroje bude záměrem dotčeno minimálně. Na tomto 
pozemku je plánován zpravidla extenzivní trvalý travní porost. 

 

Z výsledků hlukové studie je zřejmé, že v denní době nebude docházet k překročení 
limitních hodnot (LAeq,p = 50 dB) a tedy údržbové práce, prováděné výhradně v denní době 
nenaruší akustickou pohodu v obci. Pro ještě větší zlepšení akustické pohody budou přijata 
navržená organizační opatření. 

 

Veškeré stávající komunikace v obci jsou pro výstavbu i provoz záměru kapacitně zcela 
dostačující a nepočítá se s jejich dalším rozšiřováním či budováním nových. 

 

Realizací záměru nedojde ke střetu s historickými památkami, kulturními nebo 
archeologickými památkami. V dotčeném území se nenachází žádné objekty, které by byly 
záměrem narušeny. 

 

K předkládanému záměru se vztahuje potřeba změny způsobu využití kulturní krajiny. 
Golfové hřiště je prakticky soubor intenzivně a extenzivně obhospodařovaných trvalých travních 
porostů s velkým podílem přírodě blízkých a přírodních biotopů. Realizace golfových hřišť a 
péče o ně na místní úrovni může zastoupit nejvýznamnější formu krajinotvorné činnosti, tedy 
zemědělskou činnost. Zemědělství se vlivem ekonomické transformace v České republice 
dostává postupně do pozadí a není již schopno samo o sobě dále plnit jedinou roli v kontinuální 
péči o kulturní krajinu. Provoz golfového hřiště tuto péči danému území poskytuje. 

V každém případě po založení golfového hřiště a určitém časovém posunu při střízlivé a 
šetrné péči dochází k intenzifikaci přirozených ekologických funkcí krajiny, což se projevuje ve 
výsledku zvýšením její biodiverzity. Respektováním přirozeného terénu, geomorfologických 
prvků a liniových i plošných krajinných struktur při projektování v místě může tak nové golfové 
hřiště nejen kopírovat, ale také pozitivně dotvářet krajinný ráz daného území. Vhodnost 
umístění záměru umocňuje i existence dostatečného zdroje vody, což je v tomto případě Vodní 
nádrž Slapy. Ve srovnání s intenzivní zemědělskou činností je obhospodařování golfových hřišť 
šetrnější formou péče o krajinu. Environmentálně šetrný management garantuje nevýznamný 
vliv provozu golfového hřiště na životní prostředí. Realizaci golfového hřiště lze chápat jako 
jedno z možných udržitelných řešení, které respektují ekonomický rozvoj venkova při vytváření 
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sociálních jistot pro jeho obyvatele při environmentálně šetrném způsobu využití kulturní krajiny. 
Záměr je založen na eliminaci střetů zájmů s ochranou všech složek životního prostředí. 

Negativním vlivem realizace záměru je zábor zemědělské půdy a tedy potřeba vynětí 
dotčených pozemků ze Zemědělského půdního fondu. Současnou environmentální i 
zemědělskou politikou je omezovat zemědělskou výrobu, pro kterou není odbyt a vyplácet 
zemědělcům finanční náhrady za udržování pozemků v „klidovém“ stavu a finančně podporovat 
aktivity vedoucí ke změnám krajiny k přírodě blízkému stavu s cílem obnovy jejích 
mimoprodukčních ekologických funkcí. Jedná se například o podporu na ochranu proti vodní a 
větrné erozi, snižování rizik kontaminace podzemních i povrchových vod či zvyšování retenční 
schopnosti krajiny. Plánované golfové hřiště je jako celek jasným důkazem ekologicky 
vhodného a ekonomicky funkčního řešení, to znamená řešení splňujícího požadavky, pro které 
byl záměr realizován, a které nemá významné negativní vlivy na jednotlivé složky životního 
prostředí. 
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D.I. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

D . I .1 .1 .  V l ivy  na  obyvate ls tvo ,  včetně  soc iá lně  ekonomických  
v l ivů  

18-ti jamkové golfové hřiště je plošně rozsáhlé a velmi specifické sportovní zařízení. Golfový 
sport přináší službu, která nabývá v současné době na významu z důvodu potřeb změn 
životního stylu a zkvalitnění využití volného času vzhledem ke zvyšování průměrné týdenní 
pracovní doby a zvyšování psychické zátěže v pracovním životě. Golfový sport je přijímán jako 
možnost aktivního odpočinku pro všechny generace bez výhrad. Realizace záměru tak přinese 
novou alternativu v možnosti trávení volného času pro obyvatele širšího slapského regionu. 
Využití volného času k podpoře zdravého životního stylu, motivace dětí a mládeže k pozitivní 
seberealizaci jsou hlavní kladné sociální přínosy záměru, ale jejich velikost a význam nelze 
hodnotit samostatně, neboť důležitá je koordinace těchto aktivit v rámci celého regionu a 
v rámci systematické práce zahrnující školní i mimoškolní působení ve spolupráci s rodiči a 
společenskými organizacemi. Sport, tedy i golf se všemi pravidly a provozování jeho akademie 
zmenšují sociální rizika a mají motivační roli při dospívání nových generací. 

Multifunkční centrum bude sloužit jako prostor pro mnohostranné aktivity. Bude sloužit 
jednak jako klubové a technické zázemí v rámci Golfového hřiště Slapy, ale také k veřejným 
sportovním, turistickým a kulturně-společenským aktivitám v obci Slapy nad Vltavou.  

 

Realizace záměru předpokládá vznik 14 nových trvalých pracovních míst v obci Slapy nad 
Vltavou. Dále v sezóně bude golfový areál poptávat řadu pracovních míst formou brigád. Pro 
řadu obyvatel obce/regionu bude rozšířena nabídka pracovních příležitostí a to jak přímo 
prostřednictvím konkrétního pracovního místa v rámci Golfového hřiště Slapy, tak nepřímo 
prostřednictvím rozšiřování navazujících služeb jiných ekonomických subjektů, které vyplývají 
z potřeb provozu golfového hřiště. Růst zaměstnanosti a poptávka po navazujících službách 
bude mít pozitivní vliv na ekonomickou a sociální situaci v obci Slapy nad Vltavou i v širším 
okolí. Golfové hřiště je „kapitálem“ pro rozvoj dalších podnikatelských subjektů poskytujících 
navazující služby. V místním měřítku lze Golfové hřiště Slapy považovat jako velmi významný 
ekonomický subjekt. 

V přímém důsledku je realizace záměru finančním přínosem pro celou obec Slapy nad 
Vltavou. Zejména je to dáno finanční spoluúčastí na souvisejících veřejně prospěšných 
projektech v obci. Aktuálně se jedná o projekt přivaděče pitné a užitkové vody z Vodní nádrže 
Slapy či revitalizaci Horního rybníka v k.ú. Přestavlky u Slap. Záměr Golfového hřiště Slapy 
navíc iniciuje konkrétní aktivity vedoucí ke zpracování územně-plánovací dokumentace obce. 

Golfové hřiště Slapy jednoznačně zvýší povědomí o obci Slapy nad Vltavou a o slapském 
regionu na národní i mezinárodní úrovni. Region už nebude spojován pouze s Vodní nádrží 
Slapy. Záměr zvýší potenciál cestovního ruchu celého regionu a přivede sem domácí i 
zahraniční návštěvníky. Do budoucna lze předpokládat zvýšení počtu návštěvníků obce i 
regionu a s tím spojenou potřebu rozvoje turistické infrastruktury. I tento aspekt má pozitivní vliv 
na ekonomickou a následně sociální situaci v regionu. Realizací záměru dojde k významnému 
posílení rozvojového potenciálu území.  

 

Charakter golfového sportu spočívá v individuálním zpravidla pěším pohybu hráčů po 
dotčeném území bez větší koncentrace osob. Samotné provozování golfového sportu je 
předpokladem minimálního narušení faktorů pohody v území, kde se odehrává. Golfové hřiště 
Slapy (18-ka) kontinuálně navazuje na intravilán části obce Přestavlky u Slap a stane se tak 
„bufferem“ před případnými potenciálními vlivy z okolí pocházejícími z intenzivní zemědělské 
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výroby či novými záměry masivní rezidenční i jiné výstavby (hluk, znečištění ovzduší apod.), 
které by mohly narušit případné faktory pohody bydlení a kvality života. 

V obci Slapy nad Vltavou v současné době ještě nedochází k živelné intenzivní výstavbě, 
tak charakteristické pro obce v okolí hl. m. Prahy. Přestavlky u Slap nejsou zatím postiženy 
ekonomickými, sociálními, environmentálními projevy procesu suburbanizace. Do budoucna lze 
očekávat tlak na trvalý zábor půdy a intenzivní rozvoj výstavby. Předkládaný záměr mimo jiné 
přinese „konzervaci“ dotčeného území a tímto způsobem dojde k trvalé eliminaci potenciálních 
projektů masivní výstavby ve významné části katastrálního území. Výstavba tak v nejbližší 
budoucnosti bude realizována pouze prostřednictvím individuálních obytných objektů – 
převážně jednotlivých rodinných domů na pozemcích v intravilánu resp. v urbanizovaném území 
obce.  

 

Provoz golfového hřiště nepřinese pro obyvatelstvo žádná zdravotní rizika. Podle výsledků 
posouzení hlukových poměru z provozu nebudou překročeny ani limitní hodnoty prostřednictvím 
strojové údržby. Údržbové práce budou zahajovány od 6.00 hod. a během týdne budou 
rovnoměrně rozdělené tak, aby nedocházelo k jejich kumulaci do jednoho či dvou dnů. 
Předpokládaná doba údržbových prací cca 3 hod./den bude rozdělena tak, aby část proběhla v 
ranních hodinách a druhá část v pozdě odpoledních až večerních hodinách. Údržba golfového 
hřiště bude prováděna mimo víkendové dny (s výjimkou jamkovišť, která se musejí ošetřovat 
denně). Trvalým zatravněním rozsáhlých ploch orné půdy, která v současné době přímo 
navazuje na sídla naopak dojde k výraznému snížení prašnosti a změně lokálních 
mikroklimatických poměrů, což může mít pozitivní vliv na zdravotní stav/pohodu obyvatel. 

 

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo a z hlediska sociálně-ekonomických důsledků lze záměr 
hodnotit obecně jako pozitivní. Jedná se o vlivy malé, ale významné a to z hlediska 
systematického regionálního přístupu (potenciál cestovního ruchu) i vzhledem ke 
stávající ekonomicko-sociální charakteristice obce a také z hlediska stávajících vlivů na 
obyvatelstvo z konveční zemědělské činnosti v dotčeném území. 

 

D. I .1 .2 .  V l ivy  na  k l ima  a  ovzduší   
Změna kultury na trvalé travní porosty, které jsou schopné vázat vodu a pravidelná závlaha 

intenzivních prvků golfového hřiště bude mít pravděpodobně mírný pozitivní vliv na lokální 
mikroklima zejména v aspektu vyšší vzdušné vlhkosti a eliminace extrémních teplot a jejich 
kolísání, trvání sněhové pokrývky apod. Dojde ke změně intenzity albedo efektu a k významné 
změně evapotranspirace dotčeného území změnou intenzit evaporace – fyzikálního výparu 
území a transpirace – fyziologického výparu rostlin.  

 

Kvalita ovzduší bude ovlivněna z plošných zdrojů znečištění pouze během vlastního 
zakládání golfového hřiště (detailně viz část B.III.15. Ovzduší). Jedná se o plošný zdroj 
dočasný, časově omezený po dobu realizace a prostorově omezený vzhledem k 
plánovaným minimálním terénním úpravám. Součástí plošného zdroje budou bodové zdroje ve 
formě deponií inertních materiálů a liniové zdroje ve formě stavebních/dopravních mechanizmů 
pohybujících se po dotčeném území. 

Skrytá zemina včetně ornice bude dočasně (rozumí se po dobu, než bude opět využita) 
deponována v prostoru dotčeného území a bude působit jako dočasný zdroj znečištění ovzduší 
poletavým prachem. Dočasným zdrojem prašnosti se pravděpodobně stanou i některé další 
sypké materiály – písek a materiály použité při výstavbě Multifunkčního centra a nezpevněných 
ploch parkoviště a komunikací a pohyb stavebních/dopravních strojů. Intenzita prašnosti bude 
záviset zejména na vývoji počasí v průběhu založení golfového hřiště a výstavby objektu a 



 

 133

dopravní infrastruktury. Období zemních/terénních prací na výstavbu celého 18-ti jamkového 
hřiště a Multifunkčního centra je plánováno na 150 dnů. Emise prachu ze skryté plochy je těžké 
odhadnout. Modelové výpočty pro krátkodobé koncentrace resuspenzovaného prachu 
způsobené zdrojem skryté plochy bez vegetace by byly v poměrně rozsáhlém intervalu hodnot. 

V rámci založení golfového hřiště bude realizován soubor opatření, které sníží rizika emisí 
zejména poletavého prachu do ovzduší. Jedná se o vliv velký, ale málo významný, protože 
plošný zdroj znečištění je časově omezený a po dostavbě golfového hřiště, tedy po založení 
trvalých travních porostů dojde k dlouhodobému omezení větrné eroze a prašnosti a ke 
zlepšení situace oproti stávajícímu stavu. Větrná eroze a zvýšená prašnost jsou v současnosti 
iniciovány především zemědělskou činností na orné půdě, lze tedy předpokládat, že provoz 
záměru přispěje ke snížení prašnosti způsobené větrnou erozí půdy.  

 

Při vlastním provozu golfového hřiště ve vztahu ke kvalitě ovzduší nelze předpokládat 
žádnou negativní změnu v hodnotách jednotlivých parametrů oproti současnému stavu resp. 
proti stávajícím hodnotám pozadí. Využití dotčeného území ke sportu z podstaty nepřináší 
žádné vlivy na kvalitu ovzduší. Emise znečisťujících látek bude pocházet pouze z používání 
strojů sloužících pro údržbu trvalých travních porostů – zejména intenzivních prvků golfového 
hřiště. Jedná se zejména o sekačky a malotraktory a další zemědělskou mechanizaci, která je 
zanedbatelným zdrojem znečištění. Emise ze zemědělské mechanizace budou zčásti 
eliminovány doprovodnou zelení golfového hřiště a jejich rozptyl bude zřejmě ovlivněn 
přirozenou modelací terénu. Výrobce strojů Ransomes Jacobsen Ltd., které budou používány 
splňuje všechny požadované předpisy v rámci ochrany životního prostředí a ochrany zdraví, což 
dokládá certifikáty ISO 14001:2004 – The Environmental Management System, ISO OHSAS 
18001:1999 – The Occupational Health & Safety Management System a ISO 9001:2000 – The 
Quality Management System Standards. 

Standardním bodovým zdrojem znečištění ovzduší se nestane ani nízko-energetický objekt 
Multifunkčního centra vzhledem k plánované instalaci tepelných čerpadel pro výrobu tepelné 
energie. Při extrémně nízkých teplotách budou tepelná čerpadla spolupracovat se systémem 
elektrického vytápění objektu, který bude automaticky uváděn do provozu (viz kapitola B.II.13. 
Ostatní surovinové a energetické zdroje). 

Zdrojem emisí bude záměrem vyvolaná doprava v rámci příjezdových komunikací a 
plánovaného parkoviště pro maximálně 100 osobních automobilů. Oproti současnému stavu 
kvality ovzduší (viz kapitola C.I.2.1. Klima a ovzduší), lze předpokládat nevýrazný nárůst emisí 
spojený s provozem záměru. Intenzita dopravy resp. emise do ovzduší/imisní příspěvek z 
dopravy se v okolí obce Slapy nad Vltavou prakticky vůbec nezmění. 

Vlivy z provozu golfového hřiště na kvalitu ovzduší lze celkově označit jako malé a 
nevýznamné. 

 

D. I .1 .3 .  V l ivy  na  da lš í  fyz iká ln í  a  b io log ické  fak tory  
Při zakládání golfového hřiště a výstavbě Multifunkčního centra nemůže s ohledem na 

vzdálenost od chráněných venkovních prostorů a velikost staveniště dojít k nahromadění 
většího počtu zdrojů hluku a překročení příslušných limitů. Navíc bude jako princip předběžné 
opatrnosti zajištěno nepřekročení limitů hluku naplánováním a koordinací stavebních prací, a to 
ve smyslu časové i prostorové součinnosti zdrojů hluku. Výstavba bude prováděna pouze 
v pracovní době mimo víkendy. Vzhledem k tomu, že záměr má relativně malé požadavky na 
přesuny zemin, nebude v dotčeném území působit velké množství těžké techniky působící hluk. 
Období zemních/terénních prací na výstavbu celého 18-ti jamkového hřiště a Multifunkčního 
centra je plánováno na 150 dnů. Jedná se o vliv relativně velký, ale nevýznamný vzhledem k 
jeho trvání a prostorovému omezení zdrojů. 
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Hluk z provozu záměru tedy z hluk z údržby trvalých travních porostů a parkoviště řeší 
detailně Příloha. č. 5. Posouzení hlukových poměrů Golfového hřiště Slapy (18-ka). Hluková 
studie byla zpracována na základě požadavku Obce Slapy nad Vltavou. Z výsledků studie je 
zřejmé, že v denní době nebude docházet k překročení limitních hodnot (LAeq,p = 50 dB) a tedy 
údržbové práce, prováděné výhradně v denní době a doprava v rámci parkoviště nenaruší 
akustickou pohodu v obci. Pro ještě větší zlepšení akustické pohody budou navíc přijata 
organizační opatření. Jedná se tedy o vliv malý a nevýznamný. 

 

D. I .1 .4 .  V l ivy  na  povrchové  a  podzemní  vody 
Realizací záměru nedojde k úpravám žádného vodního toku a nepředpokládá se negativní 

ovlivnění jakosti povrchových a kvality podzemních vod. 

Dotčené území nespadá podle základní vodohospodářské mapy Hydroekologického 
informačního systému pod chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Malá část 
dotčeného území spadá pod ochranné pásmo vodního zdroje – vnitřní se stupněm ochrany 
PHO2. Jedná se o pozemek č.p. 508/1 v současnosti trvalý travní porost. Ochranné pásmo 
vodního zdroje bude záměrem dotčeno minimálně. V rámci výstavby prvků golfového hřiště 
v blízkosti ochranného pásma budou přijata patřičná opatření na eliminaci vlivů s tím spojených 
(viz kapitola B.II.12. Voda). Vzhledem k rozsahu zásahu do ochranného pásma a navrženým 
opatřením se jedná o vliv malý a nevýznamný. 

 

Během založení golfového hřiště dojde v rámci výstavby intenzivních prvků golfového hřiště 
– odpališť a jamkovišť, písečných překážek, vodní nádrže a objektu Multifunkčního centra 
včetně parkoviště ke skrývce svrchního půdního horizontu, což sebou přinese také dočasnou 
změnu infiltračních poměrů dotčených ploch a zvýšené riziko vodní eroze. Ve svažitém území 
může vodní eroze během výstavby způsobit řadu komplikací, zejména degradaci půdy a 
případné zanášení vodních těles. Při rozfázování terénních úprav bude třeba přijmout potřebná 
protierozní opatření. Opatření by měla sestávat z rychlého zatravnění sklonitých pozemků 
zejména pozemků v jihovýchodní části dotčeného území a pozemků k nivě Přestavlckého 
potoka. Opatření pro minimalizaci tohoto vlivu je tedy dokonalá koordinace a fázování 
stavebních postupů – etapovitost skrývky, vytváření dočasných deponií, kontinuální 
zatravňování dokončených částí a volba nejvhodnějšího období z hlediska počasí. Eroze může 
být okrajově a místně plošně výrazná, a to při mimořádných srážkových událostech. Jejich 
výskyt je však nahodilý a nejedná se o zatížení trvalého rázu. Tento vliv lze zejména 
k minimalizaci zemních prací záměru a realizaci protierozních opatření hodnotit jako velký, ale 
nevýznamný. 

 

Realizací záměru vzniknou na současné zpravidla orné půdě trvalé travní plochy s různou 
intenzitou péče doprovázené masivní výsadbou dřevin. Změna kultury a změna formy 
hospodaření bude mí výrazně pozitivní vliv na hydroekologické funkce dotčeného území – 
z hlediska hydrologických poměrů, schopnosti retence srážkové vody a snížení intenzity 
povrchového odtoku a vodní eroze. Tento vliv lze hodnotit jako pozitivní, velký a významný. 

 

Provoz golfového hřiště vyžaduje přísný vodní režim, který je realizován závlahovým a 
drenážním systémem intenzivních prvků golfového hřiště. Zdrojem užitkové vody pro potřeby 
záměru Golfové hřiště Slapy je nově budovaný obecní přivaděč pitné a užitkové vody. Spotřeba 
užitkové vody pro závlahu bude 450 m3/den. Užitková voda bude čerpána o průtoku = 7 l/s (605 
m³/den) z Vodní nádrže Slapy výtlačným čerpadlem do retenční nádrže v rámci Golfového 
hřiště Slapy. Nový přivaděč užitkové vody bude odebírat vodu pro závlahu z významného 
vodního toku Vltava resp. Vodní nádrže Slapy o celkovém ovladatelném objemu nádrže 269,3 
mil. m3 a objemu zásobního prostoru 200,5 mil. m3. Závlahová voda navíc bude přečerpávána 
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do plánované retenční nádrže o ploše hladiny 1 900 m² a objemu = 2 850 m³ situované na 
pozemku č.p. 471. Z retenční nádrže bude voda rozváděna do zavlažovacího systému hřiště. 
Závlahová voda pak bude přirozeně nebo pomocí jednoduchých drenáží infiltrována půdou a 
dále odváděna mikropovodími Přestavlckého a Sladovařského potoka zpět do řeky Vltavy. 
Čerpání vody pro závlahový systém bude vlivem velkým, ale nevýznamným vzhledem k 
celkovému objemu Vodní nádrže Slapy. 

Závlahou intenzivních prvků golfového hřiště budou významně ovlivněny stávající 
hydrologické poměry půdního horizontu intenzivně zavlažovaných ploch dotčeného území. 
Nedojde však vzhledem k rozsahu těchto ploch k významným změnám režimů podzemních vod 
a odtokových poměrů celého území. Obecně se jedná o malý a nevýznamný pozitivní vliv ve 
vztahu k hydroekologickým funkcím krajiny. 

 

Péče o intenzivní trvalé travní porosty golfového hřiště předpokládá vstupy živin 
prostřednictvím hnojiv a v případě nutnosti i použití prostředků na ochranu rostlin. Dotace živin 
se mohou stát plošným zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod – zejména 
eutrofizace. Hnojení v různé kvalitě a kvantitě je plánováno pouze u intenzivních trvalých 
travních porostů – odpaliště (tee), jamkoviště (green) a dráhy (fairway) o celkové rozloze 191 
525 m². Intenzivní trávníky svým růstem odebírají z půdy značné množství živin, které je nutné 
pravidelně doplňovat, jinak trávník začne řídnout a postupně je nahrazen jinými na výživu méně 
náročnými, většinou plevelnými druhy. Záměr předpokládá využívat plnohodnotná 100 % 
přírodní biologická a organická hnojiva, která doplňují vhodnou formou živiny a mikrobiální 
kultury obsažené přirozeně v půdě. Ke zlepšení půdních podmínek budou využívány jako 
součást hnojiv nebo samostatně biologické půdní vitalizéry, které stimulují a zvyšují počet 
půdních mikroorganizmů a tím podporují růst kořenů do hloubky, zvyšují prokořenění, zlepšují 
drobtovitou strukturu půdy, zvyšují sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav 
rostlin. 

Využitím nekonvečních hnojiv a specifických produktů na ochranu rostlin a jejich cílenou 
aplikací pouze na odpaliště, jamkoviště a dráhy (v různém množství) dojde k významnému 
snížení celkové aplikované dávky živin v dotčeném území oproti současnému stavu 
konvenčního zemědělství. Navržený pěstební plán (viz kapitola B.II.11. Půda) respektuje 
zařazení dotčeného území do seznamu zranitelných oblastí a splňuje omezení a podmínky, 
které z toho vyplývají. Kvalitativní a kvantitativní změna hnojení a používání ochranných 
prostředků bude v dotčeném území v rámci záměru oproti stávajícímu stavu vlivem pozitivním 
velkým, ale nevýznamným vzhledem ke konvenčnímu zemědělskému využití pozemků v širším 
okolí plánovaného golfového hřiště. 

 

Multifunkční centrum bude využívat pitnou vodu z nového přivaděče pitné a užitkové vody 
z Vodní nádrže Slapy, jehož vybudování záměr iniciuje a je sdruženou investicí předkladatele 
záměru a obce Slapy nad Vltavou. Realizací přivaděče dojde ke zdvojnásobení kapacity zdrojů 
pitné vody v obci, která v současnosti trpí jejím nedostatkem. Součástí nového přivaděče bude 
úpravna pitné vody v blízkosti Vodní nádrže Slapy. Upravená voda bude přivaděčem 
transportována a akumulována ve stávajícím vodojemu Přestavlky (100 m³) a posílením čerpací 
stanice distribuována dále do zásobovacích řadů. Technologie plánované úpravny povrchové 
vody z Vodní nádrže Slapy je dimenzována na produkci o kapacitě = 5 l/s = 432 m³/den. Jedná 
se o vliv pozitivní velký a významný vzhledem ke zkapacitnění zdrojů pitné vody. 

 

Splaškové odpadní vody z objektu Multifunkčního centra budou vypouštěny do veřejné 
kanalizace s koncovou čistírnou odpadních vod. Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod 
v obci Slapy prošla v posledním roce významnou rekonstrukcí, která výrazně zvýšila účinnost 
čištění a navýšila také její kapacitu. Recipientem odpadních vod je Sladovařský potok resp. 
Vltava – Vodní nádrž Slapy. Vliv vybudování Multifunkčního centra na čištění odpadních vod 
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v obci Slapy nad Vltavou lze považovat za malý, ale významný vzhledem ke 
stále nedokončenému rozšíření ČOV. 

 

Záměr iniciuje revitalizaci dotčeného Horního rybníka (podrobněji viz kapitola C.1.), který 
tvoří spojnici plánované jižní a severní 9-ti jamkové části golfového hřiště. Realizací revitalizace 
dojde k obnově zanedbané části ÚSES a významného krajinného prvku. Jedná se o pozitivní 
malý, ale významný vliv. 

 

D. I .1 .5 .  V l ivy  na  půdu 
Celý záměr je umístěn pouze na v současné době zemědělsky využívaných pozemcích. 

Zpravidla se jedná o ornou půdu a v malé míře o trvalé travní porosty = 8 % z celkové rozlohy 
dotčeného území. V dotčeném území oproti současnému stavu dojde ke změně kultur 
z tradičních zpravidla jednoletých zemědělských plodin na trvalé travní porosty, plošně s různou 
intenzitou péče a současně s tím dojde ke změně managementových postupů – hospodaření v 
kulturní krajině. 

 

Z celkové výměry 518 689 m² bude pouze 31 890 m² dotčeno hrubými zemními pracemi – 
odpaliště, jamkoviště, písečné překážky, vodní nádrž a objekt Multifunkčního centra včetně 
parkoviště. Zbývající plocha o výměře 486 799 m² představuje půdu, na které se nebudou 
v rámci založení golfového hřiště provádět vůbec žádné nebo pouze povrchové/estetické 
terénní úpravy a nedojde ke změnám půdního profilu, jelikož plán golfového hřiště zdůrazňuje 
jeho přírodní resp. přírodě blízký charakter. Tato plocha bude upravena nespojitě/místy velmi 
jemnou modelací a bez změn půdního profilu resp. bez narušení půdního horizontu. 

Z celkové záměrem dotčené plochy bude tedy změnou půdního profilu a tedy trvalým 
záborem půdy dotčeno pouze 6,1 % výměry celého golfového areálu, kde opravdu dojde k 
sejmutí a opětovnému rozprostření zúrodnění schopné vrstvy – kulturní zeminy. K tomu se váže 
potřeba vyjmutí všech dotčených pozemků ze Zemědělského půdního fondu. Objem skryté 
kulturní zeminy byl vypočítán podle Podkladu pro trvalé odnětí půdy ze ZPF na 6 378 m³ 
kulturní zeminy. Skrytá kulturní zemina bude opět 100 % využita v rámci záměru. Dočasným a 
vhodně plánovaným deponováním ornice nedojde k její degradaci. Snímání a deponování 
kulturní zeminy – ornice bude probíhat na dotčených plochách po etapách. Ornice bude 
deponována odděleně a řádně ošetřována. Její uložení nepřesáhne dobu 1 měsíce a budou 
vždy provedena protierozní opatření. Vliv z výstavby lze považovat za velký, ale nevýznamný 
vzhledem k tomu, že využití půdy pro záměr golfového hřiště neznamená její znehodnocení, ale 
záměrem dotčená půda může být kdykoli do budoucna navrácena k zemědělskému využití a to 
bez nutnosti její případné rekultivace či sanace. 

 

Intenzitu projevů eroze půdy ovlivňuje reliéf a geologický podklad především svou různou 
schopností svedení povrchově odtékajících srážkových vod, což se projevuje různou erozní 
odolností hornin. Půdotvorný substrát dotčeného území patří do skupiny hornin středně a více 
erozně odolných. Erozi ovlivňuje klima, svažitost i expozice pozemků. Vliv expozice svahů na 
průběh eroze je významný: větší oslunění jižních a západních svahů působí v zimě rychlé tání 
sněhu, tím i větší povrchový odtok, vymrzání vegetace a zvyšování intenzity eroze. V létě tyto 
svahy intenzivněji vysychají, rychleji se rozkládají organické látky a na nepropustných půdách 
rychleji usychá vegetace, což zvětšuje intenzitu eroze. Záměr je místy situován na výrazně 
svažitém svahu a proto je zde z hlediska eroze během výstavby předpokládán nepříznivý 
koeficient sklonových podmínek. Jedná se však o poměrně nevýznamnou rozlohu. Vlivy vodní 
eroze během výstavby jsou charakterizovány v předcházející kapitole. Z dlouhodobého hlediska 
bude mít založení trvalých travních porostů na orné půdě jednoznačně pozitivní vliv na erozní 
situaci dotčeného území. Tento vliv lze hodnotit jako pozitivní malý, ale významný. 
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Provoz golfového areálu znamená využití produkční i mimoprodukční funkce půdy (detailně 
viz kapitola B.II.11. Půda). Z hlediska ochrany půdy je rozděleno území golfového hřiště na dva 
základní typy, a to na vlastní herní pole tvořené dílčími herními prvky (odpaliště, jamkoviště a 
hrací dráhy) využívající především produkční funkci půdy a bližší a vzdálenější okolí 
(hardrough, biotopy, vodní plocha) využívající spíše mimoprodukční funkce půdy. Pro půdu toto 
hrubé dělení znamená intenzivní a extenzivní péči/hospodaření. Samozřejmě, že v herním poli 
je řada herních prvků, které údržbu vůbec nevyžadují – písečné překážky (bunker). Golfový 
areál (tedy bez Multifunkčního objektu vč. dopravní infrastruktury) zahrnuje celkem plochu 514 
204 m² a z toho intenzivní péči vyžaduje pouze 37,2 % - odpaliště, jamkoviště, dráhy a 
extenzivní péči nebo vůbec žádnou péči vyžaduje 62,8 % z celkové výměry dotčeného území. 
Realizací záměru se změní managementové postupy na environmentálně šetrnější formy 
s různou intenzitou, v souvislosti s péčí o různé typy trvalých travních porostů a dřevinných 
formací. Záměr bude využívat zejména mechanické postupy péče a plnohodnotná 100 % 
přírodní biologická a organická hnojiva a vitalizéry. Rostlinné ochranné prostředky budou 
používány především na biologické bázi, tedy netoxické a biologicky rozložitelné (přírodní oleje, 
enzymy, algináty, proteiny apod.), které ale mohou nahradit konvenční pesticidy. Vlivy v rámci 
provozu záměru na využití půdy lze hodnotit oproti současnému stavu jako pozitivní malé, ale 
významné. 

 

D. I .1 .6 .  V l ivy  na  horn inové  pros t ředí  a  p ř í rodní  zdro je  
Architektonický návrh golfového hřiště vychází z přirozené profilace terénu – geomorfologie 

terénu a proto se neuvažuje o provádění významných hrubých terénních úprav, které by 
přinesly zásah do horninového prostředí. Jediné terénní práce budou povrchové v souvislosti 
s výstavbou odpališť, jamkovišť a bunkerů a dále s vybudováním vodní nádrže a objektu 
Multifunkčního centra. Celkově se jedná o plochu = 31 890 m², což je = 6,1 % celkové rozlohy 
záměrem dotčeného území (detailně viz část C). Nepředpokládají se žádné zásahy do 
horninového prostředí. Jedinou výjimkou je výstavba základů objektu Multifunkčního centra, 
které mohou zasáhnout až do horninového prostředí. V současné době je zpracováván 
inženýrsko-geologický průzkum výstavbou dotčeného pozemku. I v případě, že bude potvrzena 
nutnost zásahu do horninového prostředí vzhledem k vybudováním základů budovy, bude se 
jednat o vliv sice trvalý, ale malý a nevýznamný. 

 

D. I .1 .7 .  V l ivy  na  faunu a  f lóru  
Dotčené území je typickým agroekosystémem charakterizovaným velmi nízkou 

biodiverzitou. Záměrem dotčené biotopy lze charakterizovat jako biotopy silně ovlivněné nebo 
vytvořené člověkem. Jedná se o zemědělskou půdu, zpravidla ornou půdu a v malé míře trvalé 
travní porosty. Z toho podíl orné půdy tvoří 98 % a výměra trvalých travních porostů 8 % 
celkové rozlohy dotčeného území. 

 

Na dotčených zemědělských pozemcích tvořených ornou půdou se nachází pouze liniové 
vegetační formace – meze a remízy tvořené zejména dominantním druhem Slivoň trnitá tzv. 
trnka (Prunus spinosa), která tvoří velmi husté zpravidla druhově chudé křoviny. Hranice 
pozemků zejména podél komunikací tvoří opět keřové porosty se Slivoní trnitou a dále místy 
s jedinci běžných dřevin: Bříza bělokorá (Betula pendula), Modřín opadavý (Larix decidua), 
Borovice černá (Pinus nigra) a Borovice lesní (Pinus sylvestris), Třešeň ptačí (Prunus avium) a 
místy Dub zimní (Quercus petraea) a letní (Q. robur) a Jeřáb obecný – ptačí (Sorbus 
aucuparia). Trvalé travní porosty jsou v současné době zpravidla bez pravidelné péče zarůstají 
náletovými dřevinami zejména Růží šípkovou (Rosa canina) a Hlohem obecným (Crataegus 
laevigata). 
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V rámci založení Golfového hřiště Slapy je plánováno v dotčeném území dosadit 250 – 300 
kusů stromů a kolem 4 000 ks keřů geograficky původních druhů. Jedná se o výsadby 
stromořadí, skupin dřevin i solitérní výsadby zejména na hranicích i uvnitř dotčeného území. 
Výběr druhového spektra dřevin vychází z Geobotanické mapy ČSSR (Mikyška a kol. 1969) a z 
Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová a kol. 1998) (detailně viz 
C.I.1.1. Ochrana přírody a krajiny). Masivní výsadbu dřevin geograficky původními druhy 
v rámci současného intenzivního agroekosystému lze považovat za vliv pozitivní velký a 
významný. 

 

Založení Golfového hřiště Slapy zasáhne trvalé travní porosty na pozemcích č.p. 508/1 a 
509/1 o rozloze = 37 797 m² v místní části Kopanina v blízkosti Horního rybníka a 
Přestavlckého potoka, které jsou jako jediné hodnotné v dotčeném území z hlediska fauny a 
flóry. Jedná se o svažitou lokalitu orientovanou severním směrem, která bezprostředně sousedí 
s mokřadními biotopy (ÚSES). Jedná se pravděpodobně o bývalý úhor, aktuálně luční biotop 
v přechodovém stádiu mezi typem ruderální bylinné vegetace mimo sídla a typem mezofilní 
ovsíkové louky. Lokalita je v současné době bez pravidelné péče a zarůstá náletovými 
dřevinami, zejména Růží šípkovou (Rosa canina) a Hlohem obecným (Crataegus laevigata). 
Druhy planě rostoucích rostlin patří mezi velmi běžné. Na základě požadavku České inspekce 
životního prostředí byl plán záměru oproti původnímu stavu na této lokalitě pozměněn a došlo 
k významné plošné redukci prvků golfového hřiště oproti původnímu plánu – odstranění celé 
jamky č. 10. Ve stávajícím upraveném plánu je zde podle dohody umístěno pouze odpaliště a 
jamkoviště o celkové rozloze = 1 195 m² (3,2 % z celkové rozlohy lokality). Ve zbývající části 
této lokality (98,6 %) je záměrem plánován zpravidla extenzivní trvalý travní porost, který 
nebude zavlažován ani hnojen, pouze 2 – 3 x do roka bude sečen. Předpokládá se zde i 
extenzivní pastva. Tato rozlohou významná část lokality tedy nebude záměrem významně 
dotčena a bude na ni pouze realizován a dlouhodobě zajištěn extenzivní management. Péče o 
odpaliště a jamkoviště bude realizována především mechanickými postupy. Rozhodně zde 
nebudou používána tekutá hnojiva a chemické prostředky na ochranu rostlin.  

I přes zásah výstavby odpaliště a jamkoviště bude stále tato lokalita v dotčeném území tvořit 
centrum biodiverzity tzv. hot spot, které bude druhovou bankou pro nově zakládané extenzivní 
trvalé travní porosty v rámci celého golfového hřiště. V průběhu zoologického průzkumu bylo 
zjištěno, že realizací záměru dojde k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů podle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o následující druhy volně žijících 
živočichů: 

- ohrožené: ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Lanius collurio), slavík 
obecný (Luscinia megarhynchos); 

- silně ohrožené: ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella 
austriaca), křepelka polní (Coturnix coturnix), krutihlav obecný (Jynx torquilla). 

V předstihu před započetím terénních prací na této lokalitě je nutné požádat o výjimku 
k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů odpovědný orgán ochrany přírody. Pro druhy 
z kategorie ohrožené je to Krajský úřad Středočeského kraje a pro silně ohrožené druhy je tímto 
orgánem Správa CHKO Český kras. 

Je navržen soubor minimalizačních a kompenzačních opatření během založení odpaliště a 
jamkoviště – intenzivních prvků golfového hřiště v této lokalitě ke snížení negativních vlivů na 
tyto volně žijící živočichy. Jedná se o vliv velký, ale nevýznamný, protože realizací záměru 
nedojde k významnému zásahu do stavu populací druhů volně žijících živočichů ani do 
převážné části stávajícího biotopu na dotčených pozemcích, ve kterém se v současné době 
vyskytují. Záměr navíc mimo jiné iniciuje přípravu realizaci revitalizace na tuto lokalitu 
navazujícího Horního rybníka v k.ú. Přestavlky u Slap také jako jedno z kompenzačních 
opatření.  
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Největší vliv na faunu a flóru převážné části dotčeného území bude mít založení trvalých 
travních porostů s různou intenzitou péče, vybudování vodní nádrže a masivní výsadba dřevin 
především na orné půdě. Vznikne tak heterogenní a rozmanitá mozaika ploch/biotopů s různým 
složením/charakterem flóry a fauny, což bude mít výrazný vliv na zvýšení biologické 
rozmanitosti dotčeného území. Faktem je, že trvalé travní porosty s intenzivní péčí tvoří 
relativně pouze malou část dotčeného území = 37,2 % a trvalé travní porosty s extenzivní péčí 
nebo vůbec žádnou péčí, kde dojde jednoznačně k nejvýznamnějšímu nárůstu biodiverzity tvoří 
významnější část dotčeného území = 62,8 %. Změna kultur z orné půdy na trvalé travní porosty 
i způsob péče je vzhledem ke stavu biodiverzity pozitivním velkým a významným vlivem 
záměru. Péče o tyto travní porosty je navíc dlouhodobě zajištěna environmentálně šetrným 
managementem a je funkční. 

 

D. I .1 .8 .  V l ivy  na  kra j inu  
Objekt Multifunkčního centra, který je součástí záměru plánován mimo jiné jako klubové a 

technické zázemí golfového areálu, ale bude plnit i další sportovní, turistické a kulturně-
společenské funkce. Objekt představuje budovu s jedním podzemním a jedním nadzemním 
podlažím, která je velmi citlivě začleněna do krajiny a netvoří v žádném případě dominantu (viz 
vizualizace). Budova navazuje přes silnici na stávající zástavbu, ale je od ní oddělena pásem 
stávající i nové vegetace. Jedná se o přízemní objekt se sedlovou střechou s mírným spádem, 
který bude ve vedutách kryt vzrostlou zelení. Dřevostavba je elegantní a částečně transparentní 
konstrukce a je citlivě integrována do krajinného rámce jak svou formou stavby a zastřešení, tak 
použitými materiály. S dřevěnou fasádou navazuje na tradici chatové výstavby ve vysoké kvalitě 
provedení a technologie. Koncepce řešení dotčeného pozemku (č.p. 146) je zachování 
stávajícího venkovského charakteru s přirozenými hranicemi tvořenými stávajícími mezemi a 
remízky, citlivě doplněnými novými dřevinami a zahradní úpravou vč. malé vodní nádrže na 
srážkové vody ze střechy objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že v dotčeném území resp. obci 
Slapy nad Vltavou lze jen těžko hledat u sídelních částí či jednotlivých staveb společné 
architektonické prvky či rysy nebo dokonce urbanistické celky nemá zvolené architektonické 
řešení objektu Multifunkčního centra na co navazovat. 

Zvolený architektonický návrh lze považovat za moderní, ale citlivý a harmonický v kulturní 
krajině. Výsledný projev řešení budovy je elegantní a nenápadný. Vliv objektu multifunkčního 
centra na krajinný ráz lze objektivně považovat za neutrální vzhledem k 
individuálnímu estetickému vnímání. 

 

Golfové hřiště je přírodním prostředím s prvky, které vyžadují různou kvalitu a intenzitu 
péče. Po založení se golfové hřiště postupně částečně řízeným a částečně přirozeným vývojem 
začleňuje do místní krajiny a prodělává sukcesi obdobně jako přirozené ekosystémy. Nejdříve 
cizorodý prvek se tak do krajiny postupně začleňuje s tím jak se rozvíjejí vegetační formace, 
zejména extenzivní trvalé travní porosty a doprovodná zeleň. 

Terén golfového hřiště a jednotlivé prvky byly precizně projektovány s ohledem na místní 
krajinný ráz – geomorfologii i specifika mozaiky krajinných struktur. Největší vliv na stávající 
krajinný ráz dotčeného území bude mít založení trvalých travních porostů, vybudování vodní 
nádrže a masivní výsadba dřevin především na orné půdě. Nezvyklým novým krajinným prvkem 
se stanou bunkery – písečné překážky a mírně vyvýšené odpaliště a jamkoviště, které jsou ale 
nedílnou součástí každého golfového hřiště. Existují řešení, které eliminují viditelnost zejména 
bunkerů ve výhledech v krajině a při realizaci golfového hřiště budou uplatněny. Golfový areál 
představuje mimoprodukční využívání půdy a spolu se zemědělskou činností může plnit 
v lokálním měřítku významnou krajinotvornou funkci. Provoz golfového hřiště je jeden 
z možných alternativních prostředků péče o kulturní krajinu, který nahrazuje tradiční 
zemědělskou činnost. I přes to, že golfová hřiště jsou v české krajině relativně novým prvkem, 
při jejich citlivém začlenění a správném managementu mohou být z hlediska ekologických 
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funkcí krajiny intenzivnějším činitelem, než je tomu tak u konvenčního zemědělského 
hospodaření. Plán golfového hřiště je projektován tak, aby byl zachován v co největší míře 
„genius loci“ této krajiny. V návrhu golfového hřiště je respektována a plně využívána přirozená 
členitost terénu. Do návrhu jsou zakomponovány původní formace přirozené vegetace a 
stávající přírodě blízké vodní plochy či jedna nová vodní plocha v místech, kde jsou k tomu 
vhodné hydrologické poměry. Navržené golfové hřiště respektuje ráz Středočeské pahorkatiny. 
Terénní úpravy spočívají v minimální modelaci, která se soustředí pouze na drobné tvarově 
členité vyvýšeniny a deprese s různou orientací a sklonem svahů a ve vybudování jedné 
vodní/retenční nádrže.  

Záměrem tak dojde ke vzniku heterogenního území skládajícího se z ploch s různým 
složením trvalých travních porostů, bylinného patra a skupin i solitérních dřevin. Realizací 
záměru se dotčené ploše reálně dostane pouze změny kultur a kontinuální různě intenzivní 
péče. Přeměna zemědělsky obdělávaných ploch, úhorů a neudržovaných travních porostů na 
plochu trvalých travních porostů golfového hřiště s různou intenzitou managementu je pouze 
jiným způsobem využívání kulturní krajiny. Vliv golfového hřiště na krajinný ráz je oproti 
současnému stavu velký a významný, ale nelze jej objektivně definovat jako pozitivní či 
negativní. 

 

Mezi záměrem dotčenými pozemky se nachází významný krajinný prvek VKP 320 Niva 
potoka a rybníčky u Přestavlk a severozápadně od dotčených pozemků VKP 321 Niva potoka 
od Přestavlk v Lahozu. Oba významné krajinné prvky korespondují a doplňují místní lokální 
Územní systém ekologické stability - lokální biocentrum 242 Mokřad u Přestavlk, na který 
navazuje západním směrem proti proudu Přestavlckého potoka lokální biokoridor LBK 226 
Úsek Mezi loukami – Mokřad u Přestavlk a severovýchodním směrem po proudu potoka k řece 
Vltavě lokální biokoridor LBK 227 Úsek Mokřad u Přestavlk – Údolní nádrž Slapy, se kterými 
záměrem dotčené území také souvisí. Aktuální ohrožení výše uvedených prvků lokálního ÚSES 
spočívá především v zanášení vodních ekosystémů erodovaným materiálem z orné půdy a 
jejich eutrofizaci a urychlení sukcese směrem k terestrickým ekosystémům (zazemňování 
vodních těles). Záměrem způsobená změna využití pozemků z orné půdy na trvalé travní 
porosty s různou intenzitou péče eliminuje riziko eroze a transportu živin a významně sníží 
intenzitu těchto negativních projevů.  

Horní rybník v místní části Přestavlky u Slap, který bezprostředně sousedí se záměrem 
dotčeným územím je v současnosti silně zabahněn a zcela bez vody s havarijním stavem všech 
funkčních prvků a hráze. Předkládaný záměr iniciuje revitalizaci dotčeného Horního rybníka, 
který tvoří spojnici plánované jižní a severní 9-ti jamkové části golfového hřiště. Realizací 
revitalizace dojde k obnově zanedbané části ÚSES a Významného krajinného prvku. Cílem 
revitalizace je vybudovat přírodě blízký rybník s významným litorálem a pouze s extenzivním 
chovem geograficky původních druhů ryb. V rámci revitalizace budou zrekonstruovány všechny 
funkční prvky a posílena rybniční hráz. 

Vliv záměru z hlediska situace prvků ÚSES a VKP v okolí dotčeného území je pozitivní 
velký a významný. 

 

D. I .1 .9 .  V l ivy  na  hmotný  maje tek  a  ku l tu rn í  památky 
Architektonické nebo archeologické památky nebudou záměrem negativně ovlivněny. V 

případě výskytu archeologického nálezu při zakládaní golfového hřiště bude postupováno v 
souladu s právními předpisy – zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších 
změn a dodatků a v případě paleontologického nálezu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona č. 20/1987 Sb., §19 je investor 
povinen umožnit a hradit záchranný výzkum. Investor ohlásí dva týdny předem termín zahájení 
zemních prací na adresu příslušného archeologického pracoviště. V případě archeologického 
nebo paleontologického nálezu investor umožní pracovníkům odborných pracovišť provádět v 
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průběhu zemních prací dozor, záchranu a dokumentaci případných nálezů a objektů. Celkově 
se jedná o vliv malý a nevýznamný. 

 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

A .  Rozsah ne jvýznamně j š ích  v l ivů  poz i t ivn ích  
- Realizaci golfového hřiště lze chápat jako jedno z možných udržitelných řešení, které 

respektují ekonomický rozvoj venkova při vytváření sociálních jistot pro jeho obyvatele 
při environmentálně šetrném způsobu využití kulturní krajiny. Rozsah lze stanovit na 
slapský region. 

- Zvýšení nabídky pracovních míst a poptávka po navazujících službách bude mít 
pozitivní vliv na ekonomickou a sociální situaci v obci Slapy nad Vltavou i v širším okolí. 
Golfové hřiště je „kapitálem“ pro rozvoj dalších podnikatelských subjektů poskytujících 
navazující služby. Rozsah lze stanovit na slapský region. 

- V přímém důsledku je realizace záměru finančním přínosem pro obec Slapy nad Vltavou 
zejména formou finanční spoluúčasti na souvisejících veřejně prospěšných projektech 
v obci. Rozsah lze stanovit na obec Slapy nad Vltavou. 

- Záměr zvýší potenciál cestovního ruchu slapského regionu. Lze do budoucna 
předpokládat zvýšení počtu návštěvníků obce i regionu a s tím spojenou potřebu rozvoje 
turistické infrastruktury. I tento aspekt má pozitivní vliv na ekonomickou a následně 
sociální situaci v regionu. Rozsah lze stanovit na slapský region. 

- Dotčené území kontinuálně navazuje na intravilán části obce Přestavlky u Slap a stane 
se tak „bufferem“ před případnými potenciálními vlivy z okolí zejména z intenzivní 
zemědělské výroby či nové masivní rezidenční a jiné výstavby (hluk, znečištění ovzduší 
apod.), které by mohli narušit případné faktory pohody bydlení a kvality života v obci. 
Rozsah lze stanovit na obec Slapy nad Vltavou. 

- Záměr přinese „konzervaci“ dotčeného území a tímto způsobem dojde k trvalé eliminaci 
potenciálních projektů masivní výstavby na významné části katastrálního území. Rozsah 
lze stanovit na obec Slapy nad Vltavou. 

- Změna kultury na trvalé travní porosty, které jsou schopné vázat vodu bude mít 
pravděpodobně mírný pozitivní vliv na lokální mikroklima. Rozsah lze stanovit na k.ú. 
Přestavlky u Slap. 

- Založením trvalých travních porostů dojde k dlouhodobému omezení větrné eroze a 
prašnosti a ke zlepšení situace oproti stávajícímu stavu. Větrná eroze a zvýšená 
prašnost jsou v současnosti iniciovány především zemědělskou činností na orné půdě. 
Rozsah lze stanovit na obec Slapy nad Vltavou. 

- Realizací záměru vzniknou na současné zpravidla orné půdě trvalé travní plochy 
s různou intenzitou péče doprovázené masivní výsadbou dřevin. Změna kultury a změna 
formy hospodaření bude mí výrazně pozitivní vliv na hydroekologické funkce dotčeného 
území – z hlediska hydrologických poměrů, schopnosti retence srážkové vody a snížení 
intenzity povrchového odtoku a vodní eroze. Rozsah lze stanovit na k.ú. Přestavlky u 
Slap. 

- Záměr předpokládá využívat plnohodnotná 100 % přírodní biologická a organická 
hnojiva, která doplňují vhodnou formou živiny a mikrobiální kultury obsažené přirozeně 
v půdě. Ke zlepšení půdních podmínek budou využívány jako součást hnojiv nebo 
samostatně biologické půdní vitalizéry. Využitím nekonvečních hnojiv a specifických 
produktů na ochranu rostlin a jejich cílenou aplikací pouze na odpaliště, jamkoviště a 
dráhy (v různém množství) dojde k významnému snížení celkové aplikované dávky živin 
v dotčeném území oproti současnému stavu konvenčního zemědělství. Navržený 
pěstební plán respektuje zařazení dotčeného území do seznamu zranitelných oblastí a 
splňuje omezení a podmínky, které z toho vyplývají. Rozsah lze stanovit na k.ú. 
Přestavlky u Slap. 
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- Multifunkční centrum bude využívat pitnou vodu z nového přivaděče pitné a užitkové 
vody z Vodní nádrže Slapy, jehož vybudování záměr iniciuje a je sdruženou investicí 
předkladatele záměru a obce Slapy nad Vltavou. Realizací přivaděče dojde ke 
zdvojnásobení kapacity zdrojů pitné vody v obci, která v současnosti trpí jejím 
nedostatkem. Součástí nového přivaděče bude úpravna pitné vody v blízkosti Vodní 
nádrže Slapy. Rozsah lze stanovit na obec Slapy nad Vltavou a obec Buš. 

- Záměr iniciuje revitalizaci dotčeného Horního rybníka, který tvoří spojnici plánované jižní 
a severní 9-ti jamkové části golfového hřiště. Realizací revitalizace dojde k obnově 
zanedbané části ÚSES a významného krajinného prvku. Rozsah lze stanovit na k.ú. 
Přestavlky u Slap. 

- Provoz golfového areálu znamená využití produkční i mimoprodukční funkce půdy. 
Z hlediska ochrany půdy je rozděleno území golfového hřiště na dva základní typy, a to 
na vlastní herní pole tvořené dílčími herními prvky (odpaliště, jamkoviště a hrací dráhy) 
využívající především produkční funkci půdy a bližší a vzdálenější okolí (hardrough, 
biotopy, vodní plocha) využívající spíše mimoprodukční funkce půdy. Pro půdu toto 
hrubé dělení znamená intenzivní a extenzivní péči/hospodaření. Golfový areál (tedy bez 
Multifunkčního objektu vč. dopravní infrastruktury) zahrnuje celkem plochu 514 204 m² a 
z toho intenzivní péči vyžaduje pouze 37,2 % - odpaliště, jamkoviště, dráhy a extenzivní 
péči nebo vůbec žádnou péči vyžaduje 62,8 % z celkové výměry dotčeného území. 
Realizací záměru se změní managementové postupy na environmentálně šetrnější 
formy s různou intenzitou, v souvislosti s péčí o různé typy trvalých travních porostů a 
dřevinných formací. Rozsah lze stanovit na k.ú. Přestavlky u Slap. 

- V rámci založení Golfového hřiště Slapy je plánováno v dotčeném území dosadit 250 – 
300 kusů stromů a kolem 4 000 ks keřů geograficky původních druhů. Jedná se o 
výsadby stromořadí, skupin dřevin i solitérní výsadby zejména na hranicích i uvnitř 
dotčeného území. Rozsah lze stanovit na k.ú. Přestavlky u Slap. 

- Pozitivní vliv na faunu a flóru převážné části dotčeného území bude mít založení 
trvalých travních porostů s různou intenzitou péče, vybudování vodní nádrže a masivní 
výsadba dřevin na stávající orné půdě. Vznikne tak heterogenní a rozmanitá mozaika 
ploch/biotopů s různým složením/charakterem flóry a fauny, což bude mít výrazný vliv na 
zvýšení biologické rozmanitosti dotčeného území. Rozsah lze stanovit na k.ú. Přestavlky 
u Slap. 

- Záměrem tak dojde ke vzniku heterogenního území skládajícího se z ploch s různým 
složením trvalých travních porostů, bylinného patra a skupin i solitérních dřevin. 
Realizací záměru se dotčené ploše reálně dostane pouze změny kultur a kontinuální 
různě intenzivní péče. Přeměna zemědělsky obdělávaných ploch, úhorů a 
neudržovaných travních porostů na plochu trvalých travních porostů golfového hřiště 
s různou intenzitou managementu bude pouze jiným způsobem využívání kulturní 
krajiny. Golfový areál představuje plošně zejména mimoprodukční využívání půdy a 
může plnit v lokálním měřítku významnou krajinotvornou funkci. Provoz golfového hřiště 
je jeden z možných alternativních prostředků péče o kulturní krajinu, který nahrazuje 
tradiční zemědělskou činnost a při jeho citlivém začlenění a správném managementu 
může být z hlediska ekologických funkcí krajiny intenzivnějším činitelem, než je tomu tak 
u konvenčního zemědělského hospodaření. Rozsah lze stanovit na k.ú. Přestavlky u 
Slap. 

- Záměrem dotčené pozemky mohou být kdykoli v budoucnu navráceny k jejich 
původnímu zemědělskému využití a to bez nutnosti případné rekultivace či sanace. 

 

B.  Rozsah ne jvýznamně j š ích  v l ivů  negat ivn ích  
- Během vlastního zakládání golfového hřiště bude kvalita ovzduší ovlivněna z plošných 

zdrojů znečištění. Jedná se o plošný zdroj dočasný, časově omezený po dobu realizace 
a prostorově omezený vzhledem k plánovaným minimálním terénním úpravám. Součástí 
plošného zdroje budou bodové zdroje ve formě deponií inertních materiálů a liniové 
zdroje ve formě stavebních/dopravních mechanizmů pohybujících se po dotčeném 
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území. Jedná se zejména o zvýšenou prašnost v okolí zemních prací (emise PM10). 
Negativní vlivy na kvalitu ovzduší z výstavby budou omezeny opatřeními, které je učiní 
přijatelné. Rozsah lze stanovit na obec Slapy nad Vltavou. 

- Emise znečišťujících látek v rámci provozu budou pocházet z používání strojů sloužících 
pro údržbu trvalých travních porostů – zejména intenzivních prvků golfového hřiště. 
Jedná se zejména o sekačky a malotraktory a další zemědělskou mechanizaci, která je 
zanedbatelným zdrojem znečištění. Emise ze zemědělské mechanizace budou zčásti 
eliminovány doprovodnou zelení golfového hřiště a jejich rozptyl bude zřejmě ovlivněn 
přirozenou modelací terénu. Výrobce strojů Ransomes Jacobsen Ltd., které budou 
používány, splňuje všechny požadované předpisy v rámci ochrany životního prostředí a 
ochrany zdraví. Rozsah lze stanovit na obec Slapy nad Vltavou. 

- Zdrojem emisí bude záměrem vyvolaná doprava v rámci příjezdových komunikací a 
plánovaného parkoviště pro maximálně 100 osobních automobilů. Oproti současnému 
stavu kvality ovzduší, lze předpokládat nevýrazný nárůst emisí spojený s provozem 
záměru. Intenzita dopravy resp. emise do ovzduší/imisní příspěvek z dopravy se v okolí 
obce Slapy nad Vltavou prakticky vůbec nezmění. Rozsah lze stanovit na obec Slapy 
nad Vltavou. 

- Malá část dotčeného území spadá pod ochranné pásmo vodního zdroje – vnitřní se 
stupněm ochrany PHO2. Jedná se o pozemek č.p. 508/1 v současnosti trvalý travní 
porost. Ochranné pásmo vodního zdroje bude záměrem dotčeno minimálně. V rámci 
výstavby prvků golfového hřiště v blízkosti ochranného pásma budou přijata patřičná 
opatření na eliminaci vlivů s tím spojených. Rozsah lze stanovit na dotčený pozemek. 

- Během založení golfového hřiště dojde v rámci výstavby na části dotčeného území ke 
skrývce svrchního půdního horizontu, což sebou přinese také dočasnou změnu 
infiltračních poměrů dotčených ploch a zvýšené riziko vodní eroze. Ve svažitém území 
může vodní eroze během výstavby způsobit řadu komplikací, zejména degradaci půdy a 
případné zanášení vodních těles. Při rozfázování terénních úprav bude třeba přijmout 
potřebná protierozní opatření. Rozsah lze stanovit na k.ú. Přestavlky u Slap. 

- Splaškové odpadní vody z objektu Multifunkčního centra budou vypouštěny do veřejné 
kanalizace s koncovou čistírnou odpadních vod. Mechanicko-biologická čistírna 
odpadních vod v obci Slapy prošla v posledním roce významnou rekonstrukcí, která 
výrazně zvýšila účinnost čištění a navýšila také její kapacitu. Recipientem odpadních 
vod je Sladovařský potok resp. Vltava – Vodní nádrž Slapy. Rozsah lze stanovit na obec 
Slapy nad Vltavou. 

- Z celkové výměry bude pouze 31 890 m² dotčeno hrubými zemními pracemi – odpaliště, 
jamkoviště, písečné překážky, vodní nádrž a objekt Multifunkčního centra včetně 
parkoviště. Tedy změnou půdního profilu a trvalým záborem půdy bude dotčeno 6,1 % 
výměry celého golfového areálu, kde opravdu dojde k sejmutí a opětovnému 
rozprostření zúrodnění schopné vrstvy – kulturní zeminy. K tomu se váže potřeba 
vyjmutí všech dotčených pozemků ze Zemědělského půdního fondu. Objem skryté 
kulturní zeminy byl vypočítán podle Podkladu pro trvalé odnětí půdy ze ZPF na 6 378 m³ 
kulturní zeminy. Rozsah lze stanovit na k.ú. Přestavlky u Slap. 

- Výstavba základů objektu Multifunkčního centra může způsobit nepatrný zásah do 
horninového prostředí. V současné době je zpracováván inženýrsko-geologický průzkum 
výstavbou dotčeného pozemku. Rozsah lze stanovit na dotčený pozemek. 

- Založení Golfového hřiště Slapy zasáhne trvalé travní porosty na pozemcích č.p. 508/1 
a 509/1 o rozloze = 37 797 m² v místní části Kopanina v blízkosti Horního rybníka a 
Přestavlckého potoka, které jsou jako jediné hodnotné v dotčeném území z hlediska 
fauny a flóry. Je navržen soubor minimalizačních a kompenzačních opatření během 
založení odpaliště a jamkoviště – intenzivních prvků golfového hřiště v této lokalitě ke 
snížení negativních vlivů na tyto volně žijící živočichy. Rozsah lze stanovit na dotčené 
pozemky. 

- Terén golfového hřiště a jednotlivé prvky byly precizně projektovány s ohledem na 
místní krajinný ráz – geomorfologii i specifika mozaiky krajinných struktur. Největší vliv 
na stávající krajinný ráz dotčeného území bude mít založení trvalých travních porostů, 
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vybudování vodní nádrže a masivní výsadba dřevin především na orné půdě. Nezvyklým 
novým krajinným prvkem se ale stanou bunkery – písečné překážky a mírně vyvýšené 
odpaliště a jamkoviště, které jsou ale nedílnou součástí každého golfového hřiště. 
Existují řešení, které eliminují viditelnost zejména bunkerů ve výhledech v krajině a při 
realizaci golfového hřiště budou uplatněny. Rozsah lze stanovit na k.ú. Přestavlky u 
Slap. 

 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 
Vzhledem k umístění, rozsahu a charakteru předkládaného záměru jsou jakékoliv nepříznivé 

vlivy přesahující státní hranice vyloučeny. 
 

4. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

Z běžného provozu záměru při dodržování platných legislativních předpisů a provozního 
řádu žádná rizika související se stavem životního prostředí a zdravím obyvatelstva nevyplývají. 

Provoz nově instalovaných zařízení zejména v rámci Multifunkčního centra nepředstavuje 
významné riziko vzniku havárií s následnými dopady na složky životního prostředí a zdraví 
obyvatelstva. 

 

Mezi předvídatelné druhy havárií a nestandardních stavů lze uvést požár a únik 
znečišťujících látek. 

Z hlediska rizika požáru v objektu Multifunkčního centra bude vypracována Požárně-
bezpečnostní směrnice. Objekt bude zajištěn přívody požární vody (viz kapitola B.II.12. Voda) 
podle platných norem a vybaven vhodným typem hasících přístrojů. Vjezd k objektu bude 
přizpůsoben pro případný příjezd zásahových vozidel. Negativním projevem požáru by bylo 
ohrožení zdraví a úniky toxických látek do ovzduší resp. překročení nejvyšších přípustných 
krátkodobých koncentrací látek v ovzduší. Vliv působení potenciálního požáru lze označit jako 
krátkodobý. 

Z hlediska úniku znečišťujících látek se jedná zejména o riziko znečištění půdy a 
povrchových a podzemních vod. Látky, které případně přicházejí v úvahu jsou pohonné hmoty – 
ropné látky a případně při výjimečném použití pesticidy a to při jejich dopravě, skladování a 
manipulace s nimi. S rizikovými látkami bude manipulováno vždy na zpevněných plochách 
v dostatečné vzdálenosti od vodních zdrojů. 

Pohonné hmoty budou uskladněny v typovém zásobníku FM 2500, který byl povolen MV-
GŘ HSB v roce 2002. Zásobník je konstrukčně řešen dvěma plášti a bude umístěný na 
zpevněné ploše. Při čerpání pohonných hmot budou provedena opatření pro zajištění 
případných úkapů při přečerpávání do strojů. V místě bude k dispozici dostatečné množství 
sorbčních prostředků a ochranné pracovní pomůcky. 

V případě potřeby, manipulace s pesticidy bude také probíhat na zpevněné ploše 
(rozpouštění, ředění, plnění do postřikovačů apod.) a přesně podle pokynů výrobce. Záměr 
ovšem nepředpokládá běžné použití konvenčních pesticidů. 

 

V případě havárie bude postupováno podle § 41 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a ve 
znění pozdějších předpisů: 

- činit bezpečnostní opatření k odstraňování příčin a následků havárie, přičemž se řídit 
tímto havarijním plánem a pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního 
prostředí 
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- neprodleně nahlásit havárii Hasičskému záchrannému sboru nebo jednotkám 
požární ochrany nebo Policii ČR, případně správci povodí. 

 

V etapě výstavby i během provozu záměru bude nakládání s chemickými látkami a 
přípravky prováděno podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní 
postupy budou dále specifikovány ve schválené Požárně-bezpečnostní směrnici a Plánu 
opatření pro případ havárie a ohrožení jakosti vod. Vzhledem k malému množství látek je riziko 
úniků a působení kontaminace minimální. 

 

5. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
A. Opatření pro fázi přípravy předkládaného záměru 
1. Naplánovat zemní a terénní práce, které bude vyžadovat realizace záměru tak, aby 

došlo k co nejmenšímu ovlivnění složek životního prostředí. Rozfázovat skrývku zeminy, 
uložení na deponie a finální tvarování terénu a opětovné rozvrstvení ornice. 

2. Plochu drenáží omezit na nezbytně nutné plochy – odpaliště, jamkoviště a bunkery, aby 
nedocházelo k nadměrnému odtoku vody z dotčeného území. 

3. V rámci Multifunkčního centra a dopravní infrastruktury je třeba minimalizovat výměru 
nepropustných povrchů. 

4. Vodní nádrž, která bude sloužit k retenčním účelům užitkové vody z Vodní nádrže Slapy 
je třeba konstruovat tak, aby mohla být paralelně biotopem planě rostoucích rostlin a 
volně žijících živočichů, zejména obojživelníků za účelem jejich reprodukce. Ve vodní 
nádrži nesmí být realizován chov ryb. 

5. U biologicky citlivé plochy – stávajících trvalých travních porostů a v bezprostředním 
okolí ploch zahrnutých do Územního systému ekologické stability, které navazují na 
dotčené území detailně naplánovat postup prací tak, aby byly lokality dotčeny v co 
nejkratším časovém a nejmenším plošném rozsahu. 

6. V rámci projektu záměru je třeba na pozemcích stávajících trvalých travních porostů 
s potvrzeným výskytem zvláště chráněných druhů plazů naplánovat systém skládaných 
kamenných zídek, které poskytnou těmto druhům vhodné stanoviště pro dlouhodobý 
výskyt v dotčeném území. 

7. Respektovat v projektu ochranné pásmo vodního zdroje na pozemku č.p. 508/1. 

8. Finálně zhodnotit expertem (ekologem, sozologem) koncepci i jednotlivé prvky hřiště na 
předkládaném návrhu, aby plánované 18-ti jamkové hřiště mohlo využít v rámci 
environmentálního managementu nové poznatky s cílem zvyšování ekologické stability a 
biodiverzity dotčeného území. 

9. Naplánovat výsadby dřevin ve skupinách i solitérně geograficky původními druhy. 
Vytvořit v dotčeném území nové plošné a liniové prvky zeleně ze účelem zvýšení 
heterogenity krajiny. 

10. Úzce spolupracovat s Obcí Slapy nad Vltavou na vybudování přivaděče pitné a užitkové 
vody z Vodní nádrže Slapy pro obec Slapy nad Vltavou a obec Buš. 

11. Iniciovat a spolupodílet se na revitalizaci Horního rybníka v k.ú. Přestavlky u Slapy. 

 

B. Opatření pro fázi realizace předkládaného záměru 
1. Koordinaci prací zajistit v souladu s projektem realizace stavby. Celý proces výstavby 

organizačně zajistit tak, aby došlo k minimálnímu narušení složek životního prostředí. 
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Zejména realizovat omezení prašnosti, používat stavební mechanismy v dobrém 
technickém stavu a zajistit účinné techniky pro čištění vozovek v průběhu zemních prací. 

2. Během výstavby realizovat opatření proti prášení a úletu sypkých hmot (kropení 
prašných povrchů, pravidelné čištění ploch staveniště). 

3. Zajistit koordinaci zemních prací při výstavbě golfového hřiště. Rozfázovat skrývku 
zeminy, uložení na deponie a finální tvarování terénu a opětovné rozvrstvení ornice 

4. Zastavit zemní práce v období vytrvalých a intenzivních dešťů, protože lokálně na 
místech sejmutí půdy bude v dotčeném území snížená retenční schopnost půdy a 
zvýšený povrchový odtok. V nutném případě provést technická opatření proti splachům 
zeminy – zemní valy, malé příkopy podél deponií ornice a účelových cest, aby byl 
zadržen a sveden povrchový odtok do provizorních usazovacích nádrží. Rychle 
zasypávat erozní rýhy. Zatravňovat z vrchu povodí. Zahájit výstavbu drenáže od 
nejnižších částí povodí. 

5. Svrchní vrstvu půdy skrýt ze všech ploch, na kterých mají být provedeny navážky nebo 
vykopávky zemin v souladu s projektem realizace. Přemístění svrchní vrstvy půdy je 
nutno provádět odděleně od všech ostatních přesunů půdy. Přitom se nesmí tato vrstva 
smísit s cizorodými látkami, zejména těmi, jež jsou škodlivé pro vegetaci. Svrchní vrstvu 
půdy a rovněž spodní vrstvu určenou pro využití jako vegetační vrstvu půdy je nutno 
ukládat odděleně na složiště, stranou stavebnímu provozu. Deponie ornice zajistit proti 
smyvu a omezit její prašnost (např. dočasným zatravněním). 

6. Všechny deponie materiálů, odstavné plochy techniky a zařízení staveniště budou 
umístěny mimo biologicky citlivé plochy. 

7. Bezprostředně před zahájením zemních prací provést záchranný transfer živočichů 
z dotčené trvalé travní plochy s potvrzeným výskytem zvláště chráněných živočichů. 
Transfer provede zodpovědná, odborně způsobilá osoba, která bude schválena 
orgánem ochrany přírody. 

8. K zásahům do stávající zeleně – trvalé travní plochy je nutno přistoupit mimo vegetační 
období a hnízdní období ptáků. Veškeré zásahy do zeleně tak musí proběhnout od října 
do konce února běžného roku. Počet stromů na lokalitě bude zachován, keře budou 
redukovány maximálně na 70 % původního počtu. Nedojde ke změně jejich druhové 
skladby, nebudou vysazovány nepůvodní druhy. 

9. Zabezpečit vybrané stávající vegetační prvky – solitérní dřeviny i skupinové vegetační 
formace, které jsou koncipované do nového hřiště. V dotčeném území budou provedena 
veškerá potřebná ochranná opatření. Stávající dřeviny, zejména stromy musí být před 
započetím stavby zabezpečeny podle normy ČSN – DIN 18 920 (Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech), neboť při stavebních činnostech 
vzniká nebezpečí, že bude vegetace nebo její stanovištní podmínky ovlivněny 
mechanickým poškozením v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace. 
Rozsah škod může být různý podle druhu rostlin a podle stanoviště a může být zřejmý 
ihned nebo teprve po určitém období. 

10. Vybudovat systém kamenných zídek nebo umístit hromady kamenů za účelem podpory 
výskytu plazů v dotčeném území. Zídky by měly být vybudovány z vyskládaných 
kamenů bez použití spojovacího materiálu (malty) do výšky cca 1 m + cca 0,5 pod 
povrchem terénu a dílce cca 5 m. Konkrétní podoba zídek bude dohodnuta s odborně 
způsobilou osobou. Jako materiál lze doporučit místní kamenivo. 

11. Provést náhradní a doplňkovou výsadbu dřevin geograficky původními druhy dřevin. 
Touto výsadbou doplnit stávající zpravidla zachované vegetační formace v rámci nového 
golfového hřiště. 
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C. Opatření pro fázi provozu předkládaného záměru 
1. Využívat plnohodnotná 100 % přírodní biologická a organická hnojiva, která doplňují 

vhodnou formou živiny a mikrobiální kultury obsažené přirozeně v půdě. Ke zlepšení 
půdních podmínek budou využívány jako součást hnojiv nebo samostatně biologické 
půdní vitalizéry. Využitím nekonvečních hnojiv a specifických produktů na ochranu 
rostlin a jejich cílenou aplikací pouze na odpaliště, jamkoviště a dráhy (v různém 
množství) dojde k významnému snížení celkové aplikované dávky živin v dotčeném 
území oproti současnému stavu konvenčního zemědělství. 

2. Dodržovat stanovený plán hnojení a použití prostředků na ochranu rostlin tak, aby byl 
vliv těchto látek na životní prostředí minimální. Ze zkušeností vyplývá, že nedodržením 
plánu hnojení a ošetřování může dojít k předávkování, což znamená škodu způsobenou 
především na cenném sportovním trávníku a její odstranění je finančně náročné. Z 
tohoto důvodu je v zájmu provozovatele řídit se pokyny výrobců hnojiv.  

3. Na pozemcích se stávajícími trvalým travním porostem a s potvrzeným výskytem zvláště 
chráněných druhů lze jako ochranné managementové opatření doporučit sečení travin 
nebo extenzivní pastvu, které ale musí být prováděny mozaikově tak, aby bylo 
zachováno minimálně 30 % plochy nesečené/nepasené. 

4. Pokračovat v kompenzačních opatřeních zejména v péči o doprovodnou zeleň, případně 
jako její doplnění realizovat průběžně novou výsadbu geograficky původních druhů 
dřevin. 

5. Maximálně využívat neznečištěné srážkové vody z Multifunkčního centra svedené ze 
zpevněných ploch – střechy do malé retenční nádrže na závlahu v okolí objektu. 

6. Udržovat maximální průchodnost golfového hřiště umožňující migraci širokého spektra 
druhů volně žijících živočichů. 

7. Dodržovat zpracovaný environmentálně šetrný provozní řád golfového hřiště a omezit 
tak pravděpodobnost chyby způsobené lidským faktorem. 

8. Údržbové práce zahajovat v 6.00 hod. a během týdne je rovnoměrně rozdělit, tzn. 
nekumulovat je do jednoho, ani dvou dnů. 

9. Předpokládanou dobu údržbových prací cca 3 hod./den rozdělit tak, aby část proběhla v 
ranních hodinách a druhá část ve večerních hodinách, čímž dojde, v důsledku 
příznivějšího rozdělení po dobu 8-mi po sobě jdoucích hodin, k poklesu vypočtených 
hodnot LAeq,T o 2 – 3 dB. 

10. Údržbu golfového hřiště provádět mimo víkendové dny (s výjimkou jamkovišť, která se 
musejí ošetřovat denně). 

11. Pokud možno vybrat stroje údržby s benzinovým pohonem s hladinou akustického 
výkonu LwA < 103 dB, maximálně však s LwA = 105 dB. 

12. Stroje údržby s elektrickým pohonem, jejichž hlukové parametry jsou příznivější (dle 
podkladů dosahuje hladina akustického výkonu některých zařízení hodnoty LwA = 89 
dB), nejsou pro denní provoz bezpodmínečně nutné. Pokud by však vznikl požadavek 
na zahajování údržbových prací již v 5.00 hod., bylo by použití těchto strojů nezbytné – 
musela by být splněna podmínka, že hladina akustického výkonu LwA < 97 dB. 

13. Nově založené extenzivní trvalé travní porosty, které tvoří větší část dotčeného území 
nezavlažovat ani nehnojit, pouze 2 – 3 x do roka sekat a mulčovat. Doporučuje se zde i 
extenzivní pastva. Průběžně dosívat vybrané směsi planě rostoucích rostlin bylinného 
patra za účelem zvýšení biologické rozmanitosti lučních porostů. 
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6. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

Při zpracování dokumentace a hodnocení významu vlivů na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva bylo využito metod a metodik, které jsou reprezentativní, objektivní a je jich 
standardně využíváno v běžné praxi. 

Zdroji dat a informací byly rešerše literatury, dílčí studie, výsledky aplikovaného výzkumu, 
teoretické analýzy a modelování a terénní průzkumy a šetření související přímo s realizací 
záměru či obecně s danou problematikou. Mezi nejvýznamnější zdroje informací patří archivy 
Geofondu ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, České informační agentury životního 
prostředí, Ministerstva životního prostředí ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., Českého statistického úřadu, Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního apod. Významným zdrojem dat a informací byl archiv 
zpracovatele Dokumentace, který se týká problematiky golfových hřišť a problematiky 
přírodovědných odborů. 

Záměr byl posouzen se souvisejícími legislativnímu předpisy – zákony, vyhláškami, 
nařízeními a normami České republiky. 

Východiskem analýz a posuzování byla projektová dokumentace k záměru poskytnutá 
oznamovatelem/investorem. Projektová dokumentace je zpracovaná do stupně pro územní 
rozhodnutí. 

Mezi základními informačními zdroji pro vyhodnocení reálného umístění záměru byl soubor 
místních terénních šetření a průzkumů. Faktory, které nejsou stanoveny či omezeny 
legislativními předpisy byly porovnány s obdobnými záměry či se zkušenostmi zpracovatele 
Dokumentace nebo na základě expertních konzultací. 

Výčet základních literárních pramenů a legislativních předpisů je uveden v části I. 
předložené Dokumentace. 

 

7. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

Předložená Dokumentace k záměru Golfové hřiště Slapy (18-ka) byla zpracována na 
základě všech dostupných technických podkladů k záměru a dalším souvisejícím projektům. 
Dokumentace je postavena na výsledcích dílčích studií, aplikovaného výzkumu, teoretických 
analýzách a modelování a terénních průzkumech a šetřeních souvisejících přímo s realizací 
záměru či obecně s danou problematikou. 

Projektová dokumentace k předkládanému záměru poskytnutá oznamovatelem/investorem 
je zpracována do stupně pro územní rozhodnutí. K realizaci záměru tudíž logicky zatím nebyla 
vydána všechna potřebná povolení a stanoviska dotčených orgánů. I přes to jsou stávající 
podklady pro zpracování Dokumentace a specifikaci vlivů záměru na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva zcela dostatečné. 

U předkládaného záměru lze konstatovat neexistenci neurčitostí, které by se vyskytly při 
specifikaci vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 
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D.II. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

Řešení záměru Golfového hřiště Slapy (18-ka) je z hlediska umístění v dotčeném území jen 
v jedné variantě, což je objasněno v kapitole B.I.6. Dle vyjádření obce Slapy nad Vltavou bude 
předkládaný záměr v souladu s připravovaným návrhem územně-plánovací dokumentace obce. 
Tato jedna varianta vznikla na základě konsensu a participace se všemi zástupci zájmových 
skupin („stakeholders“) a vychází z relevantních připomínek v rámci zjišťovacího řízení. Takto 
stanovené limity/podmínky/východiska záměru již neumožňují základní variantní řešení. 

Samozřejmě tak stále záměr není rigidní a detaily projektu pro minimalizaci vlivů na životní 
prostředí budou řešeny v dalších stupních dokumentace/řízení na základě připomínek a 
doporučení. 

 

Celkově lze konstatovat, že všechny vlivy na životní prostředí, pozitivní i negativní 
nepřekračují lokální měřítko významnosti. 

 

Nulová varianta = referenční stav životního prostředí, jak je popsán v částech B. a C. Nulová 
varianta znamená zachování stávajícího stavu životního prostředí se všemi stávajícími 
negativními i pozitivními vlivy na životní prostředí bez realizace 18-ti jamkového golfového 
hřiště. 
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D.III. ZÁVĚR 
 

Dokumentace EIA záměru Golfové hřiště Slapy (18-ka) je zpracována podle přílohy č. 4 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a podle 
metodického pokynu odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního 
prostředí ČR. 

 

V rámci dokumentace jsou posouzeny očekávané vlivy na všechny složky životního 
prostředí a veřejné zdraví spjaté s vybudováním i provozem záměru. Předložená dokumentace 
prokázala, že realizace a provoz záměru nebudou významně nepříznivě ovlivňovat životní 
prostředí ani obyvatelstvo obce Slapy nad Vltavou resp. části Přestavlky u Slap. Záměr je 
postaven na minimalizaci vlivů na životní prostředí a lze ho označit za environmentálně příznivý. 
V některých aspektech lze dokonce očekávat v rámci provozu záměru výrazné dlouhodobé 
zlepšení některých složek životního prostředí oproti současnému stavu (mikroklima, kvalita 
ovzduší – PM10, půda, voda, biodiverzita). 

 

Prosazování realizace záměru iniciovalo v obci Slapy nad Vltavou řadu paralelních projektů 
a aktivit. Nejvýznamnějším podmětem záměru je projekt vybudování přivaděče pitné a užitkové 
vody z Vodní nádrže Slapy. Kapacita pitné vody tak bude pro obec zdvojnásobena oproti 
současnému stavu, kdy stále hrozí nedostatek pitné vody zejména v letních měsících. Dalším 
pozitivem je iniciace usnesení Zastupitelstva obce Slapy nad Vltavou o zadání a zpracování 
územně-plánovací dokumentace obce. V neposlední řadě záměr iniciuje revitalizaci 
zanedbaného Horního rybníka v části Přestavlky u Slap, který je v současnosti v havarijním 
stavu. 

 

S realizací záměru „Golfové hřiště Slapy (18-ka), lze dle navrženého technického řešení 
souhlasit za podmínek respektování všech v rámci dokumentace navržených opatření a 
doporučení. 
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E. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  
 

Záměr Golfové hřiště – Slapy (18-ka) představuje realizaci přírodě blízkého 18-ti jamkového 
golfového hřiště a „ekologické“ stavby Multifunkčního centra včetně řešení související technické 
a dopravní infrastruktury. 

 

Navržený 18-ti jamkový golfový areál spočívá obecně v minimálních terénních úpravách, 
vybudování zavlažovacího systému včetně jedné vodní nádrže, vybudování drenáží a založení 
trvalých travních porostů s různou intenzitou péče včetně doplňkové výsadby dřevin. Objekt 
Multifunkčního centra včetně technické a dopravní infrastruktury je druhou částí záměru, která 
je tvořena především výstavbou nízko-energetické budovy citlivě zapadající do místní krajiny. 
Koncepce řešení pozemku s objektem je zachování stávajícího venkovského charakteru s 
přirozenými hranicemi tvořenými stávajícími mezemi a remízky doplněnými novými dřevinami. 
Dřevostavba Multifunkčního centra navazuje přes silnici na stávající zástavbu a bude od ní 
oddělena pásem nové vegetace. Jedná se o přízemní objekt se sedlovou střechou s mírným 
spádem, který bude ve vedutách kryt vzrostlou zelení a který nepředstavuje dominantu v 
krajině. Součástí této druhé části záměru je také parkoviště pro maximálně 100 aut včetně 
spojovacích komunikací se štěrkovým povrchem. Parkoviště bude zastíněno nově vysázenými 
stromy a je umístěno v dostatečné vzdálenosti od stávající zástavby obce. 

 

Záměr bude provozován jako volnočasový areál pro hru a výuku golfu na vysoké úrovni pro 
všechny zájemce a to i přes to, že technické a herní parametry v návrhu golfového hřiště mírně 
ustoupily environmentálním aspektům a emoční stránce golfové hry v přírodě blízkém prostředí. 
Součástí přirozeně členitého 18-ti jamkového golfového hřiště bude jedna vodní nádrž a řada 
pískových a vodních překážek, které vytvářejí velmi atraktivní prostředí pro nejnáročnějšího 
hráče. Multifunkční centrum vybudované jako „ekologický“ objekt s vlastním zdrojem energie 
z obnovitelných zdrojů bude využíváno jednak jako klubové a technické zázemí golfového 
areálu, ale také bude sloužit jako turistické, společenské a kulturní centrum pro celý slapský 
region. Cílem je v konečné fázi vytvořit plnohodnotný sportovní a rekreační areál. Realizace 
záměru je v obecném slova smyslu spojena s probíhajícími změnami ve struktuře společnosti, 
změnami životního stylu a novými způsoby využívání krajiny. 

 

Normované 18-ti jamkové golfové hřiště umožní současně pořádat turnaje pro členy i 
nečleny klubu a vést golfovou akademii. Golfové hřiště poskytne možnost kombinování dvou 
různých „devítek“. Na golfovém hřišti bude probíhat akademie a tréninkové kurzy pod vedením 
lektorů a profesionálních trenérů. K tréninku bude sloužit cvičná dráha (driving range) a cvičná 
jamkoviště (putting a chipping green). Bezpečnost hráčů a návštěvníků je zaručena 
dodržováním pravidel hry a logickým uspořádáním hřiště. 

 

Golfové hřiště přírodního typu je navrženo tak, aby bylo nenásilně zakomponováno do 
kulturní krajiny resp. do charakteristického přírodního prostředí a dále bylo provozováno na 
environmentálně šetrných principech a tedy mohlo být součástí komplexní a systémové péče o 
krajinu na lokální úrovni. Společensky velmi přínosné je, že tato péče nezatěžuje státní 
rozpočet, je funkční a je realizována ze soukromých zdrojů a bez státních subvencí jako jiná 
péče o krajinu. Z hlediska podpory ekologických/mimoprodukčních funkcí krajiny může být 
provoz golfového hřiště intenzivnějším činitelem než je tomu tak u konvenčního zemědělského 
hospodaření. 
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Vzhledem k promyšlené lokalizaci záměru, dojde v dotčeném území pouze k nejnutnějším 
terénním úpravám a modelacím. Bude vybudován zavlažovací systém, který pokryje intenzivní 
prvky golfového hřiště – odpaliště, jamkoviště a dráhy. Užitková voda pro závlahový systém 
bude akumulována v jedné retenční nádrži, do které bude čerpána z Vodní nádrže Slapy. 

Dotčené území je v současnosti tvořeno zemědělskou půdou, zejména ornou půdou v malé 
míře trvalými travními porosty. V dotčeném území dojde k založení trvalých travních porostů 
s různou intenzitou péče, tedy ke změně kultur. K založení trvalých travních porostů na orné 
půdě dojde formou specifických osevních postupů. V dotčeném území zpravidla dojde k 
zachování stávajících liniových vegetačních formací – mezí a remízků, které budou ve 
skupinách i solitérně významně doplněny geograficky původními druhy dřevin. 

Architektonické řešení navrženého golfového hřiště je postaveno na charakteristickém 
krajinném rázu dotčeného území. 

Vybudování ekologického objektu Multifunkčního centra proběhne standardními postupy. 
Nízko-energetická budova bude obsahovat moderní technologie pro výrobu tepelné energie i 
pro výrobu elektrické energie. Díky vybudování nového přivaděče pitné vody z Vodní nádrže 
Slapy může být připojena na obecní vodovodní řad a díky rekonstrukci ČOV Slapy může být 
napojena na veřejnou kanalizaci. Součástí okolí objektu je také řešení dopravy v klidu.  

Environmentálně šetrný management golfového hřiště spočívá v respektování místních 
přírodních poměrů. Příprava půdy, výběr travních směsí pro jednotlivé prvky hřiště a péče o 
trvalé travní porosty plně respektují lokální klimatické poměry a geologické a pedologické 
poměry. Management hřiště je postaven na alternativních postupech včetně využití organických 
hnojiv a přírodních prostředků na ochranu rostlin. Intenzivní péče je věnována pouze určitým 
prvkům golfového hřiště – odpaliště, jamkoviště a dráhy, které tvoří pouze menší část 
dotčeného území. Travní společenstva extenzivních prvků jsou založena nebo doplněna tak, 
aby jejich druhové složení odpovídalo přirozeným či přírodě blízkým travním společenstvům, 
které se v daném biogeografickém regionu vyskytují.  

 

Záměrem dojde ke vzniku heterogenního území skládajícího se z ploch s různým složením 
trvalých travních porostů, bylinného patra a skupin i solitérních dřevin. Realizací záměru se 
dotčené ploše reálně dostane pouze změny kultur a kontinuální různě intenzivní péče. Přeměna 
zemědělsky obdělávaných ploch, úhorů a neudržovaných travních porostů na plochu trvalých 
travních porostů golfového hřiště s různou intenzitou managementu je pouze jiným způsobem 
využívání kulturní krajiny. 

 

Z hodnocení vlivu na životní prostředí lze na základě zjištěných a uvedených skutečností 
konstatovat, že realizace záměru nebude mít významnější negativní vliv na životní prostředí a 
zdraví obyvatel v dotčeném území ani v jeho okolí. Na základě všech získaných dat a informací, 
jejich analýzy a posouzení a zhodnocení potenciálních vlivů předkládaného záměru na životní 
prostředí se zpracovatelé tohoto oznámení domnívají, že záměr je za předpokladu dodržení 
navrhovaných opatření a doporučení z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelný. 
Uskutečnění záměru nezpůsobí změnu životního prostředí v negativním smyslu. V některých 
aspektech lze dokonce očekávat v rámci provozu záměru výrazné dlouhodobé zlepšení 
některých složek životního prostředí oproti současnému stavu. 
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F. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU Z HLEDISKA ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY 
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Vysvětlení opakovaně používaných zkratek: 
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- ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
- ČOV  Čistírna odpadních vod 
- ČSÚ  Český statistický úřad 
- EIA  Environmental impact assessment 
- EVL  Evropsky významná lokalita 
- HPJ  Hlavní půdní jednotka 
- HTÚ  Hrubé terénní úpravy 
- CHKO  Chráněná krajinná oblast 
- CHLÚ  Chráněné ložiskové území 
- CHSK  Chemická spotřeba kyslíku 
- KN  Katastr nemovitostí 
- MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
- NEL  Nepolární extrahovatelné látky 
- NL  Nerozpuštěné látky 
- NPK  Živiny dusík (N), fosfor (P), draslík (K) 
- NPP  Národní přírodní památka 
- NPR  Národní přírodní rezervace 
- PHM  Pohonné hmoty 
- Pp  Přírodní park 
- PP  Přírodní památka 
- PR  Přírodní rezervace  
- PVC  Polyvinylchlorid 
- SEA  Strategic Environmental Assessment 
- TTP  Trvalý travní porost 
- TÚ  Terénní úpravy 
- ÚP  Územní plán 
- ÚSES  Územní systém ekologické stability  
- VKP  Významný krajinný prvek 
- VÚV  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 
- ZCHÚ  Zvláště chráněná území 
- ZPF  Zemědělský půdní fond 
- ZVHS  Zemědělská vodohospodářská správa 
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