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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: Slapy 387, 252 08 Slapy (Praha – západ) 

T: 608 316 418 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 
Úvodní poznámka:  
Předkládané oznámení popisuje záměr – založení a management golfového hřiště včetně 

výstavby a provozu klubového zázemí a technické infrastruktury a všechny vlivy na životní 
prostředí. V textu jsou uváděny anglické výrazy golfové terminologie, které zatím nemají vhodné 
české ekvivalenty. Tyto anglické výrazy se týkají jednotlivých objektů hřiště a herních prvků. 
V textu jsou tyto termíny vysvětleny. 

1. Zařazení záměru podle Přílohy č. 1. 
10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové 

a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních předpisů. 

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

3.  Kapacita a rozsah záměru 
Záměr „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ představuje realizaci přírodě blízkého 18-ti 

jamkového golfového hříště a řešení související technické a dopravní infrastruktury.  

Golfové hřiště přírodního typu představuje environmentálně šetrné řešení založení a 
managementu areálu určeného pro v České republice se dynamicky rozvíjející sport. Prakticky 
se jedná na dotčených pozemcích o minimalistickou variantu terénních úprav a modelace 
terénu, zpravidla beze změn půdního horizontu včetně vybudování pouze nejnutnějších 
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drenáží. Dále je plánováno vybudování vodních nádrží a systémů zavlažování a následné 
založení trvalých travních porostů s různou intenzitou managementu. Záměr je v současnosti 
zcela situován na intenzivně využívané zemědělské půdě. Zpravidla se jedná o ornou půdu a 
v malé míře o trvalé travní porosty v katastrálním území Přestavlky u Slap. Výměra upravené 
plochy nového 18-ti jamkového hřiště je cca 51,4 ha. K založení trvalých travních porostů na 
orné půdě dojde prostřednictvím standardních zemědělských postupů. Architektonické řešení je 
postaveno na stávající přirozené modelaci terénu a charakteristickém krajinném rázu dotčeného 
území a na zachování původních liniových vegetačních formací – mezí a remízků, které budou 
doplněny geograficky původními druhy dřevin. Nedojde tedy záměrem ke znehodnocení 
zemědělské půdy, pouze ke změně kultury a způsobů péče. 

Součástí záměru je také vybudování technické infrastruktury: přípojek pitné vody a 
kanalizace pro do budoucna plánované klubové zázemí, které bude v první fázi provozu řešeno 
formou mobilních buněk (s výstavbou plnohodnotného objektu klubovny je počítáno v dalších 
fázích rozvoje golfového hřiště a není tedy součástí předkládaného oznámení) a dále napojení 
na obecní přivaděč závlahové vody pro zavlažovací systém golfového hřiště. Součástí záměru 
je také řešení dopravy v klidu.  

Environmentálně šetrný management golfového hřiště spočívá v respektování místních 
přírodních poměrů. Založení resp. 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 tak může být postaven na spíše extenzivních postupech a 
intenzivní péče včetně hnojení a použití pesticidů bude věnována pouze klíčovým prvkům 
golfového hřiště. Travní společenstva blízkého okolí budou založena nebo doplněna tak, aby 
jejich druhové složení odpovídalo přirozeným travním společenstvům, která se v daném 
biogeografickém regionu vyskytují. 

 

Součástí záměru Golfové hřiště – Slapy (18-ka) je: 

 18-ti jamkové hřiště rozprostírající se na katastrálním území obce Přestavlky u Slap; 
 Cvičná plocha odpaliště (driving range) a golfové akademie; 
 Přípojky technické infrastruktury – pitná voda, kanalizace a závlahová voda 
 Mobilní buňky včetně sociálního zařízení; 
 Dopravní infrastruktura – nezpevněné štěrkové parkovací plochy a cesty. 

 
Obec Přestavlky u Slap nemá do současné doby zpracován územní plán a toto oznámení 

záměru v rámci procesu EIA (zákon, č.100/2001 Sb.) bude využito i pro potřeby procesu 
přípravy a schvalování územního plánu obce. Záměrem dotčené území bude v připravovaném 
územním plánu navrženo jako území pro sportovní využití. Je dobrý předpoklad, že založení 
nového golfového hřiště tak bude v souladu s plánovaným územním plánem. 

Nové 18-ti jamkové hřiště je plánováno a projektováno týmem odborníků a koncepčně i 
stylem navazuje na zkušenosti získané realizací předcházejících golfových hřišť. Jediným 
velkým 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. 

 

Budoucí návštěvnost golfového areálu se liší podle období – sezóna (duben - říjen) a mimo 
sezónu, je také různá v týdnu (všední den vs. víkend) a samozřejmě v denní dobu. Obecně lze 
říci, že kapacita golfového areálu – maximální možný počet návštěvníků golfového areálu v 
jeden moment v sezóně je předpokládána na cca 120 osob. 
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TAB. č. I. Kapacita – průchodnost hřiště v sezónních měsících 
18-ti jamkové hřiště 

duben a říjen 
8:00 – 18:00 

květen – září 
7:00 – 20:00 

80 osob 120 osob 
 

Uvedené počty osob jsou uvedeny dle kapacity hřiště při jeho ideální průchodnosti. 

Mimosezónní provoz je listopad – březen. Návštěvnost je dána počasím, jehož nepřízeň 
může i na dlouho dobu úplně uzavřít hřiště a nedá se proto odhadnout. Dá se konstatovat, že 
se návštěvnost oproti sezóně může snížit v průměru o 70 %. Na 18-ti jamkovém hřišti může být 
každý rok v případě dobrých sněhových podmínek připravena stopa pro běžkaře. 

 

TAB. č. II. Přehled plánovaných zaměstnanců 
Počet 

Kategorie Stálí zaměstnanci Sezónní pracovníci Celkem 

Technická správa hřiště 5 2 7 

Administrativa (účetní) 1  1 

Recepce 2 1 3 

Organizační zajištění 
(startér, maršál aj.) 2 1 3 

Vedení 1  1 

 

Maximální počet zaměstnanců v sezóně se bude pohybovat kolem 15 osob. 
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4. Umístění záměru 
Kraj:    Středočeský 

Okres:   Praha – západ (CZ020A) 

Obec:    Slapy (539660) 

Katastrální území:  Přestavlky u Slap (749605) 

 

Záměr „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ je situován severovýchodním, východním a 
jihovýchodním až jižním směrem od intravilánu obce Přestavlky u Slap, v jejím přímém 
sousedství. V severní části záměr zasahuje na jižní svah vrchu v místní části Vůstrá (340,5 m 
n.m.) u obce 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 a jihozápadním směrem do části Voleška 
(346,9 m n.m.). Předkládaný záměr zaujímá celkem plochu 514 479 m² a je kompletně situován 
v katastrálním území Přestavlky u Slap správně spadající pod obec Slapy. Záměr je lokalizován 
pouze na v současnosti zemědělsky využívaných pozemcích a zpravidla respektuje přirozené 
hranice tvořené liniovými vegetačními formacemi jako jsou meze, remízy, břehové porosty, 
apod. a respektuje stávající plošné krajinné prvky. Hranice dotčených pozemků tvoří také místní 
komunikace. 

 

Obr. č. 1. Orientační mapa umístění záměru 
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Obr. č. 2. Záměr lze územně od jeho severní hranice po jižní hrubě rozdělit na 4 části (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 dotčených záměrem byl ve fázi plánování proveden s cílem zachovat 
přirozený relativně členitý reliéf terénu a heterogenitu krajiny Středočeské pahorkatiny – 
Slapského bioregionu. Reliéf je tvořen zdviženým zarovnaným povrchem. Má charakter 
pahorkatiny na žulách s typickými oblými kopci s balvany na povrchu. V blízkosti zářezu Vltavy 
(kaňonovité údolí) nabývá reliéf ráz členité vrchoviny s výškovou členitostí. 

Celé dotčené území je situováno mimo lokality zvláštní ochrany podle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve znění pozdějších předpisů. Zájmové území ani 
bezprostředně nesousedí s takovým typem lokality. V širším okolí se nachází jižním směrem až 
ve vzdálenosti více než 0,5 km Evropsky významná lokalita Hrdlička – Žďánská hora 
(CZ0213023). 

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. 

V širším okolí se nachází severně od zájmového území ještě Přírodní park Střed Čech. 

 

TAB. č. III. Přehled dotčených pozemků – zjednodušená evidence (BPEJ převzata ze 
zjednodušené evidence) 

číslo parcely celková výměra 
(m2) 

využití 
pozemku BPEJ ochrana třída 

ochrany 
482 13204 orná půda 52914  III. 

485 15124 orná půda 52911 (10818 m2) 
52914 (4306 m2)  II. 

III. 

471 41128 orná půda 52911 (21238 m2) 
52914 (19890 m2)  II. 

III. 
470 10860 orná půda 52911  II. 

468 13144 orná půda 52911 (911 m2) 
53716 (12153 m2)  II. 

V. 
462 21748  nemá BPEJ   
455 14967 orná půda 52914  III. 
465 9694 orná půda 52914  III. 
476 37157 orná půda 52914  III. 
477 9405 orná půda 52914  III. 

509/1 18382 TTP 54178 ZPF V. 
508 6688 TTP 54178  V. 

556 21364 orná půda 51512 (13661 m2) 
52911 (7703 m2)  III. 

II. 
565/3 5195 orná půda 51512  III. 
558 6420 orná půda 51512  III. 
557 3165 orná půda 51512  III. 

540 43541 orná půda 51512 (42147 m2) 
52911 (1394 m2)  III. 

II. 

589 106314 orná půda 51512 (81851 m2) 
52911 (24463 m2)  III. 

II. 
146 10300 orná půda 52914  III. 

144 13604 orná půda 52914 (12188 m2) 
53716 (1416 m2)  III. 

V. 
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číslo parcely celková výměra 
(m2) 

využití 
pozemku BPEJ ochrana třída 

ochrany 

140 8776 orná půda 52911 (5224 m2) 
53716 (3552 m2)  II. 

V. 
138 15501 orná půda 52911  II. 

134/1 12636 orná půda 52911  II. 

133/2 1770 orná půda 52911  II. 

112 45686 orná půda 52911 (44634 m2) 
52914 (1052 m2)  II. 

III. 
115/1 4912 orná půda 52911  II. 

111 3794 TTP 52911 (1170 m2) 
52914 (2624 m2) ZPF II. 

III. 
 

Z výše uvedeného přehledu záměrem dotčených pozemků je na pozemku p.č. 146 plánována 
instalace mobilních buněk (provizorní řešení klubového a technického zázemí) a na pozemcích 
č.p. 112 a č.p. 144 plánována parkoviště tvořená nezpevněnou štěrkovou plochou. 

 

5. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Golfový areál představuje mimoprodukční využívání půdy a spolu se zemědělstvím může 

plnit v lokálním měřítku významnou krajinotvornou funkci. Je to jeden z možných alternativních 
prostředků péče o kulturní krajinu, který plně nahrazuje tradiční zemědělskou činnost. I přes to, 
že golfová hřiště jsou v české krajině relativně novým prvkem, při jejich citlivém začlenění do 
krajiny a správném managementu mohou z hlediska ekologických funcí krajiny být 
intenzivnějším činitelem, než tomu tak je u tradičního zemědělského hospodaření. Záměr plně 
nahradí postupně upadající zemědělskou výrobu v katastrálním území Přestavlky u Slap resp. 
péči o místní kulturní krajinu. 

Díky citlivému přístupu k začlenění golfového hřiště do charakteristické krajiny Slapského 
bioregionu, kde tvoří kulisu zářez řeky Vltavy a vodní nádrž Slapy, vznikne jedinečné dílo. Plán 
hřiště je projektován tak, aby byl zachován v co největší míře „genius loci“ této krajiny. 
Zemědělská pahorkatina je charakterizována rozmanitou faunou a flórou. Při výstavbě hřiště 
bude respektována a plně využívána přirozená členitost terénu. Do hřiště jsou zakomponovány 
původní formace přirozené vegetace. Toto hřiště je budováno jako plně zavlažované.  

Záměr bude provozován jako volnočasový areál pro výuku a hru golfu na vysoké úrovni pro 
všechny zájemce i přes to, že technické parametry hřiště mírně ustoupily pocitové a emoční 
stránce golfové hry v přírodě blízkém prostředí. Bezpečnost hráčů a návštěvníků je zaručena 
dodržováním pravidel hry a logickým uspořádáním hřiště. Součástí normovaného 18-ti 
jamkového hřiště bude přírodní rokle, dvě vodní nádrže a řada pískových a vodních překážek, 
které vytvářejí velmi atraktivní prostředí pro nejnáročnějšího hráče. 

Cílem projektu je v konečné fázi dokončit realizaci plnohodnotného a přírodě blízkého 18-ti 
jamkového normovaného hřiště golfového areálu umožňujícího současně pořádat turnaje a hry 
pro členy i nečleny klubu a vést golfovou akademii. Nové hřiště poskytne možnost kombinování 
dvou různých „devítek“ a nabídne tak hráčům dvě varianty 18-ti jamkového hřiště. Do budoucna 
se v současné době další rozšíření Golfového hřiště – Slapy neplánuje, pouze výstavba zděné 
klubovny, která nahradí provizorní /dočasné/ mobilní buňky. 

Golfové hřiště – Slapy (18-ka) s délkou jamek 5 680 m bude plnohodnotným a atraktivním 
hřištěm pro pořádání turnajů. Na hřišti bude probíhat akademie a tréninkové kurzy pod vedením 
zkušených lektorů a profesionálních trenérů. K tréninku bude sloužit cvičná plocha (driving 
range a akademie) s krytými i otevřenými odpališti, cvičná jamkoviště, cvičné bankry. Hra na 
osmnácti jamkách zabere zhruba 4,5 hodiny. Golfové kurzy budou probíhat, pokud to počasí 
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dovoluje celoročně a hřiště 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. 

 

Obr. č. 3. Schéma plánovaného 18-ti jamkového hřiště 

 

 
 

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. Práce se rozběhnou již během 
podzimu roku 2007. Nová osmnáctka bude mít základní parametry: délku 5 680 m (71 par), čtyři 
pětiparové jamky, devět čtyřparových jamek a pět tříparových jamek. 

Plánované hřiště využívá plně geomorfologii Středočeské pahorkatiny. Terénní úpravy 
spočívají v minimální modelaci, která se soustředí pouze na drobné tvarově členité vyvýšeniny 
a deprese (vodní plocha) s různou orientací a sklonem svahů. Dají tak vznik území skládajícího 
se z ploch s různým složením bylinného patra. Nové hřiště je navrženo tak aby nejvíce 
využívalo přirozené pruhy vzrostlé zeleně a to jak vzrostlých stromů tak i keřového patra. 
Jednotlivé hrací dráhy (fairway) jsou v plánu umístěné převážně přes vrstevnice, což snižuje 
nároky na intenzitu a rozsah zemních prací v rámci založení golfového hřiště. Písečné bunkry 



 

 12

budou umístěny opět převážně s delší osou ve směru vrstevnic a měly by být v co největší míře 
s hranou břehu bankru ve stejné výškové úrovni, tak aby nedocházelo k erozi. 

Možnost kumulace s jinými záměry při výstavbě golfového areálu není známa. Velká část 
pozemků, kterých se záměr týká je v současné době postižena postupně upadající 
zemědělskou výrobou. Není tak do budoucna zajištěna a garantována péče o místní kulturní 
krajinu. 
 

Obr. č. 4. Současná typická modelace dotčeného území 

 
 

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

Realizace záměru je v obecném slova smyslu spojena s probíhajícími změnami ve struktuře 
ekonomické základny společnosti, změnami životního stylu, a novými způsoby využívání 
krajiny. 

K předkládanému záměru se vztahuje potřeba změny způsobu využití kulturní krajiny. 
Realizace golfových hřišť v současné době na místní úrovni do jisté míry nahrazuje 
nejvýznamnější formu krajinotvorné činnosti, tedy zemědělskou činnost. Zemědělství se vlivem 
ekonomické transformace dostává postupně do pozadí a není již schopno samo o sobě dále 
plnit 100 % hlavní roli v péči o kulturní krajinu. Kulturní krajina vyžaduje kontinuální péči. 
Management golfového hřiště tuto péči danému území poskytuje. Je předpoklad, že po založení 
a určitém časovém posunu a při střízlivém a šetrném managementu golfová hřiště podporují 
ekologické funkce kulturní krajiny. Respektování geomorfologických prvků a liniových i plošných 
krajinných struktur při projektování v místě může golfové hřiště nejen kopírovat, ale také 
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pozitivně dotvářet krajinný ráz daného území. Environmentálně šetrný management pak 
zajišťuje nepatrný vliv na životní prostředí. 

Realizaci golfových hřišť lze chápat také jako jedno z možných udržitelných řešení, které 
respektují ekonomický rozvoj venkova při vytváření sociálních jistot pro jeho obyvatele a při 
environmentálně šetrném způsobu využití kulturní krajiny. 

Záměr „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ je předkládán pouze v jedné variantě, která byla 
vybrána s ohledem na územní limity dotčeného území. Týká se to především charakteru terénu, 
stávajících vegetačních formací, situace územního systému ekologické stability (lokální a 
regionální) a významných krajinných prvků, orientace místních komunikací a intravilánu obce 
Přestavlky u Slap, které tvoří hranice zájmového území. Záměr je založen na eliminaci střetů 
zájmů s ochranou půdy, podzemní a povrchové vody, fauny a flóry, přírody a krajiny. 

Plánované golfové hřiště bude jako celek jasným důkazem vhodného řešení, to znamená 
hřiště splňující požadavky, pro které bylo vybudováno, a které nemá významné negativní vlivy 
na jednotlivé složky životního prostředí (analýza vlivů viz příslušné kapitoly). Vzhledem 
k upadající zemědělské výrobě resp. péči o kulturní krajinu se nepovažuje za nutné předkládat 
variantu nulovou. Golfový areál 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. 

7. Popis technického a technologického řešení záměru 
Záměr „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ realizovaný na ploše 51,4 ha spočívá v 

minimálních terénních úpravách, vybudování nejnutnějších drenáží a plnohodnotného 
zavlažovacího systému včetně vodních nádrží a založení trvalých travních porostů s různou 
intenzitou péče včetně doplňkové výsadby dřevin za účelem vzniku nového 18-ti jamkového 
golfového hřiště včetně zajištění technické infrastruktury (inženýrských sítí) a dopravní 
infrastruktury (řešení dopravy v klidu). Plocha, na níž vzniknou vlastní herní prvky golfového 
hřiště (včetně vodních nádrží – tůní) a technické zázemí, činí z celkové plochy pouze 20,5 ha. 
Plocha prakticky dotčená zemními pracemi bude pouze 3,4 ha maximálně 4 ha. Hlavní činností 
bude hra golfu, která bude doplněna o výuku tohoto sportu. Hrubé terénní úpravy jsou 
plánovány v minimalistické variantě a týkají se pouze nepatrného podílu záměrem celkové  
dotčené plochy = 7,5 %. Velká část hřiště bude dotčena pouze nevýznamnou modelací terénu. 
Základní uspořádání golfového hřiště vychází z přirozené modelace terénu dotčeného území. 

„Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ se týká výstavby 18 drah včetně 2 vodních překážek (vodní 
nádrže – tůně o celkové rozloze 1 ha). Součástí bude i vybudování dvou nezpevněných 
štěrkových parkovišť o celkové rozloze 1 ha. Zájmové území je lokalizováno v katastrálním 
území obce Přestavlky u Slap od cca 300 m n.m. do 347 m n.m., ve Středočeské pahorkatině. 
Realizační dokumentace, která byla využita jako jeden z podkladových materiálů pro 
zpracování předkládaného oznámení, řeší výstavbu celého 18-ti jamkového golfového hřiště. 
Rozsah zadání pro celou projektovou dokumentaci 18-ti jamkového hřiště byl investorem 
stanoven následovně: 

 18 jamkovišť (green) – 9 000 m²; 
 18 odpališť (tee) – 6 300 m²; 
 18 hracích drah (fairway) – 140 000 m²; 
 18 pískových překážek (bunkerů) – 2 800 m²; 
 Semirough (blízké herní zámezí) a Hardrough (vzdálené herní zámezí); 
 2 vodní překážky (vodní nádrže – tůně) – 10 000 m²; 
 Cvičná plocha (driving range) – 28 000 m²; 
 Manipulační nezpevněné komunikace a parkovací plochy -10 000 m²; 
 Závlahový systém; 
 Drenáže u všech jamkovišť a vybraných odpališť; 
 Inženýrské sítě pro mobilní buňky. 
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Všechny tyto objekty jsou řešeny dle běžné technologie prací pro výstavbu golfových hřišť. 
Na celé hřiště bude instalován umělý zavlažovací systém, drenážní systém pouze pro 
jamkoviště (green) a některé odpaliště (tee) a jednotlivé hrací plochy budou osety příslušnými 
směsmi travních semen. Na golfovém hřišti jsou plánovány doplňkové výsadby v rozsahu 220 – 
240 kusů geograficky původních dřevin.  

Vlastní geografické uspořádání plochy území vyhovuje především k umístění samotných 
hracích drah. Bilance přesunů hmot "výkopek – navážka" je minimální a je vyrovnána. 
Předpokládá se pouze dovezení písku a štěrků pro odpaliště, pískové překážky a parkoviště a 
související komunikace z nejbližších těžeben. 

 

Obr. č. 5. K popisu jednotlivých herních prvků (Misot, s.r.o. 2005) 

 jamkoviště (green)  
 hrací dráhy (fairway) 
 odpaliště (tee) 
 tréninkové a cvičné plochy (driving 

range) 
 překážky – travnaté, písčité (bunker, 

banker), vodní 
 blízké herní zázemí (semirough) a 

vzdálené herní zázemí (rough, raf) 
 inženýrské sítě (zavlažovací a drenážní 

systém, cestní síť) 

 
 

 

1. Odpaliště (tee) sloužící k zahájení hry 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 tee orientovaná ze svahu, kde je respektován 
přirozený odtok vody. Plocha zpravidla musí být odvodněna drenáží do vsakovacích nádrží. 
Odpaliště je děleno barevnými značkami na 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: vysoká únosnost, pevnost a 
drsnost drnu z důvodu hmotnosti a tíhy hráče při odpalu, 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) slouží k dokončování určitého úseku hry s cílem zapadnutí míčku do 
vyvrtané a umělou hmotou zpevněné jamky, 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 
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soutěži probíhá 1 x 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). Rychlost průsaku (= hydraulická vodivost) nosné vrstvy do hloubky 500 
mm musí být minimálně 0,3 mm/min, vegetační vrstvy 2,0 mm/min. Závlahy 200 – 300 l/m2. 

 

Obr. č. 6. Ilustrační foto – jamkoviště 

 
 

TAB. č. IV. Skladba vrstev hlavních herních prvků, jejichž údržba je intenzivní – odpaliště (tee) 
a jamkoviště (green) 

Mocnost (mm) Propustnost (mm.min-1) Vrstva 
tee green tee green 

Vegetační (kořenová) 150 250 0,3 –1,0 0,6 – 2,0 
Drenážní  120 5,0 
Nosná (základ) různá – závisí na rostlém terénu 0,3 

Pozn.: Platí obecně, uvedené údaje jsou ovlivnitelné konkrétními klimatickými, geomorfologickými 
podmínkami a hydrologickým režimem. 

 

 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 písko–štěrková směs v mocnosti, kterou určí inženýrsko-geologický 
průzkum. V projektu je navrhována vrstva 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 – 63, 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. V projektu je pro drenážní vrstvu navrhována vrstva říčního písku 300 mm frakce 
0 - 4 z důvodu místního hydrologického režimu. Hutnění hmot pod kořenovou vrstvou je 
provedeno váhou pojíždějícího stroje. Vývod drenáží je do vsakovacích nádrží (7 200 
m²). 
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 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 25 cm, ve svazích asi 20 cm, při protisklonu k 
povrchu daného herního prvku i mocnosti větší než 25 cm. V projektu je uvedena 
vegetační vrstva jamkovišť 100 mm, odpališť 200 mm. 

 

Obr. č. 7. Průřez jamkovištěm (green) 

 
 

3. Herní pole (fairway) tvoří prostor mezi jamkovištěm a odpalištěm. Slouží jednak k 
odpalování míčků směrem k jamkovišti a dále k pohybu hráčů po hřišti. Jejich součástí jsou 
spojovací cesty s nezpevněným povrchem. Plocha musí být dostatečně únosná i ve vlhkém 
období. Příhodný vlhkostní režim na fairway je nutno vytvářet např. vylepšováním částí ploch 
pískováním, nebo zlepšením fyzikálních vlastností půdy např. vertikutátory. Pro fairway nutno 
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. 

4. Překážky písečné (bunker) jsou situovány tak, aby nedocházelo ke stékání povrchové 
srážkové vody. Sklon písečného břehu bude maximálně 1:2. Minimální vzdálenost překážky od 
jamkoviště bude 3,0 m. Voda z překážky bude odvedena liniovým drenážním systémem. 
Mocnost vrstvy písku na dně 100 mm, na svahu 50 mm. Frakce 75 % 0-2. 

5. Překážky vodní podélné nebo příčné. Ve studii se předpokládá vyhloubení dvou objektů o 
celkové rozloze při maximální ploše hladiny 8 000 m2. Průměrná hloubka nádrže 1 m, 
maximální 3 m. Vnitřní svahy těchto nádrží 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. 

6. Okolí (rough, raf) – vzrostlý přirozený porost lučního charakteru kosený 1 - 2 x za rok na 
výšku 80 - 100 mm.  
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Hrubé zemní práce i jemná modelace území pro umístění herních prvků 1. až 6. včetně 
drenážního a zavlažovacího systému, která bude provedena na základě schválené projektové 
dokumentace, vydaných územních rozhodnutí o využití území a o umístění staveb, povolení 
terénních úprav, vydání stavebních a vodoprávních povolení, vyžaduje: 

 Zaměření a vytyčení všech prvků hřiště, příprava staveniště v souladu s podmínkami 
územních rozhodnutí a stavebních povolení, zařízení staveniště řešené ve zvláštním 
stavebním řízení zahrnuje: zajištění čerpání pohonných hmot pro stavební stroje, 
vybudování provizorních přístupových cest, umístění kontejnerů na odpady a jejich 
odvoz, dovoz stavebního materiálu (kamenivo, štěrk, písek v požadovaných frakcích, 
trubky PVC a další materiál podle schváleného projektu), uložení stavebního materiálu 
včetně dočasných deponií sypkých hmot, parkování strojů, apod. 

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

 Skrývka humózního horizontu (o mocnosti 0,25 – 0,35 m) z plochy dotčené terénními 
úpravami = 34 100 m2 a její uložení na zvláštních deponiích o maximální výšce 3 m 
bude skryto po etapách. Jedná se o prvky odpališť, jamkovišť, bunkerů. 10 % rozlohy 
hracích drah (fairway – 16 000 m²) a vodní nádrže. Celkový objem deponované ornice 
se předpokládá maximálně na cca 7 000 m³. Celá zásoba bude využita na výstavbu 
nového hřiště. Prevence proti erozi spočívá v úpravě svahů dočasných deponií a 
odvodnění paty deponií zasakovacím příkopem, strouhou v případě nutnosti 
kombinovanou s drenáží zaústěnou do sběrné jímky. Všechna ornice bude použita na 
zpětné lokální překrytí zemních úprav ve výšce cca 10 – 20 cm.  

 Zemní práce – podklad pro jemné modelace: rozpojení zeminy, její shrnutí, minimální 
přesun a uložení – zemina s ornicí (koeficient nakypření 1,15). Vodní překážky vyžadují 
vzdálenější přesun výkopku. Práce budou probíhat po etapách. Prevence proti erozi - 
úprava svahů a odvodnění paty dočasných deponií výkopku jako u ornice.  

 Zemní práce – zarovnání v patřičném spádu boků i spodku výkopu nebo zářezu, 
odvodňovacího příkopu, vsakovací nádrže, vodní překážky, manipulační plochy 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. 

 Zemní práce – sypání a zhutňování materiálu v místech pro drenážní vrstvu, popř. 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. 
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TAB. č. V. Objem zemních prací s vyrovnanou bilancí celého 18-ti jamkového hřiště 
Výkopy Násypy 

27 500 m3 (47 tis. t) 27 500 m3 (47 tis. t) 
 

Ornice Vodní nádrže Odpaliště Jamkoviště Bunkry 

7 000 m3 15 000 m3 100 m3 4 000 m3 1 400 m3 

 

 Po odsouhlasení tvaru herních prvků včetně bankerů stavitel zahájí práce na drenážích 
a rozvodech zavlažování. Do připravené pláně greenu 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 vetší než 45. 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 greenu 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 greenu se 
vytvoří deponie štěrku této frakce. Po celé ploše se osadí kalibrovací tyče a podle nich 
se upravuje mocnost vrstvy. Dokončené rozprostření štěrku osobně ověří konzultant 
architekta. Projekt předpokládá dovoz písku a štěrku. Bez provedené kontroly nesmí 
pokračovat následující práce. Stejným způsobem je rozprostřena vrstva písku a 
rybničních sedimentů. Těsnění vodní překážky (10 000 m²) je navrženo fólií HDPE 
tloušťky 1,5 m z obou stran chráněnou netkanou geotextilií o gramáži minimálně 300 
g/m². V břehu vodní překážky 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 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 vodní překážky bude 
prováděno z navrženého závlahového systému, jehož výstavba následuje po drenáži. 
Systém bude napájen vodou z obecního přivaděče přes zásobní vodní nádrže. 
Vzhledem k převýšení není zapotřebí instalovat silnější čerpadla ve stanici. Závlahový 
systém je navržen z PEHD potrubí o průměrech od 160 mm až po nejmenší profily 
k jednotlivým postřikovačům.Závlahový systém je uložen do zámrzné hloubky > 40 cm. 
Systém je zokruhován a přerušen sekčními uzávěry tak, aby bylo možné v případě 
poruch provozovat závlahu na zbylé části hřiště. Sprinklery – postřikovací hlavice jsou 
samovýsuvné a vysouvají se automaticky při zavodnění potrubí určitým provozním 
tlakem. Osazení postřikovačů a nastavení jejich výšky se provádí až před setím. 

 Po vybudování zavlažovacího systému pokračuje jemná modelace herních prvků, která 
bude prováděna specialistou - "shaperem". Modelace půdorysu odpališť, jamkovišť a 
jejich okolí je prováděna strojově malou lehkou mechanizací (malá lehká mechanizace - 
minirypadla apod.), aby nedošlo k porušení rozvodů. Rozhodujícím faktorem při jemné 
modelaci je dodržení navrženého výškopisu, plynulost přechodů a vyloučení ostrých 
zlomů. Doladí se také tvarování povrchu aby nebyly vytvořeny nežádoucí bezodtoké 
terénní deprese. Následuje ruční modelace pro zapojení do okolního terénu. 

 Úprava pláně na plochách extenzivně udržovaných a jejich zapojení do okolního terénu, 
odebrání ornice z deponie, strojové rozhrnutí na plochách extenzivně udržovaných, 
stabilizace půdy. Příprava vegetační vrstvy pro intenzivně udržované plochy. Přípravou 
rozumíme "smíchání" - kořenová vrstva odpališť a jamkovišť při přípravě pro osetí bude 
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obsahovat převahu písku a bude doplněna o organické složky pro zabezpečení 
dostatečné výživy a závlahy travních kultur, dále rozprostření a uhlazení. Rozhrnutí 
vegetační vrstvy bude prováděno za přísného dodržování stabilní výšky ornice. Tyto 
práce na intenzivně udržovaných plochách (odpaliště, jamkoviště) se provádí ručně 
výhradně za přítomnosti konzultanta architekta. Konečný povrch jamky 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 forgreenu (blízké okolí jamky). Ten vytváří 
ideální napojení greenu do extenzivně udržovaných ploch. Na greenu a forgreenu 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. Množství rozprostírané ornice 
bude větší než objem ornice. Poslední operací před setím je osazení postřikovačů a 
nastavení jejich výšky. 

 Vlastní vegetační úpravy se skládají ze dvou hlavních bloků prací. Jednak osetím 
jednotlivých ploch/prvků směsmi travního semene a za druhé výsadbou dřevin. Výsadba 
dřevin bude řešena dle situace návrhu hřiště a jedná se o keře i stromy a je plánováno 
dosadit 220 – 240 kusů geograficky původních dřevin. Příprava půdy před vegetační 
úpravou – setím se skládá z dosběru kamenů, úklidu, strojní příprava na setí, ruční 
příprava na setí. Dosběr kamenů proběhne 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 fairwayí a 
semiroughu, tj. extenzivně udržované plochy. Použití vhodné techniky určí konzultant 
golfového architekta 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 
dvojmontáží 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 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. Průběh prací řídí přímo konzultant architekta. Ruční 
příprava se týká greenů, tee, 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.  

 

8.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Realizace založení nového 18-ti jamkového hřiště včetně napojení technické infrastruktury a 

vybudování dopravní infrastruktury bude zahájena ihned po získání povolení ke stavbě. 
Vzhledem k rozsahu stavby je předpokládáno její ukončení do 10 měsíců od jejího zahájení, tj. 
6 měsíců připadá na zemní práce vč. vodních nádrží, komunikace a parkovišť a závlahového 
systému a 4 měsíce na založení trvalých travních porostů a výsadbu dřevin. 
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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 
- Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
- Odbor životního prostředí, Městský úřad Černošice, Podskalská 19, 128 25 Praha 2 
- Stavební úřad, Úřad městysu Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice 
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, 170 00 

Praha 7 
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 

329/17, 12801 Praha 2 



 

21 

B.II. Údaje o vstupech 

11. Půda 
Půdotvorný substrát 

Zájmové území je tvořeno pestrou skladbou půd. 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 je lokalita 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) 

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. 

Všechny pozemky v zájmovém území náleží do katastrálního území Přestavlky u Slap. 
Zemědělská půda v zájmovém území je klasifikována pětimístným kódem BPEJ (bonitovaná 
půdně ekologická jednotka), který 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. 
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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/). 
 

TAB. č. VI.  Přehled výměry podle BPEJ 

BPEJ třída ochrany celková výměra (m2) 

5.29.11 II. 163 234 

5.29.14 III. 134 787 

5.15.12 III. 152 439 

5.37.16 V. 17 121 

5.41.78 V. 25 070 

 

Bonitované půdně ekologické jednotky, v nichž je zařazena podstatná část zájmového 
území (492 651 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. č. 8. Podíl výměry půdy dotčené záměrem podle stupně ochrany 

Podíl výměry půdy podle stupně ochrany

II. stupeň ochrany

III. stupeň ochrany

V. stupeň ochrany

 
 

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. Hnojiva a 
statková hnojiva mohou být používána ve zranitelných oblastech jen tehdy, pokud nehrozí jejich 
vniknutí do povrchových nebo do podzemních vod. Je nutné konstatovat omezení množství 
dusíku aplikovaného v organických a organominerálních hnojivech a ve statkových hnojivech na 
zemědělskou půdu. U trvalých travních porostů na půdách se sklonitostí nad 7° (čtvrtá číslice 
kódu bonitované půdně-ekologické jednotky je 4 a více) je při používání dusíkatých hnojivých 
látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na ha-1. Je předpoklad vynětí této 
půdy ze ZPF a její nezemědělské využití pro sport. Střet zájmů s dikcí nařízení vlády č. 
103/2003 Sb. bude řešen v rámci řízení o odnímání půdy ze ZPF. 

 

Z celkového záboru půdy v rámci založení golfového hřiště o velikosti 51,4 ha budou pouze 
3,4 ha maximálně 4 ha dotčeny terénními úpravami. Zbývajících 48 ha bude zaujímat plocha, 
která představuje okolní terén nebo na které nebudou v rámci založení trvalých travních porostů 
golfového hřiště prováděny vůbec žádné nebo estetické (povrchové) terénní úpravy, jelikož plán 
hřiště zdůrazňuje jeho přírodní resp. přírodě blízký charakter. Z celkové plochy bude tedy 
změnou půdního profilu dotčeno pouze 3,4 % výměry celého golfového areálu, kde opravdu 
dojde k sejmutí a opětovnému rozprostření zúrodnění schopné vrstvy. Jedná se zpravidla o 
plochy, kde jsou plánovány herní prvky jako odpaliště (tee), jamkoviště (green), bunkery a vodní 
nádrže. Ostatní zbývající plocha bude upravena výjimečně nespojitě/místy velmi jemnou 
modelací a bez změn půdního profilu resp. bez narušení půdního horizontu. 

Snímání a deponování ornice bude probíhat na dotčených plochách po etapách. Ornice 
bude deponována odděleně a řádně ošetřována. Její uložení nepřesáhne dobu 1 měsíce. 
Veškerá skrytá ornice bude znovu využita v místě golfového hřiště na modelaci herních prvků. 
Celkový objem přesouvané ornice je plánován na maximálně 7 000 m³ a celkový objem 
přesouvané hmoty 27 500 m³ (47 tis. t).  

V celém rozsahu dotčených pozemků se žádné funkční objekty zemědělské prvovýroby 
nebo zemědělské usedlosti nenachází, a tudíž nedojde k jejich narušení. Bývalý objekt v obci 
Přestavlky u Slap bude rekonstruován a bude sloužit jako technické zázemí golfového areálu 
(to však není součástí předkládaného záměru). 
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Zájmové území není součástí žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště 
chráněného území a ani s žádným bezprostředně nesousedí (ochranné pásmo).  

 

Produkční schopnosti půdy 

Provoz golfového areálu znamená využití produkční i mimoprodukční schopnosti půdy. 
Z hlediska ochrany půdy je rozděleno území golfového hřiště na dva základní typy, a to na herní 
pole využívající především mimoprodukční vlastnosti a okolí. Herní pole v tomto smyslu 
zahrnuje všechny herní prvky: odpaliště (tee), jamkoviště (green), prostor mezi nimi – fairway, 
navršené a zahloubené překážky. Okolím rozumíme takzvaný rough včetně vodních ploch s 
břehovým porostem a cestní sítě s doprovodnou zelení. Pro půdu toto hrubé dělení znamená 
intenzivní a extenzivní údržbu. Samozřejmě, že na herním poli je řada herních prvků, které 
intenzivní údržbu nevyžadují, proto plocha skutečně intenzivně udržovaná v rámci uvažované 
plochy založení golfového hřiště činí pouze 18,3 ha z celkové plochy 51,4 ha. 

 

Založení trvalého travního porostu (TTP) golfového hřiště 

Určující měrou se na kvalitě golfových trávníků podílí způsob jeho založení. Trávník je 
zakládán jako dlouholetá kultura. Nekvalitně provedená předseťová příprava půdy se mnohdy 
projeví až v dalších letech a její náprava je pracná a nákladná. Nejdůležitější aspektem je 
kvalita svrchní vrstvy půdy. Při přípravě povrchové vrstvy půdy je důležité ji dokonale odplevelit 
a mechanicky odstranit i oddenky vytrvalých plevelů. Pro růst trávníku 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 hrabáním 
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 také dojde k vyklíčení některých 
plevelů, které lze ještě snadno odstranit. Do půdy je zapraveno 30 – 60 g/m2 speciálního hnojiva 
určeného přímo pro golfové trávníky. Svrchní vrstvu zeminy je nutné kultivovat zvláště pečlivě. 
Musí být bez hrud, dokonale rovná a nejlépe zbavená všech pevných částí (kamení) větších 
než 2 cm.  

Navržené konkrétní travní směsi pro jednotlivé herní prvky nového golfového hřiště budou 
přizpůsobeny až výsledkům pedologického rozboru a získaným zkušenostem z golfových hřišť 
s obdobnými přírodními podmínkami (kvalita půd a klima). Složení travních směsí pro jednotlivé 
části golfového hřiště je obecně velmi heterogenní a může se v rámci jednoho hřiště 
diametrálně lišit. Společným znakem všech směsí pro golfové účely je vysoká kvalita odrůd a 
špičkové parametry použitých osiv. Příklad travních směsí, které je plánováno použít na 
založení trvalých travních porostů nového 18-ti jamkové golfové hřiště jsou uvedeny v 
následující tabulce. 

 

TAB. č. VII. Plánované golfové travní směsi pro nové 18-ti jamkové hřiště 

Travní druh Odrůda Tee 
Fairway, 

Semirough, 
Forgreen 

Green Target 
green Rough 

Psineček výběžkatý 
(Agrostis stolonifera) L 93   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% 
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Travní druh Odrůda Tee 
Fairway, 

Semirough, 
Forgreen 

Green Target 
green Rough 

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 nové golfové hřiště konstatovat, že směs pro odpaliště 
(tee) se svým charakterem blíží osivům určeným pro sportovní či rekreační 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 greenovou směs odrůd psinečku výběžkatého. Směs okolo jamkoviště (target green) 
vytváří porost, který se hustotou blíží porostu na greenu, temnější barvou se od něho ale 
zřetelně odlišuje, a tím green zřetelně ohraničuje a je tvořena odrůdami jílku vytrvalého. Tvoří 
přechod mezi greenem a dráhou.  

Zvláštním případem je směs pro rough, kterou je možné namíchat tak, aby nejlépe 
odpovídala přirozeným travním společenstvům v daném bioregionu a na konkrétním stanovišti. 
Základem může být výrazný podíl kostřavy červené dlouze výběžkaté a kostřavy ovčí, které 
vytváření suchovzdorný porost. Podle místních stepních společenstev je plánováno směs 
doplnit o další druhy a bylinné komponenty, které se na dané lokalitě přirozeně vyskytují a 
společenstvo pak nechat samovolné druhové sukcesi s velmi extenzivní péčí. 

 

Jako optimální termín pro setí je uváděn v našich klimatických podmínkách přelom dubna a 
května, a pak konec srpna a začátek září, protože v tomto období bývají větší 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 nové golfové 
hřiště bude proveden 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 závisí na doporučení výrobce 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 ploch a rozvedení vody jsou plánovány 
povrchové – postřikem. 

 

TAB. č. VIII.  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 
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Podpora a péče o přirozená travinná společenstva v okolí golfového hřiště 

Ve vztahu k produkčním schopnostem půdy se na části dotčené plochy uvažuje podpořit 
přirozené sekundární trávníky – louky, které budou mít charakter od vlhkých pcháčových luk 
v nivě potoka, přes místy mezofilní ovsíkové louky až po úzkoliské a acidofilní suché trávníky. 
Druhové složení a poměr bylin a trav se bude spontánně vyvíjet podle konkrétních stanovištních 
podmínek. Není plánováno žádné hnojení těchto travních společenstev. Péče bude extenzivní a 
bude spočívat v pravidelném mulčování a kosení narostlé biomasy. Louky budou zejména v 
prvních 2 - 3 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 trvalých travních porostů. 

 
Údržba trávníků golfového hřiště  

Extenzivněji využívané trávníky stačí hnojit jednou ročně zjara zpravidla existenční dávkou 
hnojiva. Hnojit se budou s různou intenzitou pouze odpaliště (tee), jamkoviště (green) a hrací 
dráhy (fairway) o celkové rozloze 15,5 ha. 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 rostlinami. Při 
zkouškách byla prokázána roční potřeba dusíku 30 g (N), fosforu 8 g (P), draslíku 24 g (K) na 
jeden metr čtvereční v čistých živinách, u méně často sečených ploch postačí dávka až 
poloviční. Hnojení je potřeba rozdělit do několika dávek během vegetačního období s větším 
podílem dusíku zjara. Poslední dávka hnojiva by neměla být aplikována později než počátkem 
září. U některých typů půd je rovněž nutné doplnění vápence pro vyrovnání pH, to by však 
nemělo překročit 6,5. 

Zásadním kritériem výběru vhodného hnojiva pro trávník pěstovaný v živinami vyváženém 
vegetačním substrátu je poměr živin N:P:K, který má být: 1 (N) : 0,2 - 0,4 (P2O5) : 0,5 -0,8 (K2O) 
: 0,1 - 0,2 (MgO). Pro úspěšné pěstování trávníků je velmi důležité rozdělení přísunu živin 
během vegetačního období. Průmyslová minerální hnojiva doplňují trávníkem odebrané živiny 
z vegetační vrstvy. Jejich přísun má být takový, aby v trávníku nechyběly, ale zejména, aby 
jejich přebytek, který není zachycen kořenovým systémem a jím vázán, nebyl vyplavován a 
nekontaminoval podzemní vody. 

 

TAB. č. IX. Roční potřeba čistých živin (g/m2) (Ing. Josef Straka, Ph.D.) 
Typ trávníku Dusík (N) Fosfor (P2O5) Draslík (K2O) Hořčík (MgO) 

Okrasný trávník 10 - 25 3 - 5 10 - 15 1 - 2 
Rekreační – malé zatížení 
Rekreační – vysoké zatížení 

5 - 15 
10 - 15 

2 - 3 
3 - 5 

8 - 12 
10 - 15 

1 - 2 
2 - 3 

Sportovní – malé zatížení  
Sportovní – vysoké zatížení 

15 - 25 
20 - 35 

5 - 10 
10 - 15 

15 - 20 
20 - 25 

2 - 3 
3 - 5 

Krajinný trávník 0 - 10 0 - 5 0 - 10 0 - 1 
 
TAB. č. X. Roční potřeba čistých živin (g/m2) (Prof. Ing. František Hrabě, CSc.) 

Dusík (N) Fosfor (P2O5) Draslík (K2O) Hořčík (MGO) Kategorie 
max. min. max. min. max. min. max. min. 

Jamkoviště 
(green) 40 30 8 6 16 14 4 4 

Odpaliště 
(tee) 24 18 4 3 10 8 2 2 

Dráhy 
(fairway) 20 10 6 6 17 15 2 2 
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Celkové předpokládané vstupy živin na nové golfové hřiště jsou nastíněny v následující 

tabulce. 

 

TAB. č. XI. Dodané živiny (kg/ha/rok) 

 N P K Mg Fe S Mn Cu Zn 
Green 172 93 143 44 18 78 7 1 2 
Tee 172 93 143 24 10 69 4 1 1 
Fairway 181 135 78 13 1 128 0 0 0 

 

Pro zájmové území nového 18-ti jamkového golfového hřiště je navržen následující plán 
hnojení. Tento plán je výchozí a bude se podle praktických zkušeností upravovat. Jedná se o 
maximalistickou variantu. 
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TAB. č. XII. Plán hnojení pro jamkoviště (green) 

Aplikace Složení Hnojivo Typ N P K Mg Fe S Mn Cu Zn Dávka 
g/m2 

Balení 
kg 

Množství 
hnojiv 

na 
plochu 

greenů v 
kg 

Kg 
N/ha

Kg 
K/ha

Kg 
P/ha

Kg 
Mg/ha 

1 18.24.5 High P Sierraform 18 24 5 0 0 1,80 0 0 0 25 20 120 45,0 12,5 60,0 0,0 
2 Step Hi Mag Sierraform 0 0 0 20,00 8,00 8,80 3,00 0,50 1,00 10 20 50 0,0 0,0 0,0 20,0 
3 18.9.18 2.1.2 Sierraform 18 9 18 0 0,31 6,80 0,19 0 0 25 20 120 45,0 45,0 22,5 0,0 
4 22.5.10 NPK Sierraform 22 5 10 2,00 0,50 8,00 0,12 0,13 0,13 20 20 100 44,0 20,0 10,0 4,0 
5 Step Hi Mag Sierraform 0 0 0 20,00 8,00 8,80 3,00 0,50 1,00 10 20 50 0,0 0,0 0,0 20,0 
6 15.0.26 High K Sierraform 15 0 26 0 0,20 9,20 0 0 0 25 20 120 37,5 65,0 0,0 0,0 
                       

  Celkem               172 143 93 44 
 

TAB. č. XIII. Plán hnojení pro odpaliště (tee) 

Aplikace Složení Hnojivo Typ N P K Mg Fe S Mn Cu Zn Dávka 
g/m2

Balení 
kg 

Plocha 
(m2)/ 

balení 
Kg 

N/ha
Kg 

K/ha
Kg 

P/ha 
Kg 

Mg/ha 

1 18.24.5 High P Sierraform 18 24 5 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 25 20 800 45,0 12,5 60,0 0,0 
2 18.9.18 2.1.2 Sierraform 18 9 18 0,00 0,31 6,80 0,19 0,00 0,00 25 20 800 45,0 45,0 22,5 0,0 
3 Step Hi Mag Sierraform 0 0 0 20,00 8,00 8,80 3,00 0,50 1,00 10 20 2000 0,0 0,0 0,0 20,0 
4 22.5.10 NPK Sierraform 22 5 10 2,00 0,50 8,00 0,12 0,13 0,13 20 20 1000 44,0 20,0 10,0 4,0 
6 15.0.26 High K Sierraform 15 0 26 0,00 0,20 9,20 0,00 0,00 0,00 25 20 800 37,5 65,0 0,0 0,0 
                        

  Celkem               172 143 93 24 
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TAB. č. XIV. Plán hnojení pro dráhu (fairway) 

Aplikace Složení Hnojivo Typ N P K Mg Fe S Mn Cu Zn Dávka 
g/m2 

Balení 
kg 

Plocha 
(m2)/ 

balení 
Kg 

N/ha
Kg 

K/ha
Kg 

P/ha
Kg 

Mg/ha 

1 18.24.5 High P Sierraform 18 24 5 0 0 1,80 0 0 0 25 20 1000 45,0 12,5 60,0 0,0 
2 26+5+11   Sportsmaster 26 5 11 2,00 0,15 13,00 0,05 0,01 0,02 35 25 714 91,0 38,5 17,5 7,0 
3 15+0+28   Sierrablen 15 0 28 2,10 0 26,00 0 0 0 30 25 833 45,0 84,0 0,0 6,3 
                       

  Celkem               181 135 78 13 
 

Altern.3 4+12+12   Sportsmaster 4 12 12 0 0 0 0 0 0 30 25 833 12,0 36,0 36,0 0,0 
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Moderní dusíkatá hnojiva obsahují inhibitor nitrifikace nové generace. Jejich využití se 

vyznačuje vyšší účinností využití dodaného dusíku a současně omezuje zatížení životního 
prostředí snížením rizika vyplavování nitrátů. Tím je umožněn časnější termín hnojení při vyšší 
jednorázové, ale nižší celkové aplikační dávce. Nový typ inhibitoru nitrifikace DMPP byl vyvinutý 
výzkumnou základnou koncernu BASF. K jeho hlavním přednostem, ve srovnání s jeho 
předchůdci (DIDIN apod.), patří zejména vyšší účinnost, naprostá biologická nezávadnost a 
odbouratelnost v půdním prostředí v časovém rozmezí 4 – 10 týdnů a v neposlední řadě i nižší 
cena. Inhibitor nitrifikace zpomaluje přeměnu amonné formy dusíku (NH4) na formu nitrátovou 
(NO3), která je v půdě velmi pohyblivá a snadno podléhá vyplavování do podzemních vod. 
K této přeměně dochází vlivem činnosti nitrifikačních bakterií. DMPP dočasně omezuje jejich 
aktivitu a tím i přeměnu amonného dusíku, kterého je v hnojivu obsaženo více než 70 % 
z celkového obsahu dusíku. Rostliny tedy přijímají převážnou část dusíku v amonné formě, 
která je v půdě pevně vázána a nepodléhá vyplavování. Další nevýhodou nitrátového dusíku je i 
riziko denitrifikace. K tomuto procesu dochází zvláště na utužených, nedostatečně 
provzdušněných půdách činností denitrifikačních bakterií. Vznikající oxidy dusíku (N2O) bez 
využití unikají do atmosféry. Používaná hnojiva současně plně pokrývají nároky rostlin na 
obsah síry. Zejména vlivem zavedení odsiřovacích zařízení výrazně poklesl její obsah 
v atmosféře a vyvstala nutnost pokrývat potřebu této živiny hnojením. 

Ke zlepšení půdních podmínek na území golfových hřišť bývají používány půdní 
kondicionéry, které podporují růst kořenů do hloubky, zvyšují prokořenění, zlepšují drobtovitou 
strukturu půdy, zvyšují sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin. Dále je 
možné předpokládat využití stabilizátorů jako půdního přípravku pro zpevnění povrchu půdy pro 
ochranu před vodní a větrnou erozí. 

Ošetření trávníků golfového hřiště herbicidy a fungicidy je neodmyslitelné. Týká se to 
zejména prvků odpališť (tee) a jamkovišť (green) = 1,5 ha z celkové plochy. Na základě 
porovnání s informacemi od v Rakousku autorizované osoby Prof. Ing. Dr. Hanse Neurera 
(poradenství v zemědělství) – údaje publikované v březnu 2003 a odborníků Prof. Ing. Františka 
Hraběte, CSc. a Ing. Josefa Straky, Ph.D. (viz následující strany, kde jsou související texty z 
jejich odborných publikací), které jsou shrnuty v tabulkách. Chemické ošetření pesticidy je 
zpravidla prováděno podle potřeby. Dávkování se řídí pokyny výrobce. Jsou používány pouze 
prostředky schválené Státní rostlinářskou správou, které jsou každoročně uváděny v úředním 
seznamu ochranných prostředků pro rostliny. 
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ÚDAJE PRO POROVNÁNÍ 
 
Praktické zkušenosti z Rakouska s hnojením golfových hřišť (Prof. Ing. Dr. Hans Neurer) 
Na základě zkušeností, jsou pro dobrou kvalitu golfového trávníku potřebná následující maximální 
množství hnojiv. Tato množství hnojiv nezpůsobují na základě výsledků několikaletého aplikovaného 
výzkumu žádnou nežádoucí dusičnanovou zátěž. Ve fyzikálně-chemických analýzách vody z golfových 
hřišť kromě nepatrně vyšší koncentrace dusičnanů lze příležitostně zjistit vyšší hodnoty draslíku, které 
mohou být způsobeny hnojením. Jelikož může hodnota draslíku, stejně jako dusičnanů, snadno vzrůst, 
nesmí se uvedené dávky draslíku výrazně překročit. 
 
Plán hnojení 
Čistý obsah živin a počet částečných dávek v kg/ha a rok 
Jamkoviště 200 N   Hnojivo s dlouhodobým účinkem  
  80 P2O5  3-5 dávek nebo hnojivo s krátkodobým  
  120 K2O  účinkem až 10 dávek. Od dubna do srpna. 
Odpaliště 120 N   Hnojivo s dlouhodobým účinkem  
  60 P2O5  3-5 dávek nebo hnojivo s krátkodobým  
  100 K2O  účinkem až 8 dávek. Od dubna do srpna. 
Dráha  60 N   Hnojivo s dlouhodobým účinkem  
  40 P2O5  2 dávky nebo hnojivo s krátkodobým  
  60 K2O   účinkem až 4 dávek. Od dubna do srpna. 
Okolí  není třeba hnojit 
 
Ochrana rostlin Určité ochranné prostředky pro rostliny byly z toxikologických důvodů vyřazeny 
z používání. K těmto preparátům, které mívaly uplatnění i na golfových hřištích, patří mimo jiné Gesaprim, 
Dowpon, Gramoxone a prostředek 2,4,5-D, jakož i prostředky s názvem „Hexa“ a „Linda“ proti půdním 
škůdcům např. larvám hmyzu. Limitní hodnoty obsahu pesticidů v podzemních vodách, které mohou mít 
souvislost s opatřeními na ochranu rostlin: 
 
Atrazin         0,10 µg/l 
2,4-dichlofenoxyl kyseliny octové (2,4-D)    0,10 µg/l 
Celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků   0,10 µg/l 
Celkový obsah polychlorovaných bifenylů    0,06 µg/l 
Celkový obsah uhlovodíků      0,06 µg/l 
 
Ochranné prostředky pro rostliny, které představují nebezpečí pro vodní organismy, jsou v návodu 
k použití označeny ve zvláštním oddílu. Tento oddíl uvádí, jak blízko povrchové vody smí být prostředek 
dávkován. Prostřednictvím mechanismů omezujících odchylky, resp. jejich částí (např. trysky) je možné 
dávkování blíže povrchovým vodám. Tyto mechanismy jsou zařazeny v třídách omezení odchylky 50, 75 
a 90 % a sdruženy na seznamu mechanismů omezujících odchylky.  
Kromě toho Státní rostlinolékařská správa každoročně vydává úřední seznam ochranných prostředků pro 
rostliny. V případě použití prostředků pro ochranu rostlin na golfových hřištích, kde se často vyskytují 
biotopy, rybníky a tekoucí voda, může být pro zamezení odchylky žádoucí použití mechanismů 
omezujících odchylky. V budoucnu se budou muset chránit i tzv. pozemní „nikoliv cílové organismy“ 
prostřednictvím mechanismů a opatření omezujících odchylky. 
 
Praktické zkušenosti pro používání pesticidů 
Základním heslem je používat pesticidy co možná nejméně a pouze tolik, kolik je nezbytně nutné. 
V určitých konkrétních 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 větším počtem škůdců (tyto případy se 
vyskytují čím dál častěji), způsobujících choroby, lze použít pesticidy (pokud jsou mísitelné) ve formě 
směsí v nádrži.  
 
V následující tabulce jsou uvedeny v současné době používané pesticidy šetrné vůči životnímu prostředí 
(podzemním vodám), které lze používat na golfových hřištích pro likvidaci chorob, škůdců a plevele. 
Jelikož jsou tyto prostředky povoleny pro trávníky, louky a pastviny nebo pro pěstování okrasných rostlin, 
mohou být analogicky používány i na golfových hřištích. 
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Jelikož účinek preparátů proti nemocem, škůdcům a plevelům, jakož i jejich působení na životní prostředí 
nezávisí pouze na vlastnostech použitých preparátů, ale i na vybavení postřikovače a jeho obsluze, musí 
se technice postřikování věnovat velká pozornost. V řadě oblastí zemědělství se přiznávají prémie za 
obdělávání plochy při rostlinné výrobě šetrné vůči životnímu prostředí pouze tehdy, pokud se postřikování 
provádí pouze prostřednictvím přezkoušených postřikovačů rostlin. U postřikovačů, tak jak jsou tyto 
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.  
 
Důležité plísňové nemoci a jejich likvidace na golfových hřištích 

Nemoc 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 

 
Vybrané pesticidy šetrné vůči životnímu prostředí, 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, 4 l,  
(Chlorpyrifos) 
480 g/l 

1,92 4,0 140 60 17,92 

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

0,375 32 180 8000 0,27 

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

0,45 34 150 2500 0,90 

Amistar, 1 l 
(Azoxystrobin) 
250 g/l 

0,25 6,7 80 1000 0,134 

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

1,5 0,6 80 250 0,29 

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

0,125 100 100 20 62,5 

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

0,18 5,8 100 2400 0,04 

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

0,51 13 28 6000 0,03 
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Saprol nový, 30 l 
(Triforine) 
190 g/l 

5,7 30 60 1000000 0,01 

Proti plevelu 
Garlon L 60, 2 l 
(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. 
 
Zavlažování 
Zkušenosti ukázaly, že se množství zavlažovací vody musí sladit s množstvím přírodních srážek. Vyšší 
zavlažovací množství než hodnoty, které jsou uvedeny v následující tabulce, již nepřináší žádný užitek. 
Právě naopak, vede k plýtvání vodou a může napomáhat k vymývání živin a pesticidů. Po použití 
prostředku na ochranu rostlin se nesmí provádět zavlažování po dobu nejméně 5 hodin. 
 
Plán zavlažování v kombinaci s hnojením a ochranou rostlin 
Golfová plocha Množství dešťové vody + množství 

zavlažovací vody v mm 
Prvek umělý                  Prvek přírodní  

Časový odstup  
ve dnech 

Prvek umělý              Prvek přírodní  
Green 3 – 8                               5 - 15 1 – 3                           2 - 5 
Tee 3 – 8                               5 - 15 1 – 3                           2 - 5 
Fairway (pouze ve 
výjimečných případech)

   -                                   20    -                              7 - 14 

 
Sekání trávníku 
V souvislosti se sekáním trávníku neexistují žádné zákonné předpisy, nicméně odstraňování posečené 
travnaté hmoty, ať je tato vyvezena na skládku či uskladněna na golfovém hřišti ke zkompostování, je 
spojeno se zákonnými předpisy. Proto například musí kompostárna odpovídat stavebním předpisům a 
svou konstrukcí proto musí zaručovat, že nedojde k jakékoliv kontaminaci podzemních vod. 
Ve většině případů se seká tráva na povrchu jamkoviště (green) a odpaliště (tee), tráva na povrchu, 
dráhy (fairway) nikoliv. Pozor! Rozptýlené hnojivo nesmí být shrabáno a vyvezeno společně s posečenou 
travní hmotou! 
 
Zvláštní opatření 
Provzdušňování a horní posyp (Top Dressing): Proti zplstnatění trávníku a výskytu „černých řas“, jakož i 
pro zlepšení kořenového systému a zvýšení zadržování vody se osvědčil přídavek 5 % zeolitu do písku 
během procesu provzdušňování a horního posypu. Zeolit je mechanicky odolný křemičitanový materiál 
s vysokou schopností zadržovat vodu a je pro tento účel dostupný v příslušných obchodech. 
 
Zajištění povrchových vod: Biotopy, rybníky a další stojaté a proudící povrchové vody jsou na některých 
golfových hřištích eutrofizované a silně zarostlé řasami a vodními makrofyty. Taková místa jsou 
nevzhledná a v důsledku usazenin kolem sebe šíří nepříjemný zápach. Jelikož v současné době není 
povoleno provádět chemické odplevelení, lze nežádoucí vodní rostliny odstranit pouze mechanicky nebo 
pomocí násady kaprů požírajících tyto rostliny. 
Vodní rostliny lze rozdělit do následujících skupin: Imerzní rostliny (napůl ponořené rostliny): Rákos 
(Phragmites com.), buřina (Carex spp.), dušnina (Glycera spp.), lesknice (Phaleris arundinacea), zevar 
(Sparganium erectum), okřehek (Lemna spp.), plovoucí „potěrové“ zelí (Potamogeton natans), vodní 
rdesno (Polygonum amphibium) a pryskyřník (Ranunculus spp.), submerzní rostliny (zcela ponořené 
rostliny): vyšší submerzní rostliny: vodní mor (Elodea canadensis), rožec (Ceratophyllum demersum), 
„tisícilístek“ (Myriophyllum spp.) a „potěrové“ zelí (Potamogeton pectinatus), nižší submerzní rostliny: 
parožnatková kapradina (Chara spp.), zelené řasy (Chladophora), modré řasy (Lyngbya aestuarii) a 
plovoucí řasy (Phytoplankton).  
Organické bahenní nánosy mohou být vybagrovány, přičemž bahno musí díky svému vysokému obsahu 
celkového organického uhlíku více než 5 % vyvezeno na zvláštní úložiště. Náklady na toto úložiště jsou 
však velmi vysoké. V současné době probíhají pokusy s biologickým odbouráváním bahna a s tím 
spojeného potlačení výskytu submerzní vegetace. 
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Výživa a hnojení golfových trávníků (Prof. Ing. František Hrabě, CSc.) 
Při hnojení golfového trávníku je potřebná znalost celkové roční potřeby živin a to dle:  

1) jednotlivých kategorií a druhů trávníků 
2) dodržení žádoucího poměru živin 
3) doby aplikace a způsobu dělení celkové dávky, především dusíku v průběhu vegetace 

 
Nezbytná je dále znalost o poměru jednotlivých frakcí dusíku (dusičnanová, amidická, čpavková), dále je 
potřeba brát v potaz i formu hnojiva (tuhá nebo tekutá) – pro golfová hřiště se využívají pomalu rozpustná 
minigranulová hnojiva na trhu od společností Eurogreen nebo Scott´s – a druh hnojiva (minerální, 
organické, organominerální, jedno či vícesložkové hnojivo obohacené o živou složku). 
Celková roční potřeba živin pro trávníky: Z uvedených údajů vyplývá roční celková potřeba základních 
živin pro golfové trávníky, rozdělená na plochy intenzivní (jamkoviště) a ostatní (odpaliště a dráhy) 
s mírným rozdílem. U intenzivně zatěžovaných ploch golfových trávníků činí potřeba N 2,5 – 3,5 kg . 100 
m2. fosforu 0,6 – 1,2 kg . 100 m2 a draslíku 1,4 – 2,2 kg . 100 m2. U ostatních ploch je potřeba zhruba o ¼ 
až ½ nižší. Obecně platná zásada zvýšené potřeby živin cca o 20 % u nově založených trávníků v období 
1 – 2 let. 
Poměr živin: Doporučovaný poměr živin N – P – K – Mg u trávníků ve vztahu k respektování „zákona 
minima živin“ je 1 : 0,2 - 0,4 : 0,5 - 0,8 : 0,1 - 0,2. Vyrovnávání poměru živin je nutné na základě 
agrochemického rozboru na obsah přijatelných živin, hodnoty pH, a s ohledem na abnormalitu průběhu 
povětrnosti ve vegetačním období. 
Doba aplikace a způsob dělení dávek: Jarní hnojení -  termín hnojení je spojován se startovací dávkou 
aplikovanou v průběhu března – začátku dubna v souvislosti s oblastí, podnebím a vývojem jarního 
počasí v dané lokalitě. Shoduje se s obdobím zvýšeného odnožování trav. Nejčastěji se používá 
vícesložkové hnojivo NPK s eventuelní doplňující dávkou dusíku v minimálním množství a to především 
jednosložkovým dusíkatým hnojivem. Letní hnojení – období květen - červen, kdy se obvykle provádí jen 
aplikace 2 – 3 dávek dusíku  na úrovni 50 kg/1 ha–1. Jedná se o období regenerace zatěžovaných 
trávníků. Letně pozdní hnojení -  první polovina měsíce září, kdy dochází opět ke zvýšenému odnožování 
trav. V tomto období dochází k dohnojení podle potřeby P a K, v letním období upřednostňujeme N - 
hnojiva s pomaleji uvolňovaným dusíkem. Při aplikace hnojiv s formou NO3 v horkém a suchém období a 
při aplikaci na zvlhlý porost vzniká akutní nebezpečí popálení drnu. Proto je u malých ploch (především 
jamkovišť a odpališť) vhodná foliální aplikace živin spojená s minimální dávkou závlahy, kdy dojde 
k rychlejšímu zapravení do substrátní živinné vrstvy, kde jsou živiny ihned nízkoodnožícími listy a 
kořenovým systémem spotřebovány. 
Systém aplikace dlouhodobě působících hnojiv (mikrogranulová pomalu rozpustná hnojiva): Široká 
nabídka firemních účelových kombinovaných hnojiv s dlouhodobým účinkem dusíku     (až 12 týdnů) 
snižuje počet nutných aplikací hnojiv až na 3 termíny dle schématu: jarní startovací hnojení 
(březen/duben), letní přihnojení (květen - červen), letně pozdní hnojení (konec srpna - září). Upozorňuji, 
že uvolňování N z granulí pomalu působících hnojiv je značně ovlivněno nejen skladbou frakcí, ale 
především průběhem povětrnostní situace (teplota, srážky) a hodnotou pH substrátu. Pro potřeby hnojení 
golfových ploch jsou průmyslová hnojiva s vysokou koncentrací ihned po aplikaci a rychlým úbytkem 
nespotřebovaných živin do substrátní orničné vrstvy a odplavením v důsledku používané závlahy 
nevyhovující.  
 
KONEC ÚDAJŮ PRO POROVNÁNÍ 
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TAB. č. XV. Použití chemických prostředků v případě nutnosti 
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. 

 
Pro údržbu golfového hřiště budou využity metody mechanické údržby (tj. sekání, kosení, 

ořez, kypření) společně s použitím bio-hnojiv. Obecně budou používána pouze vysoce kvalitní 
minerální hnojiva s obsahem nízkého procenta látek rozpustných ve vodě. Chemické postřiky 
budou použity pouze pokud to bude vyžadováno a nebudou užívány jako preventivní opatření. 
Území rafů a semirafů zpravidla nebudou hnojena. Pouze v případě nutnosti při základním 
osevním procesu, s použitím minerálních hnojiv s omezeným uvolňováním živin. Tato hnojiva 
by měla obsahovat vysoké procento bakteriálně rozložitelných komponentů. Navíc by tato 
minerální hnojiva měla fungovat pouze při teplotě nad 8° C. Situace, co se týče jamkovišť 
(green) a odpališť (tee), je zcela odlišná. Z důvodu písečné kořenové směsi s nízkým obsahem 
organiky, do které jsou sázeny travní porosty, musí být nastolena pečlivá rovnováha mezi 
zavlažováním a hnojením tak, aby se předešlo odplavení živin. 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 posekaných trav. Veškerá pokosená 
tráva odstraněná z hřiště bude kompostována a znovu použita jako organické hnojivo, které 
dále snižuje potřebu minerálních hnojiv. 

Obecně bude golfový trávník udržován použitím mechanických metod, aby mohlo být 
minimalizováno použití chemických postřiků. Nejdůležitější je struktura a stav kořenové vrstvy. 
Její optimální stav je dosažen pravidelným kypřením a odvodněním. Jednotlivé části golfového 
hřiště musí být udržovány odlišným způsobem což bude objasněno v následujícím textu. 
Intenzita údržby se pohybuje od hodnoty 1 do hodnoty 5, přičemž 5 je maximum: 

 Jamkoviště (green) – Intenzita 5 (9 000 m2): jsou rozdělena na plochu s odvodněnou 
vrstvou štěrku ve spodní části a písečnou kořenovou vrstvou a na "před-jamkoviště" 
s běžnou strukturou půdy obohacenou o písek. Tráva extrémně namáhaná hrou 
obsahuje speciálně zvolené travní druhy. Území jamkoviště je koseno na extrémně 
nízkou výšku (cca 4 - 6 mm), pravidelně hnojeno, vysypáváno pískem, koseno, kypřeno 
a pokud je třeba ošetřeno proti škůdcům a plevelům. Tyto činnosti budou prováděny 
především mechanicky a jako prevence bude občas nutné použít herbicidy a fungicidy. 
Opatření intenzivní údržby jsou omezena na jamkoviště a jeho okolí do okruhu cca 0,60 
m – 1,50 m. Velikost jamkoviště se pohybuje mezi 350 m² až 550 m², před-jamkoviště je 
průměrně dvakrát tak veliké a obsahuje intenzivní tvarování v okolí jamkoviště, okolí 
jamkoviště má plochu cca 1500 m² až 3000 m².  

 Odpaliště (tee) – Intenzita 4 (6 300 m2): jsou tvořena namáhanými, zavlažovanými 
trávníky. Povrchy jsou tvořeny ornicí s pískem. Ke každé jamce běžně patří tři odpaliště 
s celkovou plochou pohybující se od 450 m² do 600 m². Povrch odpališť je lehce 
vyvýšen v porovnáním s okolním terénem, jejich povrch je dokonce lehce nachýlen vzad 
směrem od herní linie (cca 0,5 až 1 %). Území odpališť jako takové je oseto odolným a 
rychle se obnovujícím travním semenem, okolí odpaliště bude udržováno méně 
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intenzivně než jamkoviště (tee). Na území driving range jsou běžné plochy odpališť mezi 
3.000 m² a 5.000 m². 

 Fairway – Intenzita 3 (140 000 m2): obsahují travní povrchy oseté zvláštními travními 
druhy, které jsou pravidelně koseny. Fairway budou situovány v přirozeném tvaru 
krajiny. V území plochých zón a "před-jamkovišť" mohou fairway obsahovat zavlažovaný 
písek, který vytváří efekt řídkého a chudého pásu pokosené trávy. 

 Semirafy – Intenzita 2 – plocha zahrnuta do fairway: jako hraniční zóna jamky a jako 
buffer mezi fairway a vzdálenějšími rafy, je semiraf situován mezi odpaliště a fairway a 
okolí jamkoviště. Obsahuje 4 m až 7 m široký pás, který je sekán na střední výšku (5 cm 
až 8 cm). Semiraf má podobný travní charakter jako fairway, ale je méně často sekán, 
zřídka hnojen a zavlažován. Semirafy obsahují především travní porosty a kde se objeví 
nechtěné rostlinné druhy, je třeba je mechanicky odstranit. Běžně posekaná tráva 
nebývá odstraněna. Hnojivo a zavlažování je používáno zřídka. 

 Rafy – Intenzita 1 (zbývající okolí): jsou umístěny mezi jednotlivými golfovými jamkami a 
nevyžadují pravidelnou údržbu. Jsou sekány jednou, maximálně dvakrát za růstovou 
sezónu a nikdy hnojeny nebo zavlažovány. Rafy ideálně obsahují původní luční porost 
nebo jsou osety podobnými travními druhy. Tato území jsou zásadní součástí rozmanité 
struktury golfového hřiště. 

 Bankry – Intenzita 1 (2 800 m2): jsou písečné překážky s okolním tvarovaným terénem, 
hluboké od 25 cm do 1 m. Běžná velikost se pohybuje mezi 25 m² - 300 m² a jsou 
umístěny většinou na okrajích fairway a v rámci okolí jamkovišť. 
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12. Voda 
 

Hydrologický režim 

Zájmové území lokality spadá do 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. 

Zájmové 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. Dotčené území spadá do části ID 63203 
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – Mezipovodí Vltavy od soutoku s Vápenickým potokem 
po Slapy o rozloze 264,593 km². 

 

TAB. č. XVI. 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. 
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Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 5547001 
Bodový zdroj znečištění – název lokality: U Dekory 
Bodový zdroj znečištění – ID lokality: 9467001 
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) 
 

Pitnou vodu bude Golfový areál – Slapy získávat z obecního vodovodu – zemního vodojemu 
situovaného v dotčeném území asi 200 m východně od obce Přestavlky u Slap prostřednictvím 
obecního výtlačného hlavního řadu DN 110 (PE) a dále DN 90. Odběr pitné vody z obecního 
vodovodu pro nové 18-ti jamkové golfové hřiště je předpokládán na maximálně 0,6 m³/den.  

Pro závlahový systém golfového areálu nebude voda odebírána z podzemních zdrojů, ale z 
plánovaného obecního přivaděče vody přímo z Vodní nádrže Slapy, který bude sdružovat jak 
řad pro pitnou vodu (přes úpravnu), tak odděleně řad pro vodu závlahovou resp. užitkovou. 
Nový přivaděč vody z vodní nádrže má za cíl vyřešit deficit vody v obci Slapy a nejbližším okolí i 
v souvislosti s rozvojovými záměry. 

 

TAB. č. XVII. 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 / - 
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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 
 
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 

 

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. 

 

Potřeba pitné vody pro zaměstnance a návštěvníky  

Odběr pitné vody pro objekty mobilních buněk bude zajištěn soukromou vodovodní 
přípojkou DN 90. Zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejného zemního vodojemu obce 
Přestavlky u Slap s napojením na skupinový vodovod. 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, 
křížení je provedeno protlakem a potrubí je osazeno v chráničkách. Dále potrubí kříží 
Přestavlcký potok. 

V sezóně je v celém areálu plánovaný počet 15 zaměstnanců a maximální počet denních 
návštěvníků, kteří nebudou přítomni celou pracovní dobu 240 osob. V závislosti na počtu 
zaměstnanců a návštěvníků v sezóně a mimo sezónu se bude potřeba vody měnit (počet 
návštěvníků klesne mimo sezónu na 50, personál maximálně na 11). Výpočet vychází ze 
služeb, které mohou poskytnou mobilní buňky vč. mobilních WC. Průměrná denní potřeba vody 
je tedy vypočtena z odběru vody pro základní vybavenost ve výši 20 l.os-1.den-1, dále z odběru 
vody pro pracovníky ve výši 30 l.os-1.den-1 (voda pro přímou potřebu). 
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Definice: 

 Občanská a technická vybavenost – soubor budov, objektů, ploch a jiných zařízení, 
která slouží potřebám obyvatelstva (obchody, školy, kina, služby,..) 

 Základní vybavenost – občanská a technická vybavenost, která slouží pouze pro 
potřebu příslušného území 

 Vyšší vybavenost – občanská a technická vybavenost, která slouží kromě obyvatel 
příslušného území též obyvatelům příslušného spádového území 

 Specifická občanská vybavenost – zařízení, která se vyskytují nahodile a nedají se 
vyjádřit obecně platnými urbanistickými ukazateli. Pro dané území jsou mimořádná. 

 kd = součinitel denní nerovnoměrnosti, kh = součinitel hodinové nerovnoměrnosti 
 

Základní podklady pro výpočet: 

Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost. V hodnotách pod písmenem a) a b) 
je obsažena potřeba vody jen pro základní vybavenost, v hodnotách pod písmenem c) a d) je 
obsažena potřeba vody pro základní i pro vyšší vybavenost: 

 a) u venkovských obcí do 1000 obyvatel  20 l.os-1.den-1 kd = 1,5 
 b) 1 000 až 5 000 obyvatel   30 l.os-1.den-1 kd = 1,4 
 c) 5 000 až 20 000 obyvatel   70 l.os-1.den-1 kd = 1,35 
 d) 20 000 až 100 000 obyvatel  125 l.os-1.den-1kd = 1,25 
 kh = 1,8; kh = 2,1 pro spotřebiště sídlištního charakteru 

 

Průměrná denní potřeba vody Qp = (240 x 20 + 15 x 30) l/d = 5,25 m3/d = 0,22 m3/hod. 
Maximální denní potřeba vody Qm = Qp x kd = 5,25 x 1,5 m3/d = 7,88 m3/d = 0,32 m3/hod. 
Maximální hodinová potřeba vody Qh = Qm x kh = 7,88 x 1,8 m3/d = 14,18 m3/d = 0,59 m3/hod. 
Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů):V = 60 % x Qm = 4,73 m3.  

 

Povrchové toky a vodní plochy 

Plánované golfové hřiště se nachází 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. 

Na Přestavlckém potoce je vybudován systém rybníků, které jsou v současné době silně 
zanedbané nebo úplně bez vody. Horní rybník v obci Přestavlky u Slap (ID 108050810003), 
který je v současnosti bez vody s dotčeným územím bezprostředně sousedí, ale není jeho 
součástí. 

Dotčené území je součástí 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. č. XVIII. 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 
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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 
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. 
 

TAB. č. XIX. 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 
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Přestavlcký potok ani Sladovařský potok nepatří mezi významné vodní toky definované ve 
vyhlášce č. 470/2001 Sb. 

 

Závlahová voda pro nové 18-ti jamkové hřiště 

V současné době probíhá příprava rekonstrukce a zvýšení kapacity přivaděče vody z Vodní 
nádrže Slapy. Jedná se o projekt realizovaný Obcí Slapy a předkladatele záměru jako sdružená 
investice. Přivaděč bude sloužit také jako zdroj jak pitné vody pro obec Slapy a okolí (přes 
úpravnu), tak vody užitkové resp. závlahové vody pro nové 18-ti jamkové hřiště, pro které se 
předpokládá denní spotřeba vody ve výši 450 m3 a pro další využití. Golfový areál tak 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 do plánovaných dvou nových vodních nádrží 
v rámci golfového hřiště, které budou sloužit také jako retenční nádrže. Z retenčních 
nádrží bude voda rozváděna do zavlažovacího systému hřiště.  

Spotřeba vody vychází z vypracované studie pro 18 jamek. Kalkulace je přibližná a vychází 
z dlouhodobých zkušeností a pozorování. Zahrnuje pouze plochy zásobované navrhovanou 
hlavní čerpací stanicí, tj green, tee, fairway na všech 18-ti jamkách. 

 
Spotřeba je vypočtena pro kritický klimatický týden a platí pro tyto závlahové dávky: 
Greeny  30 mm / týden 
Tee   25 mm / týden 
Fairvay  18 mm / týden 
 
Greeny     103 m³/den  721 m³/týden 
Tee      56 m³/den  392 m³/týden 
Fairvay     283 m³/den  1981 m³/týden 
CELKEM:     442 m³/den 3 094 m³/týden 
 
Maximální předpokládaná doba závlahy : 
 8 hodin denně 7 dní v týdnu tj. 56 hodin/týden 
 
Minimální teoretický výkon ČS: 
Qmin = O / T =    55 m³/hodinu 
  
Odhad sezónní spotřeby vody 
V dlouhodobém časovém horizontu (duben – září až říjen) lze počítat z cca 100 dny se 
závlahou na cca 50 % max. závlahové dávky tj. 
CELKEM O =     22 100 m³/sezónu 
 

Závlahový systém je navržen jako autonomní, tj. nezávislý na dalším rozvoji areálu. 
Provozovatel předpokládá zavlažování některých prvků 18-ti jamkového hřiště. Tzn. green, tee, 
a fairway. Pro tuto potřebu hodlá instalovat automatický závlahový systém s podzemními 
výsuvnými centrálně řízenými postřikovači. Systém bude napájen vodou primárně z obecního 
přivaděče užitkové vody z Vodní nádrže Slapy a dále ze dvou zásobních nádrží přes čerpací 
stanice do hlavních potrubních řadů. Vzhledem k převýšení není zapotřebí instalovat posilovací 
čerpací stanici. Řídící systém závlahy bude dekodérový s centrální řídící jednotkou – STRATUS 
LT. Software umožňuje sledovat, co reálně probíhá na hřišti v ovládacím systému, přispívá 
k lepšímu průběhu hydraulické optimalizace a zkracuje tak dobu závlahy, umožňuje 
monitorování systému a ovládání z grafického prostředí na úrovni plochy (green, fairway, tee), 
optimalizuje hydraulického provozování systému dle kapacit potrubí, umožňuje provozování 
systému na základě hodnoty evapotranspirace, pomocí elektronických průtokoměrů umožňuje 
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přesné sledování spotřeby vody v systému a další funkce umožňující šetrné hospodaření 
s vodou. 

Hlavní řady HD-PE a Distribuční řady – HD-PE. Trubní materiály budou dodány s vnitřním 
průměrem dle výkresové dokumentace. 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 v tl. 100 mm. Podsyp z jemnozrnné zeminy popř. štěrkopísku 
bude prost všech částic větších než 15 mm a bude srovnán do roviny. Zazimování systému 
proběhne vypuštěním a vyfouknutím stlačeným vzduchem před zámrzem. Citlivost komponentů 
závlahy na mráz je díky jejich konstrukci a použitým materiálům nízká. 

Pro použití na golfovém areálu jsou navrženy postřikovače ve výsečovém i plnokruhovém 
provedení. Postřikovače splňují technické parametry, které jsou na ně kladeny pro mistrovské 
golfové soutěže. 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 garantuje homogenní srážku až do vzdálenosti 75 % dostřiku. 
Spojení postřikovače s potrubím bude provedeno pomocí kloubové spojky, která umožňuje 
precizní nastavení postřikovače do požadované polohy (nivelity okolního terénu). 

Uzavírací ventily (Šoupata) slouží k uzavírání jednotlivých větví hlavních řadů a k uzavírání 
jednotlivých větví (okruhů) distribučních řadů. Všechny ventily (šoupata) budou kovové, s 
nevysouvacím dříkem, opatřené protikorozním povrchem. Všechny ventily (šoupata) budou 
opatřeny 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(šoupata) budou osazena v plastové šachtici VB 1419. Jsou navržena šoupata 
DN 100, DN 80. 

Vypouštěcí ventily dodavatel osadí na všech nejnižších bodech jednotlivých větví hlavních 
řadů a tam, kde určí projekt. Všechny vypouštěcí ventily budou kovové, z koroze odolného 
materiálu, s nevysouvacím dříkem. 

Odvzdušňovací ventily dodavatel osadí odvzdušňovací ventily na všechna nejvyšší místa 
hlavních řadů a tam, kde určí projekt. 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 národním normám s platným atestem. Vhodným 
kabelem je RAIN BIRD MW1000, MĚĎ 2 x 2,5 mm². Veškeré elektrické spoje na ovládacím 
kabelovém vedení (24 V) budou provedeny výhradně pomocí vodotěsných konektorů 3M DBY 
resp. 3M DBR. Všechny spoje budou umístěny v podzemních šachticích. Zařízení je chráněno 
proti poškození bleskem uzemňovací soupravou. 
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TAB. č. XX. Parametry zařízení zavlažovacího sytému nového 18-ti jamkového hřiště 
 Green Tee Fairway 

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 

 

Potřeba požární vody 

Potřeba požární vody se rozšířením areálu nemění. 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.  

 

TAB. č. XXI. 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 

 

Potřeba vody pro mytí strojů 

Průměrná potřeba užitkové vody pro mytí strojů je 20 l/den na jeden stroj, při počtu max. 15 
strojů (7 malých strojů s ruční obsluhou, 3 pojízdných strojů s obsluhou např. sekačky, malé 
traktory apod., 5 přídavných zařízení) je potřeba 300 l/den v období sezóny, což za období 
duben – září znamená cca 55 m3. Mimo sezónu potřeba vody pro tento účel bude minimální. 

 

Potřeba vody při výstavbě 

Odběr vody bude navýšen o odběr vody používané ke kropení cest a ploch za účelem 
snižování prašnosti v jarních a zejména letních měsících při realizaci zemních prací. Potřebné 
množství vody pro kropení je odhadováno na 20 m3/hod., tj. na 160 m3/den v období sucha. 
Vzhledem ke skutečnosti, že realizace záměru je plánována na období podzim 2007 – jaro 
2008 bude reálná spotřeba vody při výstavbě mnohem nižší. 
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13. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Nároky na suroviny 

Pro vybudování jamkovišť, odpališť, fairwayí atd. bude podle expertního odhadu nutno 
dovézt celkem cca 5 000 m³ materiálu, z toho 1 800 m³ (3 100 t) drceného kameniva a 3 200 m³ 
(5 500 t) štěrkopísků. Návoz bude probíhat postupně podle okamžité potřeby v závislosti na 
harmonogramu výstavby. 

 

Elektrická energie 

Energetické zajištění rozšířeného areálu se nezmění. Podle kvalifikovaného odhadu 
plánovaná plocha bude mít příkon na zavlažování, tj. 85 kW (kVA) na jednu 9-ku, mobilní buňky 
mají příkon kolem 100 kW. Pro veškeré venkovní osvětlení stačí příkon 20 kW. 

 

Pohonné hmoty 

Spotřeba pohonných hmot pro dopravní mechanizmy při výstavbě: průměrná spotřeba nafty 
– nákladní automobil = LIAZ 32,8 l/100 km, TATRA 45,0 l/100 km. Podobné je to i u velké 
zemědělské techniky a strojů na zemní práce. Na pojezdech v případě extrémních podmínek je 
uvažováno zvýšení spotřeby až na 50 l/100 km. Celkově je odhadovaná maximální spotřeba 
kolem 20 l pohonných hmot za jeden den. Odhadovaná denní spotřeba mechanizmů 
provádějících zemní práce je 120 l. Celkem po dobu výstavby bude spotřeba činit cca 10 800 l 
(90 dní). 

V provozu je plánováno, že nejvyšší spotřebu budou vykazovat zahradní mechanismy. 
Celková spotřeba na celý areál bude činit cca 10 000 až 12 000 l/rok. 

 

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. 
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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 CR. V řešeném území bylo měření prováděno v roce 2005 
na silnicích III/1027, II/102, II/114. 

 

TAB. č. XXII. 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 

 

Obr. č. 9. Sčítání silniční dopravy (ŘSD ČR, 2005) 

 
 

Po dobu výstavby golfového hřiště dojde na přístupových komunikacích ke zvýšení dopravní 
intenzity z důvodu přísunu stavebních materiálů. Pro hřiště se bude jednat převážně o dovoz 
písku, štěrku, popř. dalších substrátů, dále o materiály pro zavlažovací systém (trubky, 
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rozstřikovače, kabely), geotextilní nebo PVC fólie atd. Dle odborného odhadu lze očekávat po 
dobu výstavby areálu maximální denní zatížení příjezdové komunikace ve výši 1-2 těžkými 
nákladními vozy tam a zpět, 1-2 středních tam a zpět, 1-2 lehkých tam a zpět. 

Lze předpokládat mírné navýšení dopravní zátěže i v souvislosti s otevřením 18-ti 
jamkového golfového hřiště. Ale toto navýšení zejména během sezóny vzhledem ke 
stávajícímu turistickému a rekreačnímu využití oblasti a relativně intenzivní dopravě nebude 
nijak zásadní. 

Další infrastrukturou je instalovaný zavlažovací systém golfového hřiště. Plánované 
rozšíření využije zdroj vody z obecního přivaděče obce Slapy (z VN Slapy) a vznikne tak 
samostatný okruh pro 18 jamek nového golfového hřiště. S instalací trubek pro rozvody 
závlahové vody bude nutno položit i ovládací kabely pro automatickou obsluhu zavlažovacího 
systému. 

Pitná voda bude přivedena z obecního vodovodu přípojkou a dále bude vybudována 
přípojka k obecní kanalizaci. Napojení na veřejnou rozvodnou síť elektrické energie bude 
realizováno samostatnou přípojkou, která bude využita i pro případný rozvoj golfového areálu. 
Energetické nároky budou minimální. Telefonní přípojka bude instalována provizorně do 
mobilních buněk. 

 

Řešení rozšíření hřiště nevyvolává žádné další požadavky na další infrastrukturu (občanské 
a technické vybavení, nakládání s odpady). 
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B.III. Údaje o výstupech 

15.  Ovzduší – množství a druh emisí 
Obecně golfové areály nejsou velkým ani středním zdrojem znečišťování ovzduší. Založení 

golfového hřiště na orné půdě má za následek lokální snížení prašnosti zejména na jaře a 
podzim, kdy pole (orná půda) bez vegetačního krytu jsou v suchém počasí velkým zdrojem 
prašnosti. Také sklizeň obilí kombajny a další zemědělské práce (orba, vláčení apod.) bývají 
významným lokálním zdrojem prašnosti. Trvalé travní porosty golfového hřiště prašnost 
v dotčeném území eliminují včetně intenzit větrné a vodní eroze. 

 

Emise do ovzduší z provozu golfového hřiště  

Příjezd a odjezd automobilů návštěvníků a obsluhy včetně startování automobilů je malým 
zdrojem emisí, který se nejvýrazněji projevuje při turnajích se zaplněním celé kapacity areálu, tj. 
120 návštěvníků v krátkém časovém rozpětí přijíždí a stejný počet v dalším krátkém časovém 
rozpětí odjíždí. Mobilní zdroje znečišťování – sekačky, rozmetadla hnojiv, vertikutátory a další 
zemědělská a zahradní mechanizace jsou zanedbatelnými zdroji znečištění, protože každý den 
v období sezóny budou v souběhu max. 3 stroje (nespecifikován typ). Souběh jednotlivých 
strojů je dán obecně různým postupem prací za účelem údržby trvalých travních porostů (např. 
omezení souběhu sekačky a rozmetadla hnojiv popř. herbicidů, pokud nejsou aplikovány 
postřikem, je účelné aplikovat až 2 dny po sekání z důvodu „vysání“ aplikovaného přípravku 
sekačkou, nebo omezení souběhu sekačky a vertikutátoru, který se používá jednou za dva 
roky, kdy se trávník začne projevovat plstnatěním). Emise ze zemědělské a zahradní 
mechanizace budou zčásti eliminovány doprovodnou zelení a jejich rozptyl modelací terénu. 

Pro orientační výpočet emisí během turnaje (120 automobilů) byly požity koeficienty 
převzaté z výpočtů provedených programem MEFA02. Počet automobilů byl zvolen pro jízdu 
tam a zpět, délka průjezdu obcí je stanovena 1 km. 

 

TAB. č. XXIII. Emisní faktory pro rok 2010, koeficienty převzaté z výpočtů provedených 
programem MEFA02 

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 
 

TAB. č. XXIV. Emise z osobních a lehkých nákladních automobilů  
automobily 120 osobních 240 osobních 2 lehká nákladní 
zneč. látka (g/km) (g/km) (g/km) 
NOx  67,2 134,4 1,46 
CO  602,4 1204,8 8,94 
Benzen  0,12 0,24 0,004 
Prach  1,56 3,12 0,064 
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Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší během realizace záměru 

Během výstavby hřiště budou bodové zdroje znečištění jako deponie ornice a zeminy, 
deponie písků apod. součástí plošného zdroje, kterým budou upravované pláně orné půdy. 

V souvislosti s realizací a následným provozem navrhovaného záměru nelze předpokládat 
vznik bodového zdroje znečištění ovzduší. Všechny objekty v areálu – mobilní buňky fungující 
jako klubovna a technické zázemí (svícení, topení, ohřevu teplé vody, apod.) budou napájeny 
samostatnou přípojkou z trafostanice a to včetně zavlažovacího systému golfového hřiště. 

 

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší během realizace záměru 

Za plošný zdroj znečištění ovzduší lze obecně označit vlastní zemní práce v ploše nově 
zakládaného golfového hřiště v katastrálním území Přestavlky u Slap (úpravy a modelace 
terénu, skrývání povrchových vrstev, přesuny materiálu, výkopové práce, pojezdy nákladních 
automobilů a stavebních mechanismů). Jedná se o plošný zdroj dočasný, časově omezený po 
dobu realizace a prostorově omezený vzhledem k plánovaným minimálním terénním úpravám, 
které prakticky realizace předkládaného záměru vyžaduje. Realizace záměru jako plošný zdroj 
znečištění bude nevýznamný a srovnatelný s intenzivní zemědělskou činností na orné půdě 
v rámci celé dotčené plochy. 

Skrytá zemina včetně ornice bude dočasně (rozumí se po dobu, než bude opět využita) 
deponována v prostoru staveniště a bude působit jako dočasný zdroj znečištění ovzduší 
prachem. Dočasným zdrojem prašnosti se pravděpodobně stanou i některé sypké materiály 
použité při výstavbě nezpevněných ploch a komunikací v prostoru hřiště, ačkoliv skládky 
materiálů použitých v průběhu stavby by měly být malých rozměrů. Výše prašnosti bude záviset 
zejména na vývoji počasí v průběhu stavby. Období zemních prací na výstavbu celého 18-ti 
jamkového hřiště je plánováno na 180 dnů. 

Spotřeba PHM pro dopravní mechanizmy: průměrná spotřeba nafty nákladních automobilů 
LIAZ 32,8 l/100 km, TATRA 45,0 l/100km. Na pojezdech v případě extrémních podmínek je 
uvažováno zvýšení spotřeby až na 50 l. Extrémní podmínky nastanou v případě dešťů, a to 
budou probíhat jen ty nejnutnější práce. Tato spotřeba proto není ve výpočtu zohledněna. 
Vzdálenost přepravy zemin na dočasné deponie a přepravy z deponií na nové místo trvalého 
uložení v součtu s pojezdy nákladních aut na staveništi, přivážejících štěrk pro drenážní vrstvu 
a jiný stavební materiál, je celkově odhadnuta na necelých 5 000 km, tj. 55 km/den (180 dnů). 
Pro tuto přepravu je odhadovaná spotřeba kolem 20 l pohonných hmot za jeden den. Pokud 
uvažujeme 4 nákladní automobily přepravující zeminu, písky štěrk v areálu v průměrné 
vzdálenosti pojezdu 300 m, znamená to cca 4,6 otáčky jednoho nákladního automobilu za 
hodinu. 

 

TAB. č. XXV. Maximální 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 nákl. autom.) 

g/km/den 
období zemních prací (180 dnů provoz) 
g/km/180 dnů 

CO 5,93 23,72 4 269,6 
BENZEN 0,0032 0,0128 2,304 
NOx 6,57 26,28 4 730,4 
PRACH 1,92 7,68 1 382,4 
 

Odhadovaná spotřeba pohonných hmot mechanismů včetně dieselagregátu (v případě, že 
dieselagregát bude zdrojem energie pro zařízení stavby), je 120 l při provozu cca 8 Mth/směna. 
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Při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s průměrnou emisí 11,23g 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 
180 pracovních dní to činí NOx 242 568 g, benzenu 129,6 g. 

 

TAB. č. XXVI. Odhadované emise prachu v prostoru staveništi během 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 47 000 5,0.10-5 2 350 
 

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 
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 2,3 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), 
tj. 1 645 – 1 763 kg. 

 

Obr. č. 10. Ilustrační foto: bodové zdroje prašnosti v plošném zdroji 

 
 

V době provozu golfového hřiště nebudou vznikat žádné plošné zdroje znečišťování ovzduší 
vznikat. Charakter plošného zdroje bude mít parkovací plocha pro osobní automobily 
návštěvníků areálu. Záměr se podílí na zlepšování kvality ovzduší celkovým zatravněním 
plochy, tj. celoročním vegetačním krytem a výsadbou doprovodné zeleně. Projekt počítá 
s ponecháním co největšího rozsahu stávajících vegetačních formací v dotčené 
ploše katastrálního území Přestavlky u Slap. 
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Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší při provozování záměru 

V době provozu golfového hřiště je za liniové zdroje znečištění ovzduší možno považovat 
jízdy osobních automobilů tam a zpět a nutné a materiální zabezpečení, které je zajišťováno 
dodávkovými vozy v max. počtu 1 dodávkový vůz denně. Vedle výfukových zplodin se v menší 
míře jedná i o úlety prachových částic z nezpevněné parkovací plochy (štěrková plocha). 
Příspěvek emisního zatížení v souvislosti s navrhovaným záměrem je minimální až nulový 
v závislosti na současný stav dotčených pozemků – orná půda.  

Liniovým zdrojem znečištění budou komunikace po dobu výstavby vlivem mobilních zdrojů - 
dopravních prostředků používaných při přísunu materiálů (písek, humózní vrstva, štěrk, další 
stavební materiály). Pro odhad je možné použít emisní faktory uvedené v TAB. č. XXIII. 
Přepravní vzdálenost dosud nebyla určena, protože je dána místem odběru stavebního 
materiálu. 

 

16. Odpadní vody 
Kanalizace splašková 

V průběhu provozu budou splaškové vody produkovány v minimálním množství do 0,5 
m3/den (splašková kanalizace je totožná s potřebou pitné vody, tzn. 95 – 100 % odtéká jako 
splašky). To je dáno provizorním řešením klubového zázemí formou mobilních buněk včetně 
sociálního zařízení. Produkce odpadních vod se zvýší až s plánovanou výstavbou standardního 
objektu klubovny (ta není součástí předkládaného záměru). 

Mobilní buňky vč. sociálního zařízení budou provizorně napojeny odpadním potrubím a 
svedeny obecním kanalizačním řadem do čistírny odpadních vod v obci Slapy. Nová část trasy 
kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci v kanalizačních vodotěsných šachtách. 
Šachty slouží zejména k zavzdušnění, odvětrání, údržbě a čištění, kontrole, čerpání apod. 
Šachty jsou vystaveny z betonových prefabrikátů. Šachty mají 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. Nová kanalizace do místa napojení musí být 
vzhledem k převýšení vybavena novou přečerpávací stanicí. Stávající oddílná splašková 
kanalizace je gravitační. Kanalizace bude z plastových trub PVC průměr 150 uložených 
v pískovém loži tloušťky 10 cm a obsypaných na výšku 35 cm rovněž pískem. Celková délka 
navržené stoky je cca 150 m. 

 

ČOV – Čistírna odpadních vod Slapy 

Stávající 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. 

 

TAB. č. XXVII. Základní kapacitní údaje ČOV (HEIS) 
ID objektu: 0948124281  
ICOC: 124281  
Název objektu: VHSB Jílové Slapy ČOV  
ID toku: 113900000100  
Tok: Vltava  
Tok (podle údajů podniku povodí): Vltava  
ID hrub. úseku toku: 1244000  
Poloha na hrub. úseku toku: 51,2 %  
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ID hydrologického povodí: 108050810  
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-081  
Č. hydrolog. pořadí (podle údajů podniku povodí): 1-08-05-081  
Poznámka: Sigma Prefa 1000 
ID katastru: 749613  
Katastr: Slapy  
ID obce: 539660  
Obec: Slapy  
Okres: Praha-západ  
ID kraje: CZ0210  
Kraj: Středočeský  
IČO: 12558346  
Název organizace: Miroslav Bechyně  
OKEČ: 900010  
Odvětví nár. hospodářství: Odstraňování odpadu, Odstraňování odpadních vod 
Rok: 2004  
Celkové množství vypouštění za rok: 68  
Celková doba vypouštění za rok: 8 784  
Biochemická spotřeba kyslíku: 4,9 mg / l  
Chemická spotřeba kyslíku (Cr): 53,8 mg / l  
Amoniakální dusík: 5,8 mg / l  
Anorganický dusík: 0 mg / l  
Nerozpuštěné látky: 11,9 mg / l  
Rozpuštěné anorganické soli: 0 mg / l  
Celkový fosfor: 0 mg / l  
 

Odpadní splaškové vody z obce jsou svedeny gravitační kanalizací do ČOV. V současné 
době bylo vydáno stavební povolení (Vod.235-4205/05/R-Kou) na celkovou rekonstrukci a 
rozšíření ČOV Slapy na kapacitu 2000 EO. Stávající kapacita již nevyhovuje (1000 EO) 
vzhledem k novým rozvojovým aktivitám v obci. Také technický stav ČOV nevyhovuje 
současným standardům. 

 

TAB. č. XXVIII. Množství a kvalita přiváděných odpadních vod v výhledu 10-ti let  
Počet ekvivalentních obyvatel 2000 EO 

Denní průměrný nátok 300 m³/den – 3,5 l/s 

Denní maximální nátok 450 m³/den – 2,6 l/s 

Hodinový maximální nátok 40 m³/hod – 11,1 l/s 

BSK5 120 kg/den 

CHSK 240 kg/den 

NL 110 kg/den 

H-NH4 14,6 kg/den 

P 5 kg/den 

 

Princip čištění:  

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

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. 

 

TAB. č. XXIX. Znečištění vypouštěné do recipientu po čistírenském procesu 
Ukazatel Kg/den 

BSK5 6 
CHSK 24 
NL 6 
N-NH4 4,4 
P 0,8 

 

TAB. č. XXX. Množství vypouštěných odpadních vod na odtoku 
průměr denní l/s max. denní l/s max. hodinový l/s průměr m³/den max. m³/den 

3,5 5,6 11,1 300 480 

 

V současné domě rekonstruovaná a rozšiřovaná čistírna odpadních vod Slapy bude zcela 
dostačující i v souvislosti s provozem nového 18-ti golfového hřiště. 

 

Závlahová – drenážní voda  

Veškerá voda, která je čerpána pro zavlažování stávajícího hřiště pochází výhradně z řeky 
Vltavy resp. z Vodní nádrže Slapy. Závlahová voda je přiváděna obecním přivaděčem a 
akumulována ve dvou retenčních nádržích, z nichž je po filtraci přečerpána do zavlažovacího 
systému a distribuována plastovými trubkami k jednotlivým rozstřikovačům. Zavlažování 
probíhá zásadně mimo provozní dobu hřiště. Přebytečná voda, která není spotřebována 
travním porostem ani odparem, je svedena povrchovými příkopy z míst, kde dochází k jejímu 
nechtěnému zadržování do zasakovacích jam. Jedná se o technicky velmi jednoduché řešení, 
které se několikaletým provozem osvědčilo a bude použito i na ploše navrhovaného hřiště .  
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Drenážní systém je navržen tak, aby ekonomickou cestou odvedl přebytečnou srážkovou i 
závlahovou vodu. Je řešeno odvedení vody ze všech jamkovišť (green) a vybraných odpališť 
(tee). Drenáží bude část vody svedena do vodních překážek a zbývající část do zasakovacích 
jam.  

 

Popis drenážního systému greenu (jamkoviště): 

Drenážní vrstva bývá tvořena hrubým kamenivem - při její bázi je použita úzká základní 
frakce 32 – 63, 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. V 
projektu je pro drenážní vrstvu navrhována vrstva říčního písku 300 mm frakce 0 - 4 z důvodů 
místního hydrologického režimu. Hutnění hmot pod kořenovou vrstvou je provedeno váhou 
pojíždějícího stroje. Vývod drenáží je do vsakovacích nádrží (7 200 m²). 

 

17. Odpady 
Základní povinnosti stanovené původcům odpadů jsou uvedeny v hl. II § 16 zákona č. 

 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jejich realizace je nutnou, nikoliv 
však postačující podmínkou plnění zákona, např. povinnost původce shromažďovat odpady 
podle ustanovení § 13 zákona o odpadech a § 5 vyhl. MŽP č.  383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady ve znění vyhl. č.  294/2005 Sb. v platném znění. Protože původce není 
provozovatelem zařízení k využívání, odstraňování nebo výkupu odpadů a není ani držitelem 
souhlasu příslušného krajského úřadu k provozování tohoto zařízení, neřeší, jak oprávněná 
osoba s odpady převzatými od původce naloží. V případě vzniku odpadů v souvislosti s 
přípravou území k realizaci a provozu záměru, pak právnická osoba pověřená přípravou území 
bude povinna smluvně zabezpečit nakládání s těmito odpady.  

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, dále 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. 

 

Odpady při realizaci záměru 

Při výstavbě areálu budou vznikat běžné stavební odpady uvedené v následující tabulce. 
Tyto odpady bude likvidovat firma provádějící stavbu v souladu se schváleným projektem a 
podmínkami povolení terénních úprav a stavebního povolení. 

 
TAB. č. XXXI. Zařazení hlavních odpadů, které budou vznikat při výstavbě golfového 

hřiště podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu 
17 02 01 Dřevo  
17 02 03 Plasty 
17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 
20 01 01 Papír a lepenka  
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20 01 11 Textilní materiály  
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 

 

TAB. č. XXXII. Zařazení hlavních odpadů, které budou vznikat při provozu golfového 
hřiště podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů. 

Kód odpadu Název odpadu 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 39 Plasty 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 

Odpady z provozu záměru 

V plném provozu se předpokládá produkce nejvýznamnějších odpadů ve výši: 

 plasty     0,3 tun/rok 
 papír      0,9 tun/rok 
 směsný komunální odpad   2,0 tuny/rok 
 biologicky rozložitelný odpad  5,0 tun/rok 

 

Separovaný odpad bude ukládán do kontejnerů (papír, PVC, komunální odpad), resp. 
zásobníků (plasty, sklo) s pravidelným smluvním odvozem oprávněnou firmou. Z údržby 
golfového trávníku bude vznikat v množství do 10 m3 ročně odpad ze seče z intenzívně 
udržovaných míst. Na ploše stávajícího hřiště se z pravidelné seče vytváří klasifikovaný odpad, 
a to biologicky rozložitelný odpad (biomasa rostlin). Vyjma inzenzivně udržovaných ploch 
(jamkovišť a odpališť) je po seči nadrobno upravený materiál ponechán na místě k přirozenému 
rozpadu (tzv. zelené hnojení), případně je kompostován přímo v areálu golfového hřiště. Tato 
metoda bude aplikována i na ploše Golfového hřiště – Slapy (18-ka). 

Likvidace veškerého (tj. směsného komunálního, separovaného i nebezpečného) odpadu z 
obce Přestavlky u Slap je prováděna prostřednictvím akreditované firmy REMONDIS, která 
směsný komunální odpad odváží na skládku komunálního odpadu v katastru obce Jílové. Obec 
je vybavena kontejnery na plasty, papír, železo, velkoobjemový odpad a na sklo, které jsou 
z části umístěny na veřejných prostranstvích v obci. Separovaný odpad je dále zpracováván. 
Také v budoucnu bude zabezpečeno ukládání odpadů v souladu se zákonem. 

 

TAB. č. XXXIII. Produkce odpadů Obce Slapy, 2005 (t/rok) 
Směsný komunální odpad 394,2200
Velkoobjemový odpad 1,0240
Uliční smetky 1,5600
Biologicky rozložitelný odpad 8,3200
Sklo 9,2300
Plasty 18,9700
Elektroodpad 6,1880
Barvy a laky 0,6000
Papír 3,0200
Tetrapak 0,0250
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18. Hluk, vibrace 
Hluk při realizaci záměru 

Při vlastní výstavbě, s ohledem na vzdálenost od chráněných venkovních prostorů a velikost 
staveniště nemůže nahromadění většího počtu zdrojů hluku znamenat překročení příslušných 
limitů. Navíc bude splnění limitů zajištěno koordinací prací, a to ve smyslu časové a prostorové 
součinnosti zdrojů hluku.Navíc vzhledem k tomu, že záměr má minimální požadavky na přesuny 
zemin, nebude v dotčeném území působit velké množství těžké techniky působící hluk. 

 

TAB. č. XXXIV. Hladina akustického výkonu - pro představu  
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 
Pozn.: uvedené údaje se mohou lišit v závislosti na stáří stroje a jeho technickém stavu; NA = nákladní 
automobily 
 

TAB. č. XXXV. Údaje o výsledcích měření některých používaných strojů 
Pozn.:dle měření KHS K. Vary ze dne 18.6.2002 
Stroj LAmin LAmax LAeq LEX,8h 
Dozer CAT D5H – M5592  74,2 91,2 84,4 83,2 
Nakladač DH 421  69,8 89,2 76,3 74,2 
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 
stavby protihluková opatření, popř. lze využít místy deponie ornice jako protihlukové bariéry.  

Hladiny akustického tlaku mechanismů pro založení trávníků 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 herních 
prvků, různým postupem prací na různých typech herních prvků a obecně postupem 
zemědělských prací za účelem založení trávníků.  

Realizací golfového areálu se i tento prostor stane chráněným venkovním prostorem - 
nezastavěným pozemkem sloužícím k rekreaci a sportu.  

 

Hluk při provozování záměru 

Hluková zátěž z provozu golfového hřiště je spojena s dopravou návštěvníků hřiště 
osobními automobily a s provozem strojů a nástrojů na úpravy ploch golfového hřiště. Míra 
navýšení hluku spojená s realizací předkládaného záměru v porovnání se stávající intenzivní 
zemědělskou výrobou bude zanedbatelná. 

Souběh jednotlivých strojů, coby zdrojů hluku bude omezený, což je dáno především 
velikostí plochy, rozmístěním intenzivně udržovaných herních prvků, různým postupem prací na 
různých typech herních prvků a obecně postupem zahradních prací za účelem údržby trávníku. 
Pro provoz golfového areálu nebudou nutná protihluková opatření.  
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19. Záření radioaktivní, elektromagnetické 
Výstavba ani vlastní provoz golfového hřiště není zdrojem žádného druhu radioaktivního či 

elektromagnetického záření. 

 

20. Popis rizik bezpečnosti provozu 
Osoby pohybující se v okolí golfového areálu musí být chráněny před letícími míči. K tomuto 

účelu je navržen takový systém umístění odpališť (tee) a jamkovišť (green), který vyloučí 
ohrožení turistů, přicházejících návštěvníků nebo náhodných chodců. 

Pracovníci golfového hřiště budou dodržovat zákonné normy související s bezpečností 
práce. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
Navrhovaná upravená plocha nového 18-ti jamkového hřiště je 51,4 ha a je striktně 

situována na v současnosti zemědělsky využívané pozemky. Hřiště je koncipováno jako 
„přírodní“ resp. „přírodě blízké“ s maximálním využitím stávajícího přirozeného prostředí 
zájmové lokality. Architektonický plán golfového hřiště plně využívá stávající reliéf území, tudíž 
během výstavby nedojde k výraznému tvarování reliéfu golfového hřiště a tedy ke skrývce a 
přesunům zemin a nebude tedy narušen krajinný ráz kulturní krajiny Středočeské pahorkatiny. 
Ke změně půdního horizontu dojde pouze na ploše plánovaných odpališť (tee) a jamkovišť 
(green), které jsou z hlediska celkové rozlohy hřiště nevýznamné. Architektonický plán navíc 
vyžívá stávající liniové dřevinné formace v zájmovém území – meze a remízy. Ty budou navíc 
doplněny geograficky původními druhy dřevin a solitéry. Lze konstatovat, že v dotčeném území 
dojde pouze ke změnám managementových postupů a to z obhospodařování orné půdy a 
pěstování převážně jednoletých plodin k založení a péči o trvalé travní porosty, plošně s různou 
intenzitou péče. 

Za území dotčené záměrem, tj. jeho realizací a následným provozem lze považovat celou 
navrhovanou plochu golfového areálu Slapy. Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru lze vlivy 
mimo výše uvedené plochy považovat za nevýznamné. 

 

C . I .1 .1 .  Och rany  p ř í rody  a  k ra j i ny  
Dotčené území nespadá do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného 

území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve znění pozdějších 
předpisů.  

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).  

Celé dotčené území leží na k.ú. Přestavlky u Slap a bezprostředně sousedí s východní, 
severovýchodní a jižní hranicí intravilánu obce. 

Dotčené území je součástí ochranného pásma územního systému ekologické stability 
(ÚSES) – nadregionálního biokoridoru. Dotčené území není součástí, ale bezprostředně 
sousedí s lokálním biokoridorem a lokálním biocentrem územního systému ekologické stability a 
s významným krajinným prvkem. 

Na jih od plánovaného golfového hřiště ve vzdálenosti minimálně 0,5 km se nachází 
evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 Hrdlička – Žďánská hora (CZ0213023). 
Podle vyjádření příslušeného úřadu lze vyloučit významný vliv záměru na ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality (Příloha H. ) 

V širším okolí se nachází severně od zájmového území ještě Přírodní park Střed Čech a 
další prvky ÚSES. 
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Lokality soustavy Natura 2000 

Ve vzdálenosti minimálně 0,5 km od dotčeného území se nachází evropsky významná 
lokalita soustavy Natura 2000 Hrdlička – Žďánská hora (CZ0213023). Jedná se o území 
klasifikované jako podle § 45 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. 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 příslušeného úřadu lze vyloučit významný vliv záměru na ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality (Příloha H. ) 

 

Situace Územního systému ekologické stability 

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). 

 

Obr. č. 11. Situace nadregionálního biokoridoru NRBK 69 a k.ú. Přestavlky u Slap a umístění 
záměru 
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(AOPK ČR, 2006) 

 

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

V současné době neprobíhá v rámci prvků lokálního ÚSES žádný ochranářský 
management.  

Ohrožení výše uvedených prvků lokálního, ale i nadregionálního ÚSES spočívá především 
v zanášení vodních ekosystémů erodovaným materiálem z polí a jejich eutrofizací a urychlením 
sukcese směrem k terestrickým ekosystémům (zazemňování vodních těles). Záměrem 
způsobená změna využití pozemků z orné půdy na trvalé travní porosty golfového hřiště 
eliminuje riziko eroze a transport živin a významně sníží intenzitu těchto negativních projevů. 
Aplikace hnojiv je na golfovém hřišti kvantitativně nižší než na intenzivně využívané orné půdě a 
hnojiva jsou navíc aplikována cíleně resp. bodově pouze na vybrané prvky hřiště. Naopak u 
zemědělské výroby dochází k plošné aplikaci hnojiv. 
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Významné krajinné prvky v zájmovém území a nejbližším okolí 

V blízkém okolí 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. č. 12. Celková situace ÚSES a významných krajinných prvků a orientační lokalizace záměru (červený obrys) 
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C. I .1 .2 .  Půda  v  k .ú .  P řes tav lky  u  S lap  a  je j í  využ i t í  
Největší plochu k.ú. Přestavlky u Slap zaujímá intenzivně využívaná zemědělská půda, 

převážně orná půda s jednoletými plodinami. Menší rozlohu mají trvalé travní porosty. 
Nacházejí se zde přírodě blízké liniové porosty dřevin – meze a remízy tvořené převážně 
křovinami jako jsou trnka, hloh, slivoň, apod. Lze konstatovat relativní heterogenitu krajinných 
prvků – plošných i liniových. 

 

TAB. č. XXXVI. Druhy pozemků celého k.ú. obce Slapy jejíž součástí je i k.ú. Přestavlky u 
Slap a jejich výměra (2006) 

Celková výměra pozemku (ha) 2024
Orná půda (ha) 337
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 52
Ovocné sady (ha) 12
Trvalé trávní 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) 

 

Koeficient ekologické stability celého katastrálního území obce Slapy, 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 Přestavlky 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 zemědělstvím využíváním území 
prostřednictvím jeho intenzivních forem. 

Z hlediska ekologické stability můžeme hodnotit záporně vysoký podíl zornění zemědělské 
půdy v katastrálním území Přestavlky u Slap. Negativním vlivem pocházejícím z intenzivní 
zemědělské činnosti je vodní a větrná eroze z orné půdy a indukovaná eutrofizace způsobená 
používáním hnojiv. Méně zde zatím dochází k záboru půdy pro stavební účely. Do budoucna 
lze očekávat intenzivnější rozvoj zástavby. Přes uvedené vlivy na životní prostředí lze okolí 
dotčeného území označit za relativně stabilní. 

 



 

64 

Obr. č. 13. Ortofotomapa katastrálního území Přestavlky u Slap (tyrkysový obrys) 

 
 

C . I .1 .3 .  K ra j i nný  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. 

Slapský bioregion, kam dotčené území spadá, leží na jihu středních Čech 
v geomorfologickém celku Benešovská pahorkatina. Typická část je tvořena žulovou 
pahorkatinou rozdělenou skalnatým údolím Vltavy a jejích přítoků. Bioregion má mezofilní 
charakter a v jeho potenciální vegetaci převládají acidofilní doubravy. Geologickým základem je 
převážně středočeský pluton tvořený granodiority až křemennými diority, méně kyselými žulami. 
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 – 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 
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pouze v malé míře zachována přirozená vegetace. Převažuje zkulturnělá krajina. V území 
dominuje orná půda, v lesích lignikultury – kulturní bory a smrčiny. 

Katastrální území obce Přestavlky u Slap se sice nachází v relativně intenzivně zemědělsky 
využívané části Slapského bioregionu, přesto však místní území vykazuje estetické hodnoty 
krajinného rázu. Ty jsou dány především charakteristickým reliéfem krajiny s výhledy západně 
na Brdský hřeben a východně na kaňon řeky Vltavy včetně Vodní nádrže Slapy. Zemědělská 
krajina přetrvala relativně v heterogenní podobě. To je dáno především systémem zejména 
liniových vegetačních formací – mezí a remízů. Území je rozděleno depresí s vodním tokem – 
Přestavlcký potok se soustavou rybníků a skupinou mokřadů s vodními makrofyty. V území 
převažuje výrazně orná půda nad trvalými travními porosty. 

Významnou krajinotvornou funkci v k.ú. Přestavlky u Slap má zemědělská činnost a 
urbanizace. Zemědělská činnost v oblasti zpravidla upadá a tím není zajištěna a do budoucna 
garantována trvalá péče o místní kulturní krajinu. 

Zástupci obce cítí vybudování golfového hřiště jako prostředku péče o bezprostřední okolní 
krajinu obce Přestavlky u Slap, což je navíc limitující i pro případnou klasickou živelnou 
výstavbu. Obec Přestavlky u Slap nebyla zatím postižena projevy (ekonomickými, sociálními, 
environmentálními) procesu suburbanizace. V nejbližší budoucnosti pokud bude vypracován a 
schválen územní plán obce lze očekávat výstavbu pouze v intravilánu obce, ale nikoli masovou 
a živelnou. Výstavba je a v nejbližší budoucnosti bude realizována pouze prostřednictvím 
individuálních obytných objektů – převážně jednotlivých rodinných domů.  

 

Obr. č. 14. Okolí Přestavlk u Slap 

 
 

Plánované golfové hřiště bude začleněno do místní krajiny s citem a nebude považováno za 
úplně cizí prvek. Na plánu hřiště se projevila se úzká spolupráce investora se zkušeným 
architektem a odborníky v oblasti životního prostředí. Je nutné si uvědomit, že golfové hřiště je 
přírodním prostředím, které se po založení postupně přirozeným vývojem začleňuje do krajiny a 
prodělává sukcesi podobně jako přirozené ekosystémy. Nejdříve cizorodý prvek se tak do 
 krajiny postupně začleňuje, s tím jak se rozvíjejí vegetační formace, zejména doprovodná 
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zeleň. Proto je důležité terén hřiště a jednotlivé jeho prvky precizně projektovat s ohledem na 
místní charakteristický krajinný ráz – geomorfologii, specifika mozaiky krajinných prvků. 
Podstatou úspěchu je podrobné studium místní krajiny před projektováním konkrétního 
golfového hřiště.  

Golfový trávník je trvalým travním porostem, který spolu s doprovodnou zelení znamená 
z hlediska ekologických funkcí krajiny území, kde převládá zemědělské intenzivní 
obhospodařování, velký přínos. Nezbytným předpokladem k úspěšnému začlenění záměru do 
krajiny je minimalizace zásahů do přírodních hodnot dotčeného území a jeho okolí. Nebude tak 
snad golfovým hřištěm zasažen „genius loci“ středočeské krajiny. 

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 jako únosnou, protože 
celkový negativní vliv na identifikované znaky je slabý. 

Realizace rozšíření golfového areálu s navrženými opatřeními znamená pro region 
naplňování jeho udržitelného rozvoje, jak v ekonomické, sociální i environmentální oblasti. Golf 
představuje pragmatický přístup k řešení náhrady zemědělství za nové způsoby péče a 
hospodaření v české kulturní krajině, kdy využívá především jejich mimoprodukčních funkcí. 
Důvod, proč je považován zásah do krajinného rázu za únosný, je i skutečnost, že golf místní 
krajinu potřebuje, aby návštěvníci cítili její přívětivost, přehlednost, pestrost, prostupnost, 
volnost, sebejistotu a rádi se do ní vraceli. 
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TAB. č. XXXVII. 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 B 1 

VKP – Niva 
Přestavlckého potoka s 
mokřady 

K S B 1 

Charakteristický reliéf 
Středočeské pahorkatiny K H V 2 

Mozaika liniových 
vegetačních formací a 
trvalých travních porostů 

K S B 2 

Pole N S B 2 

Znaky přírodní 
charakteristiky 
vč. přírodních hodnot, 
VKP a ZCHÚ 

Enkláva lesa z východu N D B 1 

Tradice zemědělství K H B 5 Znaky kulturní 
charakteristiky vč. 
kulturních dominant sídlo Přestavlky u Slap N D B 1 

Kulturní zemědělská 
činnost Z H B 5 

Znaky historické 
charakteristiky Nešetrné zásahy do 

přírodních lokalit Z S B 1 

ÚSES – lokální  K S B 1 

VKP K S B 1 

Charakteristický reliéf 
Středočeské pahorkatiny K H V 2 

Mozaika liniových 
vegetačních formací a 
trvalých travních porostů 

K S B 2 

Genius loci Středočeské 
pahorkatiny K H V 2 

Znaky estetických 
hodnot vč. měřítka a 
vztahů v krajině  

Urbanizace a 
architektura obce 
Přestavlky u Slap a okolí 

N D B 1 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
mohou být ovlivněny 

 

Ovzduší a klima 

Řešené území spadá 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. 

 

TAB. č. XXXVIII. 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 
 

Záměr se nachází ve Středočeském kraji, okres Praha – západ. Pro popis stavu kvality 
ovzduší byla využita data ČSÚ, ČHMÚ apod. se zaměřením na rozdělení podle REZZO - 
zvláště velké a velké zdroje, malé zdroje a mobilní zdroje). 

 

TAB. č. XXXIX. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší Středočeský kraj (v tis. t) 

Registr emisí a zdrojů 
znečišťování ovzduší 

(REZZO) 
Rok Emise tuhé

Oxid 
siřičitý 
(SO2) 

Oxidy 
dusíku 
(NOX) 

Oxid 
uhelnatý 

(CO) 
Uhlovodíky 

(CXHY) 

2000 1,4 18,7 16,4 4,5 3,3
2001 1,5 21,0 16,4 4,6 2,9
2002 1,7 19,3 16,2 4,0 .
2003 1,4 17,4 15,2 2,7 .

Středočeský kraj 1 

2004 1,5 16,8 16,4 4,0 .
2000 6,9 28,1 18,9 30,7 9,4
2001 6,6 29,2 18,8 31,0 9,0
2002 7,3 27,2 18,9 27,6 .
2003 7,3 26,1 18,1 27,1 .

Středočeský kraj 1-3 

2004 7,0 25,5 18,9 27,7 .
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TAB. č. XL. Měrné emise základních znečišťujících látek (REZZO 1-3) (v t/km2) 

Území, kraj Rok Emise tuhé
Oxid 

siřičitý 
(SO2) 

Oxidy 
dusíku 
(NOX) 

Oxid 
uhelnatý 

(CO) 
Uhlovodíky 

(CXHY) 

2000 0,6 2,5 1,7 2,8 0,9
2001 0,6 2,7 1,7 5,7 0,8
2002 0,7 2,5 3,7 6,0 .
2004 0,6 2,3 3,6 5,9 .

Středočeský 

2005 1,1 2,4 3,1 5,1 
 

TAB. č. XLI. Emise znečišťujících látek (REZZO 1-3) na jednoho obyvatele podle krajů v roce 
2004 (v kg/obyvatele) 

Území Emise tuhé Oxid siřičitý 
(SO2) 

Oxidy dusíku 
(NOX)  

Oxid uhelnatý 
(CO) 

Středočeský 6,1 22,4 16,6 24,4
 

TAB. č. XLII. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území jednotlivých zón a aglomerací, 
2003–2005 

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 území uvažovaného záměru se uplatňují spíše regionální a nadregionální imisní vlivy. 
Území se nachází mezi dvěma lokalitami produkující značné množství emisí. Na západě je to 
město Příbram a na severu je hlavním znečišťovatelem město Praha a jeho aglomerace. 
Vzhledem k převažujícímu západnímu proudění vzduchu jsou pro kvalitu ovzduší dotčeného 
území stěžení emise produkované městem Příbram. Z lokálních emisních vlivů lze konstatovat 
překračování imisních limitů a cílových imisních limitů pro ochranu zdraví poletavým prachem – 
PM10. Zdrojem prachu jsou především doprava, lokální topeniště na tuhá fosilní paliva a 
zemědělská činnost. V rámci správního území Stavebního úřadu Štěchovice v roce 2005 došlo 
k 71 překročení těchto limitů. 



 

70 

 

TAB. č. XLIII. 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 

SouhrnObce 
s rozšířenou 
působností 

% plochy územního celku 
Stavební 
úřad – 
Obecní úřad 
Štěchovice 

0 71 0 0 71 0 0 0 0 71

 

TAB. č. XLIV. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 podle okresů v roce 2003 
(t) 

Kraj, okresy Emise tuhé Oxid siřičitý 
(SO2) 

Oxidy dusíku 
(NOX) 

Oxid uhelnatý 
(CO) 

Středočeský kraj 1354,2 17409,9 15211,3 2671,0
Praha - západ 10,6 65,5 50,9 79,0

 

TAB. č. XLV. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 - 3 podle okresů v roce 2003 (t) 

Kraj, okresy Emise tuhé Oxid siřičitý (SO2)
Oxidy dusíku 

(NOX) Oxid uhelnatý (CO)

Středočeský kraj 7 348,6 26 066,0 18 134,1 27 073,7
Praha - západ 443,1 751,6 265,6 2 117,3

 

Reliéf terénu katastrálního území Přestavlky u Slap znemožňuje vznik inverzních situací, 
které by epizodicky mohly zhoršovat kvalitu ovzduší v obci a okolí a dávat vzniku smogovým 
situacím. Přestavlky u Slap jsou součástí oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší pro lidské 
zdraví i bez limitu pro přízemní ozon (se zahrnutím ozonu tam patří celá Česká republika) a 
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. 

Slapský region obecně ale nepatří mezi území s výrazně nadprůměrně znečištěným 
ovzduším. Během necelé desítky let se tato situace zpravidla nemění. Situace se obecně v 
dlouhodobém trendu naopak zlepšuje a to především díky útlumu výroby průmyslu nejen 
v Příbrami a v Mníšku pod Brdy, ale také v pražské aglomeraci. V současné době patří 
k největším problémům automobilová doprava a individuální spalování tuhých fosilních paliv.  

 



 

71 

Obr. č. 15. Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu 
zdraví, bez zahrnutí ozonu pro rok 2005 

 
 
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. č. XLVI. 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 
 

Zdrojem ohrožujícím čistotu ovzduší v obci Přestavlky u Slap jsou doposud především 
místní domácnosti, používající k vytápění téměř výhradně méně kvalitní hnědé uhlí. Po 
plánované plynofikaci sídla v budoucnu by již tento problém měl být vyřešen. V místech, kam 
nebude možné zavést plyn, je možné jako jedno z opatření navrhnout přechod na ekologičtější 
způsoby vytápění (například elektrifikaci zdrojů tepla). 

Dalším negativním jevem zhoršujícím životní prostředí obce je prach a exhalace z provozu 
motorových vozidel po místních komunikacích v obci. Řešení této situace není jednoduché a 
nelze jej vyřešit jednorázovým opatřením. Jako jedno z opatření je možné navrhnout posílení 
doprovodné zeleně podél jednotlivých komunikací a polních cest a rozšíření ploch trvalých 
travních porostů, čímž by se měla snížit prašnost z orné půdy.  

Zlepšením je i výsadba doprovodné zeleně v rámci golfového hřiště a trvalé zatravnění 
ploch orné půdy, která je zdrojem prašnosti. 
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Voda 
Dotčené území lokality spadá do 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. 

Zájmové 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. Dotčené území spadá do části ID 63203 
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – Mezipovodí Vltavy od soutoku s Vápenickým potokem 
po Slapy o rozloze 264,593 km². 

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. 

 

Plánované golfové hřiště se nachází 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. 

Na Přestavlckém potoce je vybudován systém rybníků, které v současné době jsou silně 
zanedbané nebo úplně bez vody. Horní rybník v obci Přestavlky u Slap (ID 108050810003), 
který je v současnosti bez vody s dotčeným územím bezprostředně sousedí, ale není jeho 
součástí. 

Dotčené území je součástí 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 
hráze nádrže je 84,7 m3/s. 

Přestavlcký potok ani Sladovařský potok nepatří mezi významné vodní toky definované ve 
vyhlášce č. 470/2001 Sb. 

Povodí po geomorfologické stránce patří do Benešovské pahorkatiny. Nejnižším bodem je 
zaústění Sladovařského a Přestavlckého potoka do Vodní nádrže Slapy cca 280 m.n.m. a 
nejvyšším bodem je vrchol v jihozápadní části dotčeného území Voleška (346,9 m n.m.). Terén 
povodí je mírně členitý, zvlněný, v západní části území je lemováno kaňonem řeky Vltavy.  

 

TAB. č. XLVII. Přestavlcký a Sladovařský potok 

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

10106794 od Přestavlk 2.756 Lesy ČR, s.p. 1-08-05-081 

10103630 Sladovařský potok 4.298 Lesy ČR, s.p. 1-08-05-080 

 

Pro samočištění mají toky dobré spádové podmínky a na jejich trase se nachází systém 
hrazených rybníků, které způsobují zrychlení proudění vody. Ke zlepšení by měla přispívat i 



 

73 

pestrost geologického podloží společně s relativní četností břehových porostů a porostů 
makrofyt. Potoky jsou ovlivněné zazemňováním z okolních zemědělských pozemků s 
následkem homogenity habitatů. Nachází se zde uniformní koryto bez prvků členitosti, peřejí, 
tůní atd., které neposkytuje životní prostor více druhům organismů. 

V blízkosti záměru se na Přestavlckém potoce nachází 3 rybníky: bezejmenný nad obcí 
Přestavlky u Slap, pod obcí Horní rybník a poslední Buriánkův rybník. Jsou koncipovány jako 
průtočné, což má pozitivní vliv na intenzitu jejich zanášení sedimentujícím materiálem. Rybníky 
představují fragmenty mokřadního ekosystému v zemědělsky využívané krajině. 

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 je lokalita součástí Benešovské pahorkatiny. Převládají zde 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. Půdy jsou 
více náchylné k produkci povrchového odtoku a následně k erozi.  

 

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 ú. n. Slapy až k 
tělesu hráze ú. n. 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. 

 

Výrazný podíl hypodermického odtoku na celkovém odtoku je důležitým faktorem řešení 
ochrany vod. Polní kultury na plochých temenech kontaminují v infiltračních oblastech povodí 
povrchové i mělké podzemní vody, a to především v zimním období, kdy tu chybí vegetační 
kryt. Voda z drenážních systémů odvodňujících převážně ornou půdu v níže ležících 
transportních oblastech dosahuje maximálních hodnot koncentrace dusičnanů na počátku jara, 
minimální hodnoty bývají naměřeny začátkem podzimu. Významným faktorem ovlivňujícím 
koncentrace dusičnanů ve vodách je množství odtékající vody. Při nízkých a středních průtocích 
se výrazně projevuje kladná korelace mezi průtokem a koncentracemi dusičnanů. To je při 
středně velkých průtocích (při převažujícím hypodermickém odtoku) pravděpodobně způsobeno 
výraznějším vyplavováním dusičnanů z mělkých partií půdního profilu.  
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Půda a půdotvorný substrát 

Dotčené území spadá do Středočeské pahorkatiny. Zájmové území je tvořeno pestrou 
skladbou půd. 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 je lokalita součástí Benešovské pahorkatiny. Převládají zde 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. 

 

Provoz golfového areálu znamená využití produkční i mimoprodukční schopnosti půdy. 
Z hlediska ochrany půdy rozdělujeme území golfového areálu na dva základní typy, a to na 
herní pole a okolí. Herní pole v tomto smyslu zahrnuje všechny herní prvky: odpaliště (tee), 
jamkoviště (green), prostor mezi nimi (fairway), navršené a zahloubené překážky (bunker, 
banker), vodní překážky. Okolím rozumíme rough včetně vodních ploch s břehovým porostem a 
cestní sítě s doprovodnou zelení. Pro půdu toto hrubé dělení znamená intenzivní a extenzivní 
údržbu (na herním poli je více herních prvků, které intenzivní údržbu nevyžadují). 

 

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. 

 

Infiltrační oblasti podle BPEJ 

Pro posouzení možné kontaminace vod hnojivy a chemickými prostředky bylo provedeno 
stanovení a kategorizace infiltrační kapacity půd dotčeného území – založením Golfového hřiště 
Slapy (18-ka). 

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 TAB. č. XLIX v prvním, třetím, pátém a sedmém řádku jsou uvedeny 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. 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 TAB. č. LI. V kódu 
BPEJ je také zahrnuta informace o hloubce půdy.  

Z TAB. č. LII je jasné, že kategorie hloubky půdy není v kódu BPEJ zaznamenána 
jednoznačně, 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. 
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TAB. č. XLVIII. 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. č. XLIX. Kategorie infiltrace (V HPJ) - řádek 2.,4., 6., 8. podle 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 

 

TAB. č. L. 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. č. LI. 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 
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TAB. č. LII. 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 

 

TAB. č. LIII. 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 
propustnost byla identifikována na půdách s BPEJ 5.29.14 a 5.29.11. Relativně nižší 
propustností se vyznačují plochy s BPEJ 5.15.12 o velikosti cca 152.000 m². Všech pět BPEJ 
náleží do dvou kategorií infiltrace (II. a III.) a tvoří 100 % dotčeného území založení Golfového 
hřiště Slapy (18-ka). 
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Obr. č. 16. Podíl půd dotčeného území podle míry infiltrace 

Míra infiltrace podle BPEJ

půdy s vyšší infiltrací 

půdy s nižší infiltrací

půdy s průměrnou infiltrací

 
 

Definice (zjednodušená terminologie) a základní informace pro hodnocení infiltrační schopnosti 
a posouzení možné kontaminace vod hnojivy a chemickými prostředky: 

 Infiltrační oblast předkládaného záměru se nachází na velkých plochách při vrcholech a 
v rovinatějších částech dotčeného území. 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 – menšina území spodnější svahové polohy zejména. Transport 
zajišťuje v paleozoických 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 území. 

 Akumulační oblast – niva Přestavlckého potoka v terénní depresi 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 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 svahu. 

 Mělký podpovrchový odtok, pokud přitéká ze vzdálenějších míst povodí, a odtok 
obyčejné podzemní vody z míst bližších recipientu tvoří středně rychlou složku odtoku, 
kterou budeme označovat jako hypodermický odtok, přičemž opět přihlížíme spíše 
k rychlosti procesu než k cestám, 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) vyplývá, že přímý odtok činí v průměru všech povodí cca 20 %, 
hypodermický cca 40 % a základní cca 40 % z celkového odtoku. 

 

To znamená, že hodnoty dusičnanů ve vodách jsou pouze ze 20 % výsledkem povrchového 
odtoku resp. eroze. Základní odtok, převažující při nízkých průtocích, je tvořen podzemní vodou 
z větších hloubek a není tak výrazně kontaminován jako odtok hypodermický.  
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Podíl hypodermického odtoku je kolem 40 % na celkovém odtoku a je proto relativně 
důležitým faktorem řešení ochrany vod. Polní kultury na plochých temenech kontaminují 
v infiltračních oblastech povodí povrchové i mělké podzemní vody, a to především v zimním 
období, kdy tu chybí vegetační kryt. Voda z drenážních systémů odvodňujících převážně ornou 
půdu v níže ležících transportních oblastech dosahuje maximálních hodnot koncentrace 
dusičnanů na počátku jara, minimální hodnoty byly naměřeny začátkem podzimu. Významným 
faktorem ovlivňujícím koncentrace dusičnanů ve vodách je množství odtékající vody. Při nízkých 
a středních průtocích se výrazně projevila kladná korelace mezi průtokem a koncentracemi 
dusičnanů. To je při středně velkých průtocích (při převažujícím hypodermickém odtoku) 
pravděpodobně způsobeno výraznějším vyplavováním dusičnanů z mělkých partií půdního 
profilu. Tento popis hydrologické situace odpovídá i dotčenému území a okolí. 

Ochrana půdy souvisí neoddělitelně s druhou složkou životního prostředí – vodou. 
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Flóra a fauna 

Dotčené území k.ú. Přestavlky u Slap patří do biogeografické subprovincie Hercynikum, 
Slapského bioregionu (1.20) (Culek 1996) a sosioekoregionů 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 je obecně tvořena pestrou škálou chorotypů. Končí zde směrem východním česká 
arela některých typů západostředoevropských, např. zimostrázku nízkého (Polygaloides 
chamaebuxus), bělozářky liliovité (Athericium liliago) a lomikamene růžicovitého (Saxifraga 
decipiens). Další subatlanské druhy jsou charakteristické pro písčiny např. 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 tvoří pouze zemědělská půda, zpravidla orná půda v malé míře 
trvalé travní porosty. V dotčeném území se nachází pouze liniové vegetační formace – meze a 
remízy. Jedná se o typický agroekosystém charakterizovaný nízkou biodiverzitou. Meze a 
remízy jsou tvořeny běžnými druhy převážně náletových dřevin. 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. č. LIV. 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. 

 

Obr. č. 17. Dotčené území – biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem 
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Na ploše cca 2 ha z celkové plochy dotčeného území v lokalitě Kopanina (bývalý úhor) lze 
definovat hodnotnější biotop extenzivně obhospodařované louky. Jedná se pravděpodobně o 
luční biotop v přechodovém stádiu mezi typem ruderální bylinná vegetace mimo sídla (X7) a 
typem mezofilní ovsíkové louky. jedná se o biotop, které potřebuje, ale nemá pravidelnou péči. 
V minulosti zde probíhala  nahodilá seč a lokalita v současné době už není pravidelně kosena a 
začíná postupně zarůstat náletovou vegetací. Dochází k sekundární sukcesi. Druhy planě 
rostoucích rostlin patří mezi velmi běžné. Řada zmíněných druhů je nitrofilní a bioindikuje 
zvýšenou hladinu živin, zejména dusíku a fosforu v půdě zapříčiněnou zpravidla splachem z 
okolních intenzivně zemědělsky obdělávaných ploch. 

 

Obr. č. 18. Dotčené území – trvalý travní porost 
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Přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 

Správní vymezení obce zahrnuje jádrovou obec Slapy a část obce Přestavlky u Slap. Obec 
spadá svojí velikostí do 3. velikostní skupiny obcí s počtem obyvatel v rozsahu 500 - 999. Obec 
Slapy leží 33 km jižně od Prahy, rozkládá se v nadmořské výšce asi 350 m a je vzdálena 3 km 
od řeky Vltavy. Leží nad kaňonem řeky Vltavy, i když dnes již ne tak vysoko, jako tomu bylo 
před postavením 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 nad vodními toky. Více se uplatňuje chov dobytka a zemědělství. 
V okolí nejznámějším je keltské sídliště u Hrazan. Stále jde ale o velmi řídké osídlení. 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 dochází k opuštění krajiny a to až do 3. století 
našeho letopočtu, kdy sem pronikají 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 
Slap 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 vesnice žárový hrob 
Germánů, jehož zbytky jsou uloženy v Národním muzeu. V okolí silnice Slapy – 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 vesnice již v 
průběhu 12. století. 

Nejstarší nepochybná zmínka  o Slapech je z 10. srpna roku 1292. Český král Václav II. 
založil jeden z největších a nejbohatších klášterů – klášter Zbraslavský. V zakládací listině 
Václav II. vypočítával řadu vesnic, 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 napsáno, které vesnice 
náležejí ke klášteru. V roce 1308 byla vesnice 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 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 statek vykoupil spolu s vesnicí a měl ho 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 
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 
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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 4000 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 9 přestavlckých. Řada z nich vstoupila do československých legií. Traduje 
se, že Jaroslav Chvátal přinesl hrst prsti z bojiště u Piavy, která je uložena v pomníku padlých 
pod kostelem 

Theobald Westphalen 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, cihly měly výbornou kvalitu. Díky tomu získala práci 
spousta lidí z vesnice, 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 
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. 

Prvním předsedou MNV po 2. světové válce byl řídící učitel Karel Suchý, který již za války 
vedl ilegální národní výbor Slap. Karel Suchý se záhy funkce vzdal, neboť škola, nedostatek 
učitelů a jeho vleklá srdeční choroba mu znemožňovala zastávat obě funkce. Jeho nástupcem 
se stal Josef Hájek, který zastával před tím několik let funkci starosty. Pozdějšími předsedy byli 
František Blažek, Josef Jůna, Antonín Šín, Josef Kročák, Vítězslav Kremina, Bohuslav Pospíšil 
a Antonín Dvořák. 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 téměř 900. Do roku 1951 byly Přestavlky samostatnou obcí a 
měly i svoje zastupitelstvo. Po dlouhou dobu tam byl starostou František Havlíček, kterého 
vystřídal Jan Zeman. Ten tuto funkci zastával až do sloučení se Slapy. Ve stejné době, kdy se 
naše obce spojili, 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, který kdysi patřil 
slapskému lékaři MUDr. Kahlerovi. Prvním starostou obce po sametové revoluci se stal 
František Neužil, kterého poté na dlouhou dobu vystřídal František Vosmík. Současným 
starostou je Ing. František Neužil.  
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Obr. č. 19. Panoramatické fotografie Slap a Přestavlk od Vojtěcha Pavelčíka. 

 

TAB. č. LV. Stručná charakteristika obce Slapy nad Vltavou (ČSÚ – MOS 2007) 
Kód obce 539 660

Celková výměra pozemku (ha) 2 0243

Orná půda (ha) 3373

Chmelnice (ha) -3

Vinice (ha) -3

Zahrady (ha) 523

Ovocné sady (ha) 12 3

Trvalé travní porosty (ha) 54 3

Zemědělská půda (ha) 4543

Lesní půda (ha) 1 2873

Vodní plochy (ha) 1293

Zastavěné plochy (ha) 223

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 1323

Počet podnikatelských subjektů celkem 2073

Zemědělství, lesnictví, rybolov 173

Průmysl 193

Stavebnictví 213

Doprava a spoje 83

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a 
spotřebního zboží a pohostinství 693

Ostatní obchodní služby 523

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 23

Školství a zdravotnictví 33

podle převažující činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 163

Státní organizace 13

Akciové společnosti -3

Obchodní společnosti 183

Družstevní organizace 33

Podnikatelé - fyzické osoby 1483

Samostatně hospodařící rolníci 73

Svobodná povolání 103

Hospodářská 
činnost 

podle právní formy1 

Ostatní právní formy 173

Lázně Lázeňské léčebny -4

Katastrální plocha (ha)  2 0244

Počet katastrů 24

Počet územně technických jednotek 24

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 13

Živě narození celkem 105

muži 45

ženy 65

Zemřelí celkem 65

muži 35

ženy 35

Přirozený přírůstek celkem 45

muži 15

Obyvatelstvo 

ženy 35



 

85 

Přistěhovalí celkem 545

muži 305

ženy 245

Vystěhovalí celkem 235

muži 65

ženy 175

Saldo migrace celkem 315

muži 245

ženy 75

Přírůstek/úbytek celkem 355

muži 255

ženy 105

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 7123

muži 3543

ženy 3583

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 814

Počet obyvatel ve věku 15-59 let celkem 4184

 

ženy  2104

Mateřská škola 1Školství2 
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) 14 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 14

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 14

Zdravotnictví 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14 

 
Poznámky: 
1  právní forma "peněžní organizace" bude doplněna 
2  školní rok 2005/2006 
3  období: 31.12.2006 
4  období: 31.12.2005 
5  období: rok 2006 
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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 i vy  na  obyva te ls tvo ,  vče tně  soc iá lně  ekonomických  v l i vů  
18-ti jamkové golfové hřiště je rozsáhlé a velmi specifické sportovní zařízení. Zvyšuje 

známost obce a regionu v rámci národní i mezinárodní úrovně a přivádí do regionu domácí i 
zahraniční návštěvníky. Golfové hřiště je přírodě blízkým prostředím pro činnost, která přináší 
sportovní vyžití spolu s relaxací. Přináší tak službu, která nabývá v současné době v rámci 
České republiky na významu z důvodu potřeb zkvalitnění využití volného času vzhledem ke 
zvyšování průměrné týdenní pracovní doby a zvyšování psychické zátěže v zaměstnání. Golf je 
přijímán jako možnost aktivního odpočinku pro všechny generace. Prostřednictvím realizace 
záměru bude alternativou v trávení volného času i pro trvalé obyvatele širšího regionu a 
možností pro uspokojení jejich sportovních potřeb. 

Pro řadu občanů obce či regionu přinese realizace záměru řadu pracovních příležitostí ať už 
přímo prostřednictvím konkrétního pracovního místa, tak nepřímo prostřednictvím poskytování 
navazujících služeb – subdodávek. To bude mít vliv na ekonomický stav a sociální situaci 
dotčených rodin v regionu.  

Využití volného času k podpoře zdravého životního stylu, motivace dětí a mládeže k 
pozitivní seberealizaci jsou hlavní kladné přínosy záměru, ale jejich velikost a význam nelze 
hodnotit samostatně, neboť důležitá je koordinace těchto aktivit v rámci celého regionu a 
systematická práce zahrnující školní i mimoškolní působení ve spolupráci s rodiči a 
společenskými organizacemi. Sport, tedy i golf a jeho akademie zmenšuje sociální rizika při 
vývoji mladé generace.  

Jedná se o vliv malý, ale významný z hlediska systematického regionálního přístupu. Záměr 
je z hlediska vlivu na obyvatelstvo přínosem. Vzhledem k provozu stávajícího golfového hřiště 
však vlivy jeho rozšíření na obyvatelstvo z hlediska socio-ekonomického nelze blíže určit a 
kvantifikovat. 

 

D . I .1 .2  Soc iá lně -ekonomické  důs ledky  
Realizací záměru dojde k významnému posílení rozvojového potenciálu území. V přímém 

důsledku bude realizace záměru určitým finančním přínosem pro obec Přestavlky u Slap resp. 
Obec Slapy. Nepřímo je golfové hřiště „kapitálem“ pro rozvoj dalších podnikatelských subjektů 
poskytujících navazující služby. V místním měřítku lze golfový areál považovat jako velmi 
významný ekonomický subjekt. V tomto konkrétním případě lze tento vliv i vzhledem 
k ekonomicko-sociální charakteristice území hodnotit jako malý, ale významný. 

Golfové hřiště nevyžaduje dotace ze státního rozpočtu na údržbu a obdělávání půdy. Jeho 
vliv lze hodnotit i z hlediska mírného zvýšení zaměstnanosti. Předkládaný záměr nově vytvoří 
přímo 15 pracovních míst (včetně sezónních). Dle potřeby členů golfového klubu mohou být 
brigádně nabízeny zvláštní služby (nosiči golfových holí /caddy/, údržba vozíků, hledání a 
prodej míčků apod.). Zvýšení míry zaměstnanosti či počtu zakázek u stávajících služeb 
v terciární sféře je malý, ale významný vzhledem ke zvýšení "přitažlivosti" obce Přestavlky u 
Slap resp. Obce Slapy pro současné i nové obyvatele.  

 

D . I .1 .3  V l i vy  na  ovzduš í  a  k l ima  
Kvalita ovzduší by měla být ovlivněna z plošných a liniových zdrojů znečištění pouze během 

vlastní výstavby golfového hřiště (viz část B.III oznámení). Maximálně se jedná o časový 
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interval do 180 dnů. Jedná se o vliv velký, ale nevýznamný, protože 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 stávajícího stavu. Větrná 
eroze a 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 změnu oproti současnému stavu. Využití hřiště ke sportu nepředpokládá z podstaty 
žádné vlivy na kvalitu ovzduší. Emise znečisťujících látek, prašnost, hluk budou realizovány 
pouze používáním strojů sloužících jako zemědělské stroje a stroje pro zahradní účely – pro 
údržbu trvalých travních porostů – prvků hřiště. Jedná se zejména o sekačky, vertikutátory a 
malotraktory. Emisní limity zemědělských strojů používaných pro údržbu trávníků výrobci 
neuvádějí, protože do svých strojů montují sériově vyráběné motory, které jsou vyzkoušeny, 
schváleny a normovány pro daný účel a prostředek. Vzhledem k plánovanému nákupu 
moderního technického vybavení Golfového hřiště - Slapy, lze předpokládat jejich vliv na kvalitu 
ovzduší okolí hřiště – emise prachu, emise hluku a vibrace – srovnatelný až mírně vyšší s 
rozsahem současného množství pocházejícího ze zemědělské činnosti. Také souběh strojů 
bude omezený. Tento vliv je malý a nevýznamný. 

Z hlediska dopravy související s pohybem osobních automobilů hráčů, lze předpokládat 
velmi nevýrazný nárůst spojený s otevřením golfového hřiště Slapy. Zatížení dopravní sítě se 
prakticky vůbec nezmění vzhledem k současné vyšší dopravní intenzitě v regionu vyplývající 
z jeho intenzivního rekreačního využívání. Jako kompenzační opatření k nepatrnému nárůstu 
dopravy osobních automobilů lze stanovit trvalé zatravnění pozemků a výsadbu nové 
doprovodné zeleně. Jedná se o vliv malý a nevýznamný. 

Dopravní situace v klidu bude řešena výstavbou dvou nezpevněných parkovacích ploch. 
Pohyb osobních automobilů v úseku od okraje dotčeného území (z veřejné komunikace) 
k parkovištím a a jejich parkování lze hodnotit jako malý a nevýznamný. 

 

D . I .1 .4  V l i vy  na  vodu  
V první fázi výstavby golfového hřiště dochází ke skrývce svrchního půdního horizontu, což 

sebou nese také změnu infiltračních poměrů dotčeného území. Potenciální eroze je hodnocena 
stupněm 2. - 3. Ve svažitém území může vodní eroze hrát důležitou roli. Při vlastní výstavbě ve 
strmých svazích je třeba přijmout opatření při tvarování povrchu hřiště. Opatření by měla 
sestávat z rychlého zatravnění sklonitých pozemků jižním směrem k úpatí vrchu a k nivě 
Přestavlckého potoka. Opatření pro minimalizaci tohoto vlivu je tedy dokonalá koordinace a 
fázování stavebních postupů: etapovitost skrývky, vytváření dočasných deponií a kontinuální 
zatravňování dokončených částí a volba nejvhodnějšího období. Eroze může být okrajově a 
místně plošně výrazná, a to při mimořádných srážkových událostech. Jejich výskyt je nahodilý a 
nejedná se o zatížení trvalého rázu Tento vliv lze zejména k minimalizaci zemních prací celého 
projektu hodnotit jako velký a nevýznamný a to i vzhledem k časové omezení.  

Golfové hřiště představuje trvalé travní porosty různého charakteru s prvky doprovodné 
vegetace – dřevinných formací. To má pozitivní vliv na hydroekologické funkce dotčeného 
území z hlediska hydrologických poměrů, schopnosti retence srážkové vody a snížení intenzity 
povrchového odtoku a tedy i vodní eroze. Zatravnění plochy, která byla doposud v zimě bez 
vegetačního krytu a byla tak příčinou vyššího odnosu živin z půdního horizontu, lze považovat 
za pozitivní. Provoz golfového hřiště vyžaduje přísný vodní režim, který je realizován 
závlahovým a odvodňovacím systémem a retenčními nádržemi. Technické řešení drenážního a 
zavlažovacího systému, retenční nádrže i trvalé zatravnění plochy a doprovodná vegetace 
včetně cestní sítě omezující vodní a větrnou erozi, umožňuje skoro uzavřený vodní cyklus. Vliv 
projektované stavby z hlediska hydrologických poměrů lze hodnotit jako velký a významný 
pozitivní vliv. 
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Péče o trvalé travní porosty golfového hřiště vyžaduje vstupy živin prostřednictvím hnojiv a 
v případě nutnosti i použití pesticidů. Tyto vstupy se mohou stát plošným zdrojem znečištění 
povrchových a podzemních vod. Používané druhy přípravků hnojiv a pesticidů a forma jejich 
aplikace snižují maximálně jejich negativní vliv na vodní prostředí. Celkově dojde ke snížení 
celkové aplikované dávky dusíku v dotčeném území, protože udržovaná plocha se oproti 
současnému stavu zmenší. Tento vliv lze hodnotit jako velký, ale nevýznamný vzhledem 
k intenzivnímu zemědělskému využití pozemků v okolí plánovaného hřiště. 

Kvantita čerpání /odběru/ vody z řeky Vltavy resp. Vodní nádrže Slapy pro závlahové účely 
rozšířeného golfového hřiště je stanovena na 600 m³/den. Odběry budou realizovány 
prostřednictvím obecního přivaděče. Celkový odběr vody činní 24 m³/hod. Vliv výstavby areálu 
na odběr vody z řeky Vltavy pro závlahové účely lze tedy považovat za velký, ale nevýznamný i 
vzhledem k celkové kapacitě Vodní nádrže Slapy. 

Kvantita splaškových odpadních vod z golfového hřiště bude minimální, jelikož součástí 
záměru není výstavba klubového zařízení. Pouze dojde k vybudování přípojky kanalizace, na 
kterou budou provizorně napojeny mobilní buňky vč. sociálního zařízení (a do budoucna také 
plánovaný objekt klubového zázemí). Odpadní vody budou sváděny kanalizačním řadem do 
mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v obci Slapy, jejíž kapacita při současné 
rekonstrukci a rozšíření bude plně dostačující provozu nového golfového hřiště. Recipientem 
odpadních vod je Sladovařský potok resp. Vltava – Vodní nádrž Slapy. Vliv vybudování 
golfového hřiště na produkci splaškových odpadních vod lze považovat za minimální a 
nevýznamný. 

Složka voda úzce souvisí s půdou a jejími infiltračními schopnostmi, viz následující text. 

 

D . I .1 .5  V l i vy  na  půdu ,  území  a  geo log ické  podmínky  
Během vlastní výstavby golfového hřiště bude vliv prašnosti vyvolané vlastní stavbou na 

půdu zanedbatelný, protože prach bude pocházet především z půdotvorného substrátu. 
Kontaminaci půdy emisemi (popřípadě úniky pohonných hmot) ze stavebních strojů je možné 
považovat za únosnou vzhledem k časové omezenosti trvání tohoto vlivu. Dočasným a vhodně 
plánovaným deponováním ornice nedojde k její degradaci. Vliv bude malý a nevýznamný. 

Realizace záměru prakticky skoro nezmění současnou modelaci terénu (geomorfologii) a 
hydrologické poměry katastrálního území Přestavlky u Slap, čímž nedojde ke změně stavu 
potenciální eroze. Intenzitu projevů eroze ovlivňuje 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 pozemků1. Záměr je ale místy 
situován na výrazně svažitém svahu (v části Kopanina). Proto je zde z hlediska eroze během 
výstavby předpokládán nepříznivý koeficient sklonových podmínek. Jedná se však o poměrně 
nevýznamnou rozlohu. Obecně výstavba golfového hřiště zpravidla bude mít jednoznačně na 
erozní situaci území pozitivní vliv. Golfové hřiště je trvalý travní porost s dostatečnou retenční 
schopností. Zemní práce se dotknou pouze asi 3,4 ha maximálně 4 ha z celkové rozlohy 
dotčeného území (51,4 ha). Je navrženo tak, aby nejvíce využívalo přirozený reliéf, přirozené 
pruhy vzrostlé zeleně a to jak vzrostlých stromů tak i keřového patra. Písečné bunkery budou 
umístěny opět převážně s delší osou ve směru vrstevnic a měly by být v co největší míře s 
hranou břehu bunkeru ve stejné výškové úrovni, tak aby nedocházelo k erozi. Drenážní systém 
                                            
 
 
1 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. 
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sníží intenzitu vodní eroze soustředěným povrchovým odtokem srážkové vody na minimum. 
Tento vliv lze hodnotit jako malý a nevýznamný. A vzhledem k současnému stavu pozemků, kdy 
je orná půda náchylná k projevům eroze, můžeme tento vliv považovat dokonce za pozitivní. 

Péče a ošetřování půdy se výrazně změní. Provoz golfového hřiště znamená změnu kultur 
za účelem využívání mimoprodukčních schopností půdy. Změní se managementové postupy 
s různou intenzitou v souvislosti s péčí o různé typy trvalých travních porostů a dřevinných 
formací. Na rozdíl od současné intenzivní zemědělské výroby bude půda ošetřována šetrnější 
formou a dojde k její kvalitativní změně – kultivaci. Tento pozitivní vliv lze považovat za velký a 
významný, který se projeví a je hodnocen pro složky flóra a fauna a využití území. 

 

D . I .1 .6  V l i vy  na  faunu  a  f l ó ru  
Realizace výstavby golfového hřiště povede k zániku většiny stávajících zpravidla 

nepřírodních biotopů – jedná se o biotopy silně ovlivněné a vytvořené člověkem – pole a úhor, 
pole. Plán nového hřiště ve své koncepci počítá se zachováním stávajících poměrně rozsáhlých 
hodnotných biotopů liniových dřevinných formací – mezí a remízů v dotčeném území. Po 
dokončení založení golfového hřiště vzniknou v dotčeném území různé typy trvalých travních 
porostů doprovázených stávajícími a novými dřevinnými formacemi se solitéry dřevin. Lze 
předpokládat, že během výstavby řada druhů volně žijících živočichů bude migrovat 
do přiléhajících prvků lokálního územního systému ekologické stability, které nebudou dotčeny 
a po založení hřiště se do území vrátí (i ze pomocí introdukce druhů). Vzhledem k charakteru 
golfového hřiště vznikne v dotčeném území po jeho dostavbě oproti současnému stavu 
mnohem více typů habitatů včetně dvou vodních nádrží. Spektrum habitatů pak poskytne 
životní prostředí více druhům organizmů, než je tomu při současném stavu. Dá se tak 
předpokládat zvýšení biologické rozmanitosti dotčeného území. Vliv lze hodnotit jako pozitivní, 
velký a významný. 

Na okolí dotčeného území mohou působit některé nepřímé vlivy spojené s provozem 
záměru – použití techniky při péči o trvalé travní porosty, vliv hnojení v souvislosti s eutrofizací 
Přestavlckého potoka, použití pesticidů a zvýšený pohyb osob. Tyto vlivy související 
s provozem golfového hřiště a jsou minimální za předpokladu dodržení navržených 
environmentálních opatření. Golfová hřiště se mohou stát součástí stávajících územních 
systémů ekologické stability – jsou to území výborně propustná, umožňují trvalý výskyt i 
snadnou migraci mnoha druhů organizmů. Okrajové části prvků hřiště, okolí golfového hřiště a 
doprovodná zeleň umožňuje stálý výskyt rostlin a živočichů. Na těchto extenzivně udržovaných 
plochách lze očekávat nárůst druhové diverzity s reálnou možností výskytu zvláště chráněných 
druhů. Vliv lze hodnotit jako malý, ale významný a to i vzhledem k současnému stavu a využití 
dotčených pozemků. 

 

D . I .1 .7  V l i vy  na  an t ropogenn í  sys témy,  j e j i ch  s ložky  a  funkce  
Architektonické nebo archeologické památky nebudou záměrem negativně ovlivněny. V 

případě výskytu archeologického nálezu při výstavbě 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 odporných pracovišť provádět v 
průběhu zemních prací dozor, záchranu a dokumentaci případných nálezů a objektů. Celkově 
se jedná o vliv malý a nevýznamný.  
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Provoz golfového areálu nevyžaduje součinnost s obcí, policií, hasiči, správou 
telekomunikací, údržbou silnic apod. Golfové hřiště je z tohoto hlediska naprosto autonomním 
subjektem. Celkově se jedná o vliv malý a nevýznamný. 

Toto hodnocení je provedeno s ohledem na provázanost s dalšími složkami (vlivy na 
obyvatelstvo, sociálně-ekonomické důsledky, struktura a funkční využití území). 

 

D . I .1 .8  V l i vy  na  s t ruk tu ru  a  funkčn í  využ i t í  území  
Navrhovaný záměr v plánovaném rozsahu by neměl vést ke zvýšení dopravní zátěže na 

veřejných komunikacích v okolí ani ke zvýšení zátěže v dalších odvětvích zajišťujících 
ekonomické a sociální systémové funkce. Posuzujeme-li zvlášť období výstavby golfového 
hřiště, pak vzhledem k dočasnosti lze považovat negativní vlivy za velké, ale nevýznamné  

Plánovaný záměr povede ke změně stávajícího využívání dotčených pozemků. Po jeho 
realizaci nedojde k podstatné změně charakteru krajiny v celém dotčeném území oproti 
současnému stavu. Dojde ke změně způsobu využívání části území. Výstavbou golfového 
hřiště dojde v místě změnou využití dotčeného území ke snížení rozsahu intenzivně 
zemědělsky využívané plochy nebo ploch ležících ladem bez trvalé péče, která je v kulturní 
krajině nutná. To bude mít primárně pozitivní vliv na všechny složky životního prostředí i na 
krajinu jako celek. V rámci sukcese golfového hřiště a jeho postupného „zarůstání“ do místní 
charakteristické krajiny dojde v širším území k výraznému posílení ekologického, estetického i 
rekreačního potenciálu. Tento pozitivní vliv lze hodnotit jako velký a významný. 

Závěrem lze konstatovat, že navrhovaná činnost včetně kompenzačních opatření se svým 
rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území. 
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

A.  Rozsah  ne j významně j š í ch  v l i vů  poz i t i vn ích  
- Udržitelné řešení rozvoje venkova formou podpory cestovního ruchu resp. sportovní 

turistiky. Rozsah lze stanovit na Středočeský kraj, Obec Slapy a část obce 
Přestavlky u Slap. 

- Péče a ochrana o kulturní krajinu nevyžadující dotace jako alternativa k tradičním 
formám (zejména zemědělství) a podpora ekologických funkcí kulturní krajiny 
v blízkosti expandujícího hlavního města Prahy. Rozsah lze v obecné rovině stanovit 
na národní úroveň. 

- Podpora ekologické stability. Doplnění a podpora heterogenity krajiny z hlediska 
krajinných prvků (liniových i plošných). Změna využití části území a kontinuální péče 
přinášejí zvýšenou retenční schopnost, omezení účinků větrné a zejména vodní 
eroze. Možná budoucí významná součást Územního systému ekologické stability. 
Rozsah lze stanovit na krajskou a regionální úroveň. 

- Podpora biodiverzity Slapského bioregionu prostřednictvím extenzivně udržovaných 
částí golfového hřiště. Plán hřiště počítá se zachováním stávajících vegetačních 
formací a s výsadbou nových formací dřevin. Dojde tak k vytvoření stanovišť 
/habitatů/ pro celou řadu druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. 
Jistě často půjde i o zvláště chráněné druhy nebo druhy uvedené v Červeném 
seznamu ohrožených druhů (IUCN). S tím souvisí i 100 % průchodnost území. 
V rámci hřiště vzniknou vodní nádrže, které budou prostředím pro reprodukci na 
vodní prostředí vázaných druhů – zejména obojživelníků. Rozsah lze stanovit na 
Obec Slapy a část obce Přestavlky u Slap, bioregion, Středočeský kraj. 

- Výše popsanou změnou využití území dojde i ke změně bilancí živin, zejména 
dusíku a fosforu. Prostřednictvím trvalých travních ploch a liniových vegetačních 
formací dojde ke značnému omezení transportu a přísunu těchto živin do vodního 
prostředí, malých vodních toků a vodních nádrží v okolí. S eliminací problému eroze 
z dotčeného území dojde i snížení intenzity zanášení toků a nádrží erodovaným 
materiálem, což je v současnosti významný problém. Rozsah lze stanovit na Obec 
Slapy a část obce Přestavlky u Slap. 

- S eliminací problému eroze založením trvalých travních porostů na orné půdě dojde i 
ke snížení prašnosti v lokalitě, jejímž zdrojem je v současnosti orná půda a intenzivní 
zemědělská činnost. Rozsah lze stanovit na Obec Slapy a část obce Přestavlky u 
Slap. 

 

B .  Rozsah  ne jvýznamně j š í ch  v l i vů  nega t i vn ích  
- Během realizace výstavby dojde k vlivům z toho plynoucích. Jedná se zejména o 

hluk a zvýšenou prašnost v okolí zemních prací (emise PM10). Vlivy z výstavby 
budou omezeny opatřeními, které je učiní zejména pro obec Přestavlky u Slap 
přijatelné. Jedná se o vlivy lokální a dočasné. 

- Založení golfového hřiště i přes plánované minimální terénní úpravy sebou nese 
relativní zásah do krajinného rázu Středočeské pahorkatiny. Hodnocení krajinného 
rázu vychází z etických a estetických norem společnosti. Je nutné si uvědomit, že 
nejprve cizorodý prvek v krajině do ní bude prostřednictvím sukcese postupně stále 
více začleňován, až se stane její přirozenou součástí. V ranných fázích vývoje se 
může golfové hřiště jevit jako netradiční prvek krajiny. V obecné rovině se tento vliv 
týká kraje a regionu. 

- Realizací výstavby dojde k minimálnímu a dočasnému zásahu do přírodě blízkých 
biotopů v katastrálním území Přestavlky u Slap. Tento zásah je jednorázový, není 
plošný a je nedestruktivní bez trvalého účinku pro přírodní biotopy ležící přímo 
v dotčeném území. Celá řada ochranářsky cennějších biotopů – mezí a remízů je 
začleněna do plánu golfového hřiště a zůstane zachována. Tyto biotopy budou 
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útočištěm pro místně se vyskytující druhy během realizace záměru. Z pragmatického 
hlediska lze hodnotit realizaci záměru jako pozitivní, jelikož v současné době ornou a 
neobhospodařovanou půdu, zarůstající travinné formace a intenzivní zemědělskou 
činnost je možné považovat z hlediska péče o kulturní krajinu a z hlediska ochrany 
přírody a krajiny za méně vhodnou. Realizací záměru nedojde ke zhoršení 
ekologického stavu dotčeného území a při dodržení navrhovaných opatření lze 
hodnotit vliv jako únosný. Rozsah se týká vrchu dotčených pozemků v katastru 
Přestavlky u Slap. 

- Realizací založení golfového hřiště dojde k zásahu do zemědělského půdního fondu. 
Dodržením navrhovaných opatření a plánovaných minimálních zemních prací, které 
jsou garantovány projektem, je zajištěna za daných podmínek ochrana a v některých 
místech i rychlá obnova půdního horizontu a tedy i produkční schopnosti půdy. 
Prakticky ochrana zemědělské půdy zůstane zachována, pouze dojde ke změně 
kultur, což lze chápat i jako vliv pozitivní. Tento vliv můžeme hodnotit jako únosný. 
Rozsah se týká katastrálního území Přestavlky u Slap, ale v obecné rovině i 
Středočeského kraje. 

- Realizací výstavby a provozem golfového hřiště dojde k zásahu a ovlivnění 
hydrologického režimu dotčeného území. Je plánováno zřízení tří retenčních nádrží, 
zavlažovacího systému a místy také odvodňovacích (drenážních) opatření. Lze 
předpokládat, že realizací záměru prakticky dojde ke zlepšení hydroekologických 
funkcí krajiny katastrálního území Přestavlky u Slap oproti současnému stavu, což 
lze hodnotit jako vliv pozitivní. Tento vliv lze hodnotit jako únosný při dodržení 
environmentálně šetrného managementu golfového hřiště resp. navrhovaných 
opatření. Rozsah se týká katastrálního území Přestavlky u Slap. 
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 

Vzhledem k lokalizaci, rozsahu a charakteru předkládaného záměru jsou jakékoliv 
nepříznivé vlivy přesahující státní hranice vyloučeny. 

 

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

A. Opatření pro fázi přípravy předkládaného záměru 

1. Naplánovat zemní práce, které bude vyžadovat realizace záměru tak, aby došlo k co 
nejmenšímu ovlivnění složek životního prostředí. Rozfázovat skrývku zeminy, deponie, 
tvarování terénu a založení trvalého travního porostu jako protierozního opatření. 

2. Při projektování rozšíření hřiště respektovat charakteristický reliéf Slapského bioregionu 
s cílem zachování krajinného rázu území. 

3. Při projektování rozšíření golfového hřiště v generální podobě využít přirozené 
geomorfologie a využít v co největší míře vybrané hodnotné stávající liniové vegetační 
formace – meze a remízky, které budou doplňovat nové prvky hřiště. 

4. V zájmovém území jsou plánovány dvě vodní nádrže – tůně, které budou sloužit 
k retenčním účelům a navíc poskytnou útočiště obojživelníkům pro jejich rozmnožování. 
Obojživelníci se v současnosti v zájmovém uzemí nemají kde rozmnožovat. Ve vodní 
nádrži nebude realizován chov ryb.  

5. V rámci projektování záměru naplánovat na golfovém hřišti řadu skládaných kamenných 
zídek, které poskytnou stanoviště pro výskyt plazů v území. 

6. Zhodnotit expertem koncepci i jednotlivé prvky hřiště na předkládaném návrhu, aby 
plánované 18-ti jamkové hřiště mohlo využít v rámci managementu nové poznatky ke 
zlepšení ve smyslu zvýšení ekologické stability dotčeného území. 

7. Naplánovat doplňkovou výsadbu dřevin geograficky původními druhy. 

8. Připravit projekt využití alternativních zdrojů energie (tepelná čerpadla, solární kolektory, 
větrné mikroelektrárny, fotovoltaické sestavy apod.) v rámci provozu technického 
zázemí. 

 

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. 
Zejména realizovat omezení prašnosti, používat stavební mechanismy v dobrém 
technickém stavu a zajistit účinné techniky pro čištění vozovek v průběhu zemních prací. 

2. Zajistit koordinaci zemních prací při výstavbě golfového hřiště. 

3. 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 provizorní(-ch) usazovací(-ch) nádrže(-í). Rychle 
zasypávat erozní rýhy. Zatravňovat z vrchu povodí. Zahájit výstavbu drenáže od 
nejnižších částí povodí. 

4. 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 
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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). 

5. Zabezpečit vybrané stávající vegetační prvky, které jsou koncipované do nového hřiště. 
V řešeném zájmovém území budou provedena veškerá potřebná ochranná  opatření. 
Stávající 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. 

6. Provést náhradní a doplňkovou výsadbu dřevin geograficky původními druhy dřevin. 
Touto výsadbou doplnit zachované vegetační formace v rámci nového golfového hřiště. 

 

C. Opatření pro fázi provozu předkládaného záměru 
1. Dodržovat stanovený plán hnojení a ošetřování chemickými prostředky tak, aby byl vliv 

těchto látek na životní prostředí minimální. Ze zkušeností vyplývá, že nedodržením 
plánu hnojení a ošetřování dochází 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 a zahradníků. Proto 
jedinou příčinou špatného a neodborného zacházení s hnojivy je chyba lidského faktoru. 

2. Pokračovat v kompenzačních opatřeních zejména v péči o doprovodnou zeleň, případně 
jako její doplnění realizovat novou výsadbu geograficky původních druhů dřevin. 

3. Maximálně využívat drenážní vody svedené z intenzivně udržovaných ploch, tj. snaha o 
ideální uzavřený hydrologický cyklus. Zajistit stálou minimální kapacitu retenčních 
nádrží. 

4. Udržovat maximální průchodnost golfového hřiště umožňující migraci velké řady 
organizmů. 

5. Dodržovat provozní řád a omezit tak pravděpodobnost chyby způsobené lidským 
faktorem. 

 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

Projektová dokumentace k předkládanému záměru je zpracována do relativně vyššího 
stupně. Zatím nebyla vydána k záměru všechna potřebná povolení a souhlasná stanoviska 
všech dotčených orgánů. I přes to byly podklady pro zpracování oznámení a specifikaci vlivů 
záměru dostatečné. 

U plánovaného záměru lze konstatovat neexistenci neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivu. 
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D.II. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

Záměr je řešen pouze v jedné variantě, která je v souladu s připravovaným návrhem 
územního plánu obce Slapy nad Vltavou resp. její části Přestavlky u Slap.  
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Přílohy 
- Příloha 1. Celková situace plánovaného golfového areálu (1 : 5 000) 
- Příloha 2.  Situace zavlažovacího systému golfového hřiště (1 : 2 000) 
- Příloha 3. Pověření od oznamovatele záměru 
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Seznam použitých zákonných norem a ČSN 
(Jsou uvedeny pouze základní zákony, bez citace jejich dalších změn a doplňků) 

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
- Zákon č. 185/2001., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon). 
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a ve znění 

pozdějších předpisů. 
- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 
- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ovzduší). 
- Zákon ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
- Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. 
- Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 

sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 
- Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku. 

- Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 
- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. 
- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči. 
- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči. 
- Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona. 
- Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci. 
- Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
- Vyhláška MZ č. 20/2002 Sb., o způsobu četnosti měření množství a jakosti vody. 
- Vyhláška MZ č. 292/2002Sb., o oblastech povodí. 
- Vyhláška MZ č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. 
- Vyhláška MZ č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb. 
- Vyhláška MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 

způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 
- Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. 
- Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, 

obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování  množství 
vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování 
zápachem a intenzity zápachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. 

- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
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tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů). 

- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
- Vyhláška MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu. 
- Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb. 
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Vysvětlení opakovaně používaných zkratek 
- BPEJ  Bonitní půdně ekologická jednotka 
- BSK  Biologická spotřeba kyslíku 
- CAT  Výrobce strojního zařízení Catterpillar (značka stroje) 
- ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
- ČOV  Čistírna odpadních vod 
- ČSÚ  Český statistický úřad 
- DSOV  Dráha soustředěného odtoku vody 
- 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 
- KHS  Krajská hygienická stanice 
- KN   Katastr nemovitostí 
- KR   Krajinný ráz 
- 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 
- PD   Projektová dokumentace 
- PHM  Pohonné hmoty 
- PK   Pozemkový katastr (zjednodušená evidence) 
- Pp   Přírodní park 
- PP   Přírodní památka 
- PR   Přírodní rezervace  
- PVC  Polyvinylchlorid 
- SEA  Strategic Environmental Assessment 
- TO   Třída ochrany 
- 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 
- ZM   Základní mapa 
- ZCHÚ  Zvláště chráněná území 
- ZPF  Zemědělský půdní fond 
- ZVHS  Zemědělská vodohospodářská správa 
- ŽP   Životní prostředí 



 

101 

F. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  
 

Záměr „Golfové hřiště – Slapy (18-ka)“ představuje realizaci přírodě blízkého 18-ti 
jamkového golfového hříště a řešení související technické a dopravní infrastruktury. 

Realizace záměru je v obecném slova smyslu spojena s probíhajícími změnami ve struktuře 
ekonomické základny společnosti, změnami životního stylu, a novými způsoby využívání 
krajiny. Golfový areál představuje mimoprodukční využívání půdy a spolu se zemědělstvím plní 
významnou krajinotvornou funkci. Je to jeden z možných alternativních prostředků péče o 
kulturní krajinu, který plně nahrazuje v lokálním měřítku tradiční zemědělskou činnost. I přes to, 
že golfová hřiště jsou v české krajině relativně novým prvkem, při jejich citlivém začlenění do 
krajiny a šetrném managementu mohou z hlediska ekologických funkcí krajiny být 
intenzivnějším činitelem, než tomu tak je u tradičního zemědělského hospodaření. 

Golfové hřiště přírodního typu představuje environmentálně šetrné řešení založení i 
managementu areálu určeného pro v České republice se dynamicky rozvíjející sport. Prakticky 
se jedná na dotčených pozemcích o minimalistickou variantu terénních úprav a modelace 
terénu, zpravidla beze změn půdního horizontu včetně vybudování pouze nejnutnějších 
drenáží. Dále je plánováno vybudování vodních nádrží a systémů zavlažování a následně 
založení trvalých travních porostů s různou intenzitou managementu. Záměr je situován zcela 
na v současnosti intenzivně využívané zemědělské půdě. Zpravidla se jedná o ornou půdu a 
v malé míře o trvalé travní porosty v katastrálním území Přestavlky u Slap. Výměra upravené 
plochy nového 18-ti jamkového hřiště je cca 51,4 ha. K založení trvalých travních porostů na 
orné půdě dojde prostřednictvím standardních zemědělských postupů. Architektonické řešení je 
postaveno na stávající přirozené modelaci terénu a charakteristickém krajinném rázu dotčeného 
území a na zachování původních liniových vegetačních formací – mezí a remízků, které budou 
doplněny geograficky původními druhy dřevin. Nedojde tedy záměrem ke znehodnocení 
zemědělské půdy, pouze ke změně kultury a způsobů péče. 

Součástí záměru je také vybudování technické infrastruktury: přípojek pitné vody a 
kanalizace pro do budoucna plánované klubové zázemí, které bude v první fázi provozu řešeno 
formou mobilních buněk (s výstavbou plnohodnotného objektu klubovny je počítáno v dalších 
fázích rozvoje golfového hřiště a není tedy součástí předkládaného oznámení) a dále napojení 
na obecní přivaděč závlahové vody pro zavlažovací systém golfového hřiště. Součástí záměru 
je také řešení dopravy v klidu.  

Environmentálně šetrný management golfového hřiště spočívá v respektování místních 
přírodních poměrů. Založení resp. 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 tak může být postaven na spíše extenzivních postupech a 
intenzivní péče včetně hnojení a použití pesticidů bude věnována pouze klíčovým prvkům 
golfového hřiště. Travní společenstva blízkého okolí budou založena nebo doplněna tak, aby 
jejich druhové složení odpovídalo přirozeným travním společenstvům, které se v daném 
biogeografickém regionu vyskytují. To se týká i výsadeb dřevin. Dojde tak ke vzniku území 
skládajícího se z ploch s různým složením bylinného patra s doprovodem převážně liniových 
dřevinných formací. 

Z hodnocení vlivu na životní prostředí lze na základě zjištěných a uvedených skutečností 
konstatovat, že realizace záměru nebude mít významnější negativní vliv na zdraví obyvatel a 
životní prostředí v dotčeném území ani v jeho okolí. Na základě všech získaných informací a 
posouzení možných vlivů předkládaného záměru na životní prostředí se zpracovatel tohoto 
oznámení domnívá, že záměr výstavby obytného souboru „Řepkové pole“ je za předpokladu 
dodržení navrhovaných opatření z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelný. 
Uskutečnění záměru nezpůsobí změnu životního prostředí v negativním smyslu. 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 
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plochu trvalých travních porostů golfového hřiště s různou intenzitou managementu je pouze 
jiným způsobem využívání kulturní krajiny. Vliv na životní prostředí je vzhledem ke stávajícímu 
stavu spíše mírně pozitivní. I tento fakt je důvodem, proč lze celkově záměr v vztahu k ochraně 
životního prostředí hodnotit jako proveditelný.  
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G. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU Z HLEDISKA ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY 
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H. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 
 
Datum zpracování oznámení: září / 2007 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na 
zpracování oznámení: 
 
EnviConsult, s.r.o. 
A Nad Rokoskou 2361/2a 

180 00 Praha 8 
T +420 284 684 225 
F: +420 284 684 232 
IČ 257 04 834 
E info@enviconsult.cz 
I www.enviconsult.cz 
 
RNDr. Štěpán Hřebík (EnviConsult, s.r.o., hlavní zpracovatel) – textová část 
T: 736 487 763 
E stepan.hrebik@enviconsult.cz 
 
 
 
Podpis: …………………………… 
 
Mgr. Martin Smutný (Integra Consulting Services, s.r.o., spoluautor) – textová část 
- oprávněná osoby podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění, osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 7554/OPVI/04. 
 
 
 
Podpis: …………………………… 
 
Ing. Jiří Velden (GOLFLAND) – zpracovatel obrazových částí – viz přílohy 
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