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Blatenská 2306 

Chomutov  43003 

Tel: 475657107 

e-mail: sixta.j@kr-ustecky.cz 
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B.1  Základní údaje 

B.1.1 Název záměru  

Průmyslová zóna TRIANGLE 

 

B.1.2 Kapacita (rozsah) záměru 

• Plocha řešeného pozemku   cca 3 630 000 m2 

• Předpokládaný počet vzniklých pracovních míst:   10 000 

• Související dopravní napojení : dvě mimoúrovňové křižovatky pro napojení na 

rychlostní silnici, částečná přeložka  stávající železniční vlečky 

• Inženýrské sítě: plyn, voda, el. energie (z hlediska procesu EIA jsou jednotlivé 

projekty posuzovány samostatně)  

• Obslužné komunikace (jedná se o páteřní komunikace uvnitř průmyslové zóny): 

5410-6170m (dle variantních řešení) 

• Předpokládané využití: lehký a stření průmysl, výrobní a skladovací prostory a 

související stavby pro zaměstnance 
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B.1.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:   Ústecký kraj 

Obec:    Velemyšleves 

Žiželice 

Staňkovice 

Bitozeves 

Katastrální území:  Velemyšleves 

Žiželice 

Staňkovice 

Minice 

Tatinná 

Nehasice

B.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry  

Jedná se o vytvoření uzemí, které bude mít k dispozici kvalitní a kapacitně dostačující 

inženýrské sítě. Uzemí bude připraveno jak po stránce stavební, majetkoprávní a 

environmentální (likvidace starých zátěží,řešení ÚSESu) pro vstup investorů. Jedná se tedy 

vesměs o výstavbu základních inženýrských sítí, respektive jejich rekonstrukci, demolici 

starých nepoužívaných objektů, objektů kontaminovaných znečišťujícími látkami. Součástí 

záměru je i vypořádání s ekologickými zátěžemi, které vznikly za dlouholetého působení 

armády. Dále je to i rekonstrukce nebo výstavba komunikací jednak uvnitř areálů( páteřních 

komunikací), tak zkapacitnění stávající silnice Chomutov- Praha respektive jejich napojení na 

místní komunikační sítí pomocí dvou mimoúrovňových křižovatek. Součástí záměru je i 

rekonstrukce a částečné přeložení stávající železniční vlečky. 

Celé zájmové území je dostatečně vzdáleno od obydlených území a tím se vytváří 

předpoklady pro minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo (znečištění ovzduší, hluk, 

pohledová pohoda) a eliminuje se možnost snížení kvality života obyvatelstva.  

V současné době jsou známy některé záměry obdobného charakteru zejména v blízkosti 

měst Most, Louny, Žatec, Kadaň a Chomutov. Tyto lokality jsou však dostatečně vzdáleny a 

je možné vyloučit vznik kumulativních či synergických jevů z hlediska poškození životního 

prostředí či zdraví obyvatel. Výjimkou by snad mohlo být pouze ovzduší, kde je známo 
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překročení některých limitů. Touto problematikou se však v současnosti zabývá Krajský 

program snižování emisí a imisí Ústeckého kraje, který stanovuje limity pro znečišťující látky 

a v kontextu s procesem IPPC tak zajišťuje trvalý tlak na investory  k snižování množství 

emitujících škodlivin a to zejména výběrem vhodných technologií a regulací umisťování 

výrobních činností. Kumulace s jinými záměry podobného charakteru se  tedy nepředpokládá. 

B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 

resp. Odmítnutí. 

Bývalé vojenské letiště Žatec se nachází na území Ústeckého kraje, v okrese Louny, na 

pozemcích náležejících do katastru obcí Minice, Nehasice, Tatinná, Bitozeves, Staňkovice, 

Žíželice. Celé území je v katastru nemovitostí vedeno jako nezemědělská půda. Mimo hlavní 

areál letiště, přibližně 800 m severně od obce Selibice, v katastrálním území stejnojmenné 

obce je umístěn samostatný areál velkokapacitního skladu LPH, který však není uvažován 

jako součást průmyslové zóny.   

Vlastní areál letiště má rozlohu cca 349,7 ha a je umístěn mezi komunikacemi                 

I/7 Chomutov - Praha, I/27 Plzeň - Most a II/250 Žatec – Bitozeves. Letiště se rozkládá 

v mírně svažitém terénu, v nadmořské výšce od cca 255 m (na jihovýchodě) do 285 m (na 

severozápadě). Sklad v Selibicích má rozlohu 9 696 m2 a leží v nadmořské výšce přibližně 

235 m. Zájmové území se nachází na hydrologické rozvodnici dílčích povodí, na lokální 

elevaci mezi tokem Chomutovky na straně jedné a toky Hutné a Ohře na straně druhé. 

Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj podnikání v jihozápadní části kraje. Navrhovaná 

lokalita pro realizaci záměru průmyslové zóny leží v bezprostřední blízkosti silniční sítě a 

železničních tratí (vlečka). Území je již částečně zasíťováno a jsou zde k dispozici zdroje 

vody, el. energie a plynu. V bezprostřední blízkosti se nacházejí fungující výrobní  a provozní 

celky s kterými mohou potenciální investoři navázat kooperativní spolupráci popřípadě využít 

jejich kapacit pro podnikatelskou činnost.  

Z hlediska dopadu na životní prostředí je lokalita umístěna tak, že při zahájení činnosti 

průmyslové zóny bude vliv na obyvatelstvo minimální což je zajištěno dostatečnou 

vzdáleností o obytných zón a dalších zastavěných území sloužící jako prvek občanské 
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vybavenosti. Zvolená lokalita je v současné době zplaněná plocha s rozrůstajícími se nálety 

pionýrských dřevin většinou zařazená jako plocha s nezemědělskou funkcí.  

Po realizaci průmyslové zóny a obsazení pozemků  investory se předpokládá i 

rekultivace stavenišť a to z hlediska biologického (volby vhodných druhů dřevin) tak i 

z hlediska estetického. Posílení lokálního ÚSESU.  Výsledkem realizace záměru  po 

naplnění průmyslové zóny investory se předpokládá vznik cca 10 000  pracovních míst. 

 

Variantní řešení  není navrženo. 

B.1.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Jedná se o realizaci průmyslové zóny tj. připravit posuzovanou lokalitu pro vstup 

vhodného  strategického investora.  

Záměr má za úkol zejména: 

• Provést demolici stávajících stavebních objektů. 

• Provést odstranění náletových dřevin 

• Provést likvidaci starých ekologických zátěží 

• Zajistit posílení inženýrských sítí na kapacitu vhodnou z hlediska plného využití 

průmyslové zóny. 

• Navrhnout a zrealizovat páteřní komunikace pro průmyslovou źonu. 

• Zrekonstruovat a přeložit železniční vlečku. 

• Provést vhodné  napojení průmyslové zóny na připravovanou dvouproudovou 

rychlostní komunikaci dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. 

• Vyřešit problematiku posílení lokálního ÚSESU – pro zajištění propojení dvou 

regionálních biokoridorů. 

Vzhledem k absenci konkrétních údajů o charakterech potencionálních investorů se všechny 

posuzované charakteristiky záměru dotýkají pouze přípravy dotčeného území. 

 

Popis řešení zdroje médií. 
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 Zásobení vodou 

. Pitná voda pro výstavbu 

Po dobu výstavby bude staveniště zásobováno pitnou vodou ze stávajícího vodovodu 

DN 300. Trasa tohoto vodovodu probíhá podél západního okraje zóny. Vlastní připojení může 

být ze stávající přípojky, nebo lze vybudovat přípojku novou, jejíž umístění bude vyhovovat 

průběhu výstavby zóny. Na nové přípojce by bylo nutné vybudovat vodoměrnou šachtu. 

 

Zásobování pitnou vodou areálu zóny je navrženo ze stávajícího vodovodního řadu DN 

300, který probíhá podél západního okraje zóny. 

Volná kapacita tohoto vodovodního řadu je v současnosti cca 10 l/s. Tlakové poměry 

během odběrové špičky jsou nedostatečné a proto bude nutné vybudovat  na vodovodní 

přípojce pro průmyslový areál čerpací stanici a vodojem o obsahu cca 400 m3.  

Přípojka pro průmyslovou zónu bude severně od silnice I/7 naproti energocentru.  

V areálu energocentra bude vybudována čerpací stanice, která bude čerpat pitnou vodu 

do věžového vodojemu výšky 40 m a objemu 400 m3.  

Vodoměrná šachta bude umístěna v místě napojení na stávající řad. Případně je možné 

po dohodě s provozovatelem stávajícího vodovodu (SčVK) umístit vodoměr do čerpací 

stanice. 

Umístění přípojky pitné vody, čerpací stanice a vodojemu se liší v jednotlivých 

variantách řeší dopravní části podle průběhu tras komunikací. 

Pro přípojku vodovodu se uvažuje s potrubím PE DN 150 a pro rozvod pitné vody 

v areálu s potrubím PE DN 100. Neuvažuje se s vybudováním okruhové sítě pitného 

vodovodu podél celého obvodu průmyslového areálu. 

Provozovatel stávajícího vodovodu (SčVK) požaduje, pro zajištění spolehlivosti 

dodávky pitné vody, rekonstrukci stávajícího potrubí DN 300 v délce cca 9 100 m. Pro 

rekonstrukci navrhuje potrubí z tvárné litiny DN 400. 

 

Varianta A 

Rekonstrukce stávajícího vodovodu na DN 400 9 100 m 

Délka přípojky PE DN 150         60 m 

Rozvod pitné vody po areálu PE DN 100  3 300 m 
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Vodoměrná šachta 

Čerpací stanice pro 10 l/s, H = 45 m      

Vodojem o obsahu 400 m3, h = 40 m 

 

Varianta B 

Rekonstrukce stávajícího vodovodu na DN 400 9 100 m 

Délka přípojky PE DN 150       530 m 

Rozvod pitné vody po areálu PE DN 100  3 050 m 

Vodoměrná šachta 

Čerpací stanice pro 10 l/s, H = 45 m      

Vodojem o obsahu 400 m3, h = 40 m 

 

Varianta C 

Rekonstrukce stávajícího vodovodu na DN 400 9 100 m 

Délka přípojky PE DN 150       500 m 

Rozvod pitné vody po areálu PE DN 100  3 050 m 

Vodoměrná šachta 

Čerpací stanice pro 10 l/s, H = 45 m      

Vodojem o obsahu 400 m3, h = 40 m 
 

. Zásobování užitkovou vodou 
Užitková voda pro výstavbu bude napojena na stávající přívod užitkové vody.Tento 

přívod DN 500 je přiveden k severnímu okraji budoucího energocentra. Místo napojení na 

stávající rozvod po bývalém letišti je pro výstavbu nejvhodnější za podchodem pod silnicí 

I/7. 

Vzhledem k tomu, že trasa stávajícího vodovodního řadu užitkové vody vede napříč 

celým areálem průmyslové zóny ( zhruba od severu k jihu), je nutné pro zachování funkčnosti 

průmyslového vodovodu za areálem zóny vybudovat přeložku tohoto vodovodu.  

Trasa přeložky sleduje severozápadní a západní okraj zóny. Délka přeložky je             

2 150 m. Protože za areálem nejsou již uvažovány žádné větší odběry z tohoto vodovodu, je 

navržená přeložka z potrubí PE DN 150. 
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Provozovatel vodovodu užitkové vody, Povodí Ohře st. p., ve smlouvách o dodávkách 

užitkové vody udává dobu na odstranění závady na dodávce vody 48 hod. Na tuto dobu je 

nutné vytvořit zásobní prostor užitkové vody.  

Při požadavku na odběr užitkové vody v rozsahu 5 500 m3/den by bylo nutné vytvořit 

zásobní prostor o objemu  11 000 m3.   

Předpokládáme v době havárie omezený odběr užitkové vody v rozsahu cca 1500 

m3/den a vytvoření zásobního prostoru o velikosti 3000 m3. Tento prostor je tvořen dvěmi 

vodojemy o objemu 2 x 1 500 m3. 

Požadavek na vytvoření tlaku cca 6,5 Mpa v rozvodu užitkové vody zajišťuje navržená 

ATS stanice. Navržená ATS stanice DELFÍN zajistí na výstupu tlak 7,5 Mpa při maximálním 

odběru 97 l/s. Toto množství představuje odběr 5 500 m3 za dvě pracovní směny.  

ATS stanice je vybavena frekvenčním měničem a umožňuje plynulý odběr vody při 

konstantním tlaku. 

Vodoměrná šachta bude umístěna v místě napojení na stávající řád. Případně je možné 

po dohodě s provozovatelem stávajícího vodovodu (Povodí Ohře st. p.) umístit vodoměr do 

ATS stanice. 

Rozvod užitkové vody bude v areálu průmyslové zóny bude tvořit též funkci 

požárního vodovodu. Rozvodné potrubí je navrženo podél celého obvodu průmyslové zóny. 

Ve variantním řešení dopravy v oblasti energetického centra je rozdíl pouze v umístění 

ATS stanice a zásobních vodojemů. Pro varianty B a C je toto umístění totožné. 

 

Varianta A 

 

Přeložka stávajícího vodovodu PE DN 150    2 150 m  

Délka přípojky PE DN 300             140 m 

Rozvod užitkové (požární) vody po areálu PE DN 200-300 8 180 m 

Vodoměrná šachta 

ATS Delfín 97 l/s, H = 75 m          

Vodojem o obsahu 1 500 m3              2 ks 

 

Varianta B, C 
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Přeložka stávajícího vodovodu PE DN 150    2 150 m 

Délka přípojky PE DN 300             250 m 

Rozvod užitkové (požární) vody po areálu PE DN 200-300 8 020 m 

Vodoměrná šachta 

ATS Delfín 97 l/s, H = 75 m          

Vodojem o obsahu 1 500 m3              2 ks 

 

 Kanalizace 

. Splašková kanalizace 

 Po dobu výstavby je nutné udržovat v provozu stávající ČOV včetně přívodního 

kanalizačního řadu. Stávající kanalizační řad který přivádí splašky na ČOV může být během 

provádění demoličních prací postupně rušen, ale je nutné zachovat jeho funkčnost minimálně 

po poslední šachtu před podchodem  silnice I/7. 

 

Na řešení splaškové kanalizace nemá vliv variantní řešení komunikací v oblasti 

energetického centra. 

Variantně je posuzováno řešení s umístěním ČOV pro 3 800 EO  v místě   stávající     

ČOV – varianta A, čerpání splaškových vod na ČOV Žatec – varianta B. Třetí variantou je, 

při čištění vlastních splaškových vod v areálu strategického investora, vybudování ČOV pro 

1000 EO pouze pro zbytek zóny –varianta C.  

 

Varianta A - ČOV pro 3 800 EO 

Je navržena nová ČOV pro 3 800 EO s technologií, která zajistí dodržení kvality vody 

na odtoku z ČOV podle NV 82/1999 bez dodatečných dočišťovacích prvků (filtry). Plošná 

náročnost nové ČOV je cca 3 000 – 4 000 m2. 

 

Kanalizační sběrný řad DN 300    3 380 m 

ČOV pro 3 800 EO             1 ks 

 

Varianta B – odvedení vod na ČOV Žatec 
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Toto řešení předpokládá odvedení (čerpání) splaškových vod samostatným potrubím 

do Staňkovic, kde se uvažuje s čerpáním splašků na ČOV Žatec. Trasa Staňkovice – Žatec je 

společná pro obě potrubí, a nebo lze pro tuto trasu využít pouze jedno potrubí. 

ČOV Žatec je nutné upravit pro případ převedení splašků z průmyslové zóny Triangle. 

V Žatci je navržena rekonstrukce stávající ČOV na výhledovou kapacitu 33 300 EO při 

dodržení kvality odtoku dle NV 82/1999 Sb. a směrnice 91/271/EHS. Dle projektové 

dokumentace byla v době zpracování uvažována volná rezerva pro připojení obcí Nové Sedlo 

(včetně věznice), Libočany a Staňkovice pro cca. 400 m3/d Q24 a 2600 EO. Celková rezerva 

činila cca. 750 m3/d pro Q24 a cca. 3000 EO pro znečištění. 

Po přepočtu ČOV Žatec s navýšením o podíl odpadní vody z průmyslové zóny nad 

zbývající volnou kapacitu vychází: 

- max. přítok na ČOV za deště nelze zvyšovat, tzn. bude nutno snížit ředící poměr na 

přítoku a změnu projednat s Povodím Ohře 

- pro zachování projektovaného stáří kalu 18 dní v oběhové aktivaci by bylo třeba zvýšit její 

objem o cca. 600 m3, nebo zvýšit koncentraci kalu v aktivaci,a průměr dosazovacích nádrží z 

21 m na cca. 24 m a kapacitu ČS vratného kalu o cca. 35 l/s, nebo provést kombinaci obou 

způsobů ( územní rozhodnutí a stavební povolení již byly vydány, v současné době je 

rekonstrukce zařazena do programu ISPA). 

- kapacita dmychárny je dostačují, stejně tak kapacita ostatních objektů 

- napojením dojde ke zvýšení produkce odpadů jako jsou shrabky, písek, kaly a ke 

zvýšení spotřeby energií, flokulantů a chemikálií 

- v případě, že nebude zvýšen objem aktivace nebo dosazovacích nádrží, vzniká riziko 

zvýšení koncentrace CHSK v odtoku nad limit zpoplatnění. Toto lze částečně eliminovat 

zvýšeným dávkováním síranu železitého. 

Závěr: čištění odpadních splaškových vod z průmyslové zóny TRIANGLE na ČOV 

Žatec je možné při splnění výše uvedených podmínek. Předpokladem je realizace výtlaku 

kanalizačního sběrače do Žatce (Staňkovic). 

Kanalizační sběrač bude v této variantě přesunut podél jižní větve páteřní komunikace. 

 

Kanalizační sběrný řad DN 300    3 380 m 

Čerpací stanice splaškových vod           1 ks 
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Výtlačné potrubí ČS PE DN 150    3 550 m 

 

Varianta C 

Pro variantu, kdy si strategický investor zajistí sám čištění splaškových vod je 

navržena (pro zbytek zóny) nová ČOV pro 1 000 EO s technologií, která zajistí dodržení 

kvality vody na odtoku z ČOV podle NV 82/1999 bez dodatečných dočišťovacích prvků 

(filtry). Plošná náročnost nové ČOV je cca 1 000 m2. 

 

Kanalizační sběrný řad DN 300    3 380 m 

ČOV pro 1 000 EO             1 ks 

 

Při čištění splaškových vod strategického investora je s ohledem na provoz a investiční 

náročnost nejvýhodnější varianta s čerpáním splaškových vod na ČOV Žatec.  

Při čištění splaškových vod pouze od 1 000 EO je optimální řešení se samostatnou 

ČOV. 

 

 

. Kanalizace dešťová 
Po dobu výstavby lze využívat stávající dešťovou kanalizaci. Je nutné koordinovat 

demoliční práce objektů letiště s postupem výstavby, aby nedošlo k likvidace řadů dešťové 

kanalizace které odvádějí vodu do recipientu (Chomutovka, Ohře). 

Odvedení dešťových vod z areálu průmyslové zóny je řešeno dešťovou kanalizací  do 

povodí Chomutovky ( severní kanalizační sběrače) a do povodí Ohře (jižní kanalizační 

sběrač). 

Variantně měla být prověřena možnost převedení veškerých dešťových vod do 

povodí Ohře. Po prověření trasy odvedení dešťových vod do Ohře a detailním průzkumu 

terénu průmyslové zóny lze konstatovat, že původní využití povodí Chomutovky a Ohře 

zůstane zachováno. Toto může být přehodnoceno pouze v případě provádění většího 

rozsahu terénních úprav. Jednotlivá parkoviště v areálu zóny budou opatřeny lapači 

ropných látek. 
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Jestliže je požadováno vyčištění průmyslových vod před jejich  vypuštěním do 

kanalizace na parametry nařízení vlády č. 82/1999 Sb., tak nemá smysl budovat samostatnou 

kanalizaci průmyslových vod. Vyčištěné průmyslové vody budou zaústěny do dešťové 

kanalizace a pro případ havárie na čištění průmyslových vod budou zásobní prostory 

v dešťových nádrží zvětšeny o objem na zachycení průmyslových vod po dobu 8 hodin. Na 

odtoku z dešťových nádrží bude instalován havarijní uzávěr.  

Toto opatření se vztahuje na povodí Ohře, protože v povodí Chomutovky je na odtoku 

maximální množství vypouštěných vod cca 60 l/s. Toto množství bude pokryto odtokem 

z dešťové nádrže. Průměrný odtok průmyslové vody ze zóny je uvažován cca 4 000 m3/den, 

což při dvou směnách za den představuje 69 l/s. Z tohoto důvodu je nutné zaústit vyčištěné 

průmyslové vody do jižního kanalizačního sběrače. 

Pro odvodnění průmyslové zóny (odvod dešťových vod do recipientu – Chomutovka, 

Ohře) je vhodné posoudit vhodnost vsakování dešťových vod do propustných vrstev podloží 

zóny. Návrh vsakování musí být zpracován na základě hydrogeologického posouzení 

zájmového území. 

 

 Povodí Chomutovky 

Podél severní páteřní komunikace jsou navrženy sběrné řády DN 600-1400 v celkové 

délce 3 100 m. Maximální průtok v západním řadu délky 2 100 m 5,45 m3/s a ve východním 

řádu délky 1 000 m 2,45 m3. 

Sběrné řády jsou zaústěny do dešťových nádrží o celkovém užitečném objemu cca      

7 200 m3. Odtok z dešťových nádrží bude regulován tak, aby maximální odtok nepřesáhl      

60 l/s. Dešťové nádrže budou opatřeny plovoucími nornými stěnami pro zachycení ropných 

látek v případě ropné havárie na komunikacích zóny.  

Kanalizační řady DN 300-1 400    3 100 m 

Dešťové nádrže  3 600 m3             2 ks 

 

 Povodí Ohře 

Podél jižní páteřní komunikace je navrženy sběrný řády DN 600-1600 v  délce            

2 780 m a podél východní větve páteřní komunikace je kanalizační řad DN 300-500 délky      

730 m Maximální průtok v těchto řadech je 6,92 m3/s a 1,0 m3/s.  
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Sběrné řády jsou zaústěny do dešťových nádrží o celkovém užitečném objemu cca      

10 000 m3. Z toho je 7 500 m3 pro zachycení návrhové srážky a 2 500 m3 pro případ havárie 

na čištění průmyslových vod. 

Odtok z dešťových nádrží bude regulován tak, aby maximální odtok nepřesáhl          

150 l/s. Dešťové nádrže budou opatřeny plovoucími nornými stěnami pro zachycení 

ropných látek v případě ropné havárie na komunikacích zóny. 

Trasa odvedení dešťových vod do Ohře je dlouhá cca 4 300 m. 

Po prověření stávající trasy odvedení dešťových vod do Ohře, je nutné do stavby 

zahrnout rekonstrukci odvodňovacích prvků na trase odvodnění. Rekonstrukce představuje 

v některých úsecích opětné vybudování koryta vodoteče, dále provedení kácení a prořezávek 

v korytě a obnovu a výstavbu propustků pod komunikacemi. Rekonstrukci odtokové vodoteče 

je nutné provést v délce cca 1 090 m, prohloubení v délce 350 m a kácení a prořezávky na 

ploše cca 5 400 m2. 

 

Kanalizační řády DN 300-1 600    3 510 m 

Dešťové nádrže  5 000 m3             2 ks 

Rekonstrukce koryta      1 090 m 

Prohloubení koryta         730 m 

Kácení a prořezávky       5 400m2 

 

Pro odvedení dešťových vod z areálu průmyslové zóny je nutné preferovat povodí Ohře, 

protože občasná vodoteč do které je zaústěna dešťová kanalizace a současně i vyčištěná voda 

z ČOV prochází obcí Tatinná v které budou opatření na zkapacitnění odtoku obtížná. Proto je 

doporučován maximální odtok tímto směrem pouze 60 l/s. Průmyslová kanalizace musí být 

zaústěna do povodí Ohře. 
. Průmyslová kanalizace 

Na základě přehodnocení celé problematiky odvodnění průmyslové zóny vč. odvedení 

vyčištěných průmyslových odpadních vod bylo od budování samostatné průmyslové 

kanalizace upuštěno. 
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 Zásobení plynem 

Dle původní studie bylo navrženo napojení areálu průmyslové zóny ze stávajícího 

VTL plynovodu DN 200 (Postoloprty –Žatec) situovaného jihovýchodně od zóny (podél 

silnice II/250). Z tohoto plynovodu lze realizovat max. příkon ve výši 5.000 m3/hod.   

Z místa napojení je navržen VTL plynovod do vzdálenosti cca 270 m, kde bude 

umístěna RS 2. Trasa VTL přípojky i umístění VTL RS bude na pozemcích, které jsou 

součástí areálu průmyslové zóny. Kapacita RS je navržena na 5.000 m3/hod.  

Pro zajištění požadovaného příkonu ve výši 25.000 m3/hod. je nutno řešit druhý 

přívod VTL plynu. Tento VTL plynovod byl v původní studii řešen pouze ideově s napojením 

na nově vybudovaný VTL plynovod pro rozvojovou zónu Joseph (Havraň). Z tohoto 

plynovodu lze realizovat max. příkon ve výši až 30.000 m3/hod. (s přihlédnutím k potřebám 

zóny Joseph), což bylo potvrzeno novým vyjádřením SČP a osobním jednáním. 

V rámci této varianty byla upřesněna možná trasa VTL plynovodu. Místem napojení 

je VTL plynovod DN 200 před RS v prostoru zóny Joseph. Napojovací místo se opatří 

trasovým uzávěrem. Odtud je navržen VTL plynovod v délce 5.410 m resp. 5.320 m (dle 

umístění RS) do prostoru energocentra, kde bude umístěna RS 1. Kapacita RS je navržena 

na 20.000 m3/hod.  

Trasa je vedena podél polní cesty přes LB1 až do LB2. Těsně před LB2 se plynovod 

křižuje s dvěmi nadzemními VN el. linkami. Do bodu LB2 se přichází křížením polní 

cesty. Trasa pokračuje do LB3 a LB4. Mezi LB4 a LB5 trasa plynovodu přechází údolí po 

okraji vesnice Minice a plynovod se křižuje s říčkou Chomutovkou. Trasa plynovodu dále 

kříží vodní dílo a následně nadzemní el. linku 22 kV. Plynovod končí v RS 1.  

Tato varianta je podmíněna přepojením stávajícího VTL plynovodu pro zónu Joseph 

(ve výchozím bodě v Lišnici ) z VVTL plynovodu 2,0 MPa na sousední VVTL plynovod 

4,0 MPa !! 

Umístění RS v energocentru je navrženo ve dvou podvariantách – podle původního 

návrhu zasahuje její půdorys do pozemků ve vlastnictví fyzických osob, variantně je 

umístění navrženo mimo tyto pozemky. S ohledem na ochranné pásmo budoucí rychlostní 

komunikace (100 m od osy přilehlého jízdního pásu) bylo nutno po dohodě s ŘSD – 
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správa Chomutov dodržet minimální vzdálenost od osy přilehlého jízdního pásu ve výši 

50 m. 

Pro přístup k oběma regulačním stanicím bude vybudována příjezdní komunikace a 

pro ochranu objektů bude okolo regulačních stanic provedeno oplocení. Pro chod regulačních 

stanic budou provedeny přípojky elektrické energie (předehřevy, provozní osvětlení apod.) 

z místní elektrické sítě budované v rámci průmyslové  zóny.  

Mezi RS 1 a RS 2 je navržen STL plynovod v délce 4.000 m. Trasa je vedena společně 

s ostatními inž. sítěmi podél účelových komunikací zóny. V libovolném místě lze provést 

potrubní odbočky pro jednotlivé odběratele (navrtávkou). 

Vzhledem k dosud zamítavému stanovisku Statutárního města Mostu jako vlastníka 

VTL plynovodu Joseph k připojení na tento plynovod je variantně řešeno napojení na stávající 

VVTL plynovod 4,0 MPa v k.ú. Lišnice (okr. Most). 

Od napojovacího místa opatřeného trasovým uzávěrem je trasa navržena v souběhu 

se stávajícím plynovodem pro zónu Joseph, dále trasa obchází obec Moravěves, pod níž 

naváže na trasu dle var. A. Celková délka navrženého VTL plynovodu v této variantě činí 

11.680 m  resp. 11.590 m (dle umístění RS). Kapacita RS je navržena na 20.000 m3/hod.  

Další řešení je shodné s var. A.  

Mezi RS 1 a RS 2 je navržen STL plynovod v délce 4.000 m. Trasa je vedena společně 

s ostatními inž. sítěmi podél účelových komunikací zóny. V libovolném místě lze provést 

potrubní odbočky pro jednotlivé odběratele (navrtávkou).  

Varianta B je podstatně nákladnější než varianta A (je delší o cca 6,2 km). Jediným 

důvodem prověřování této varianty bylo záporné stanovisko Magistrátu města Mostu 

k napojení na nově vybudovaný VTL plynovod pro rozvojovou zónu Joseph u Havraně. 

S potřebou zemního plynu po dobu výstavby se neuvažuje. Lze však s ohledem na 

malou délku trasy v předstihu realizovat VTL plynovod „jih“ vč. RS s kapacitou 5.000 

m3/hod. 
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 Elektrická energie 

. El. energie pro výstavbu 

Ze stávající distribuční soustavy 22 kV lze zajistit odběr el. energie pro potřeby 

výstavby do výše 3 MW ze stávající přípojky – volného vedení 22 kV (SČE). Stávající 

trafostanice 22/6/0,4 kV (součást zařízení převáděného z majetku Ministerstva obrany na 

Ústecký kraj) je předmětem demolic.  

Pro potřeby stavby je navržena stožár. trafostanice 22/0,4 kV umístěná v blízkosti 

státní silnice I/7 po její pravé straně ve směru od Loun. Transformátor umístěný na stožáru 

trafostanice (výkon nutno zvážit s ohledem na předpokládaný max. odběr) bude napájen ze 

stávajícího vedení 22 kV. Sekundárním vedením bude zemním kabelem, pod silnicí č.7, kde 

bude proveden zemní protlak, napájen sekundární rozvaděč, který bude umístěn v blízkosti 

stávající vrátnice. 

Z tohoto rozvaděče bude napájen napětím 3x380 V objekt vrátnice, dále objekt ČOV, 

kde se využije stávající kabel vedený z hlavní stávající trafostanice, který se na vhodném 

místě napojí. Sekundární rozvaděč bude připraven pro připojení dalších nezávislých objektů 

stavby.  
  

. EL.energie pro provoz průmyslové zóny 

Původní studie řešila požadavek na cílový odběr ve výši 70 MW. Pro splnění tohoto 

požadavku byla navržena nová linka (volné vedení) 2x110 kV z rozvodny Výškov 

v Čechách do prostoru tzv. energocentra severozápadně od vlastní zóny (za silnicí I/7), 

kde bude umístěna transformovna 110/22 kV. Navržené řešení zajišťuje stupeň 

zabezpečení odběru II. 

Trasa vedení je navržena v souběhu se stávajícím vedením 22 kV s tím, že budou 

sloučena jejich ochranná pásma. Osová vzdálenost obou linek je uvažována 20 m, celková 

šíře sloučených ochr. pásem 47 – 50 m. Celková délka vedení je 10,1 km. 

Půdorys oplocení transformovny 110/22 kV je odhadován na 120 x 60 m. Ochranné 

pásmo činí 20 m od oplocení. Umístění TR110/22 kV je navrženo ve dvou podvariantách 

– podle původního návrhu zasahuje její půdorys do pozemků ve vlastnictví fyzických 

osob, variantně je umístění navrženo mimo tyto pozemky. S ohledem na ochranné pásmo 

budoucí rychlostní komunikace (100 m od osy přilehlého jízdního pásu) bylo nutno po 
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dohodě s ŘSD – správa Chomutov dodržet minimální vzdálenost od osy přilehlého 

jízdního pásu budoucí rychlostní komunikace R7 ve výši 50 m. 

Vyvedení výkonu z TR 110/22 kV do prostoru zóny se předpokládá kabelovým 

vedením (dle požadavku strategického investora v úrovni 110 i 22 kV), ve společné trase 

s ostatními inž. sítěmi. Křížení se silnicí I/7 (budoucí R7) se provede v kolektoru.   

Součástí rozvodu v zóně musí být též trafostanice 22/0,4 kV, rozvod NN pro 

napájení objektů infrastruktury zóny a osvětlení komunikací. Je uvažováno 

s vybudováním TR „jih“ pro napájení RS plynu jih a část venkovního osvětlení, dále s TR 

„sever“ pro napájení ČOV a části venk. osvětlení. Pro napájení objektů infrastruktury 

v energocentru se využije rozvodna NN, která bude součástí TR 110/22 kV. 

Řešení si vyžádá úpravy stávajícího vybavení rozvodny Výškov. Jejich rozsah a 

podíl nákladů na realizaci hrazený investorem stanoví SČE Děčín.  

Na základě aktualizovaného požadavku objednatele na zajištění cílového odběru ve 

výši 100 MW a stupeň zabezpečení odběru I bylo znovu jednáno na SČE v Děčíně. Pro 

zajištění těchto požadavků již nepostačí realizovat linku 110 kV dle původního návrhu.  

Dle informací SČE bude nutno vybudovat druhý přívod (volné vedení 110 kV) až 

z rozvodny Vernéřov v okr. Chomutov. Trasa tohoto druhého přívodu nebyla zatím 

prověřo-vána a její stanovení (zajištění průchodnosti) si vyžádá více času. Lze 

předpokládat vedení trasy z Vernéřova na Chomutov, jižní obchvat Chomutova a dále 

zhruba ve směru silnice I/7 do zóny Triangle. Celková délka tohoto vedení se odhaduje na 

více než 30 km ve složitém terénu. Proto se doporučuje neřešit tuto linku v rámci stavby 

PZ Triangle a zajišťovat ji prostřednictvím SČE Děčín jako související a podmiňující 

stavbu, včetně nutných úprav stávajících zařízení v prostoru rozvodny Vernéřov. 

Půdorys oplocení transformovny 110/22 kV je odhadován na 120 x 60 m. Tento 

odhad vychází již z realizace dvou přívodních linek a  požadavku strategického investora 

odebírat  cca 80 MW v úrovni 110 kV (vysunuté transformátory 110/22 kV v odběrném 

místě v prostoru zóny).  

Ochranné pásmo činí 20 m od oplocení. Umístění TR110/22 kV je navrženo mimo 

problematické pozemky ve vlastnictví fyzických osob (viz předchozí varianta). Pro polohu 

vůči budoucí silnici R7 platí totéž co v předchozí variantě. 

 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 25/119 
Název záměru Průmyslová zóna Triangle (letiště Žatec) 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02 
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,602643822, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

Vyvedení výkonu z TR 110/22 kV do prostoru zóny se předpokládá kabelovým 

vedením v úrovních 110 i 22 kV, ve společné trase s ostatními inž. sítěmi. Křížení se 

silnicí I/7 (budoucí R7) se provede v kolektoru.   

Součástí rozvodu v zóně musí být též trafostanice 22/0,4 kV rozvod NN pro 

napájení objektů infrastruktury zóny a osvětlení komunikací (ve shodném rozsahu jako 

v předchozí variantě).  

Předchozí varianta je finančně i časově velmi náročná. Proto byla prověřována pro 

zajištění cílového odběru 100 MW možnost napájení zóny z nadřazené přenosové 

soustavy ČEPS v úrovni 400 kV. 

Dle předběžných informací ČEPS a.s. lze uvažovat s vybudováním dvojitého 

volného vedení v úrovni 400 kV z rozvodny Výškov do prostoru energocentra, kde se 

vybuduje rozvodna 400/110/22 kV. 

Trasa vedení 2x 400 kV by mohla být vedena v obdobné trase, jako linka 110 kV ve 

var.A, další údaje lze upřesnit po poskytnutí podrobnějších podkladů od ČEPS a.s. 

Půdorys oplocení transformovny 400/110/22 kV nebyl stanoven, lze však očekávat 

nutnost umístit transformovnu dále od silnice R7, tedy se zásahem do zemědělských 

pozemků severně od energocentra.  Ochranné pásmo činí 20 m od oplocení.  

Vyvedení výkonu z TR 400/110/22 kV do prostoru zóny se předpokládá kabelovým 

vedením v úrovních 110 i 22 kV, ve společné trase s ostatními inž. sítěmi. Křížení se 

silnicí I/7 (budoucí R7) se provede v kolektoru.   

Součástí rozvodu v zóně musí být též trafostanice 22/0,4 kV rozvod NN pro 

napájení objektů infrastruktury zóny a osvětlení komunikací (ve shodném rozsahu jako 

v předchozí variantě).  

Zásobování zóny může být provedeno několika způsoby. Každý z nich musí být 

s ohledem na mimořádně vysoké požadavky na cílový odběr řádně prověřen 

provozovatelem příslušné sítě (SČE resp. ČEPS).  

Stávající přívod do zóny (volné vedení 22 kV) umožní odběr do výše 3 MW. Tento 

lze využít pro výstavbu resp. zásobování vlastní spotřeby zóny. Vzhledem k záměru 

demolice stávající TR 22/6/0,4 kV je třeba uvažovat pro tyto účely s výstavbou nové TR 

22/0,4 kV (stožárové resp. kompaktní).   
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. 

 Řešení dopravy, napojení na dopravní sítě, komunikace 

Silnice první třídy I/7 (Praha – Louny – Chomutov – státní hranice ČR/SRN) a silnice 

I/27 jsou z větší části dvoupruhové. Výhledově se počítá s přestavbou nebo rekonstrukcí částí 

těchto silnic. Tímto budou silnice zkapacitněny. 

Silnice I/7 je součástí vládou schválené koncepce rozvoje dálnic a rychlostních silnic 

s přestavbou na rychlostní silnici R7 v kategorii R22,5/100. Na silnici I/27 se připravuje 

přeložka v úseku  křižovatka se silnicí I/7 („Vysočany“) – Žíželice – Velichov (směr Žatec) 

v kategorii S11,5/80.  

Součástí přestavby silnice I/7 na rychlostní čtyřpruhovou komunikaci R7 v zájmovém 

území průmyslové zóny letiště Žatec je i přestavba křižovatky se silnicí I/27 na mimo-

úrovňovou křižovatku. Na toto mimoúrovňové křížení (MÚK) se v současnosti zpracovává 

dokumentace k územnímu řízení.  

Dále je v rámci přestavby na kategorii R22,5/100  řešeno  dopravní zpřístupnění 

přilehlého území severně od R7 doprovodnou komunikací III. třídy v kategorii S9,5/70. Tato 

doprovodná komunikace je pro tuto studii rozdělena na 2 úseky. První úsek (tj. doprovodná 

komunikace od Bitozeveské křižovatky k energocentru) není součástí studie variantních 

řešení. Druhý úsek od energocentra směrem na západ je součástí studie variantních řešení a 

bude popsán dále. 

Silnice II/250 je dvoupruhová a je v současnosti na silnici I/7 napojena šikmou 

úrovňovou křižovatkou. Tato komunikace bude rozšířena ze své stávající kategorie (přibližně 

S 7,5) na kategorii S11,5/80. Úprava na kategorii S11,5/80 je navržena až k napojení páteřní  

komunikace budoucí průmyslové zóny „Triangle“. Silnice II/250 spojující města Žatec a Most 

má značný hospodářsko dopravní význam v rámci Ústeckého kraje.  

Navrhovaná kategorie zkapacitněné silnice II/250 je v souladu s kategorizací silnic I. a 

II. tříd a dálnic, schválenou MDS pod č.j. 290 95/99.  

Celková délka zkapacitněné silnice II/250 je 2 320 m. 

Součástí přestavby je mimoúrovňové křížení silnice I/7 (budoucí R7), rozdělovací 

malá okružní křižovatka (mezi silnicí R7 a přeložkou železniční vlečky) a přemostění 

přeložky železniční vlečky. 
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Na zkapacitněné silnici II/250 se tedy nachází 2 mostní objekty. První přes budoucí 

čtyřpruhovou komunikaci R7 a druhý přes vlečku, která bude ve výhledu elektrifikována. 

Malá okružní křižovatka mezi mostními objekty má za úkol plynule rozdělovat 

dopravu do průmyslové zóny a na větev MÚK Bitozeves. Vnější průměr okružní křižovatky 

je 40 m. 

Součástí této UČS (ucelené části stavby) je silnice, dopravní opatření, dopravní 

značení, úprava stávajících komunikací, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy, 

příprava území, rekultivace stávajících komunikací, rekultivace manipulačních pruhů a ploch 

zařízení staveniště. Dále je zde obsažen most nad R7 a most nad vlečkou. 

 
. Větve MÚK Bitozeves – silnice I. třídy 

 Větve mimoúrovňové křižovatky Bitozeves jsou zařazeny do kategorie silnic I. třídy. 

Šířkové parametry a návrhová rychlost větví MÚK Bitozeves vychází z příslušných ČSN a 

Vzorových listů Ministerstva dopravy. Větve tvoří osmičkové napojení mimoúrovňového 

křížení silnice R7 a II/250. 

Celková délka větví mimoúrovňové křižovatky je 790 m. 

Součástí této UČS je silnice, dopravní opatření, dopravní značení, úprava stávajících 

komunikací, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy, příprava území, rekultivace 

stávajících komunikací, rekultivace manipulačních pruhů a ploch zařízení staveniště. 

 
. Doprovodná komunikace pro R7 – 2. úsek (Varianta „A“, „B“, „C“) 

 S ohledem na skutečnost, že stávající silnice I/7 bude realizována jako komunikace 

rychlostní (R7) je nutno zajistit dopravní obslužnost obcí v lokalitách přilehlých z obou stran 

k budoucí R7. Obslužné komunikace jsou vyžadovány zákonem. Z těchto důvodů je severně 

od I/7 navržena doprovodná komunikace jako silnice III. třídy. První úsek této doprovodné 

komunikace není součástí studie, ale má přímou vazbu na napojení energocentra průmyslové 

zóny a souběžný lokální biokoridor. Druhý úsek doprovodné komunikace slouží zároveň jako 

přístupová komunikace k energocentru a je součástí této variantní studie. Na základě návrhu 

doprovodné komunikace byl severně od ní umístěn lokální biokoridor, který je rovněž 

součástí této studie (viz kap. 5 této části). 
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Tento druhý úsek navazuje na první úsek (není součástí studie) a obchází budoucí 

energocentrum průmyslové zóny. Je součástí doprovodné komunikace pro rychlostní 

komunikaci R7. V oblasti stávajícího napojení místní komunikace do obce Minice a stávající 

silnice I/7 je doprovodná komunikace vedena mimoúrovňově přes navrhovanou R7. Konec 

doprovodné komunikace je v MÚK Vysočany a je řešen ve 3 variantách.  

 Navrhovaná kategorie doprovodné komunikace je S9,5/70 (silnice III. třídy). 

 Celková délka 2. úseku je: 

- pro variantu „A“ – 1600 m 

- pro variantu „B“ – 1660 m 

- pro variantu „C“ – 1910 m 

 

Součástí této UČS je silnice, dopravní opatření, dopravní značení, úprava stávajících 

komunikací, přeložky inženýrských sítí (včetně případné přeložky nadzemních vedení 22 kV, 

v jejichž ochranném pásmu je část trasy komunikace navržena), vegetační úpravy, příprava 

území, rekultivace stávajících komunikací, rekultivace manipulačních pruhů a ploch zařízení 

staveniště. 

Dále je zde obsažen most nad R7. 

 
. Doprovodná komunikace  pro průmyslovou zónu (Varianta „A“, „B“, „C“) 

V konečném stavu je mezi silnicí R7 a areálem průmyslové zóny navržena souběžná 

hlavní přístupová komunikace do průmyslové zóny, která je na obou koncích přímo napojena 

do MÚK se silnicí I/27 a II/250. Tato komunikace bude veřejná a bude rovněž plnit funkci 

jižní doprovodné komunikace pro rychlostní silnici R7. Na tuto komunikaci budou napojeny 

hlavní vjezdy do jednotlivých areálů průmyslové zóny. 

Komunikace je navržena v kategorii MS 9,5/50. Uvnitř průmyslové zóny je podél 

komunikace navržen jednostranný chodník šířky 2,0 m. Tento chodník je od komunikace 

oddělen zeleným pásem šířky 3,0 m. Komunikace uvnitř průmyslové zóny je osvětlena. 

Celková délka komunikace je: 

- pro variantu „A“ – 5500 m 
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- pro variantu „B“ – 5490 m 

- pro variantu „C“ – 5500 m 

Součástí této UČS je silnice, dopravní opatření, dopravní značení, úprava stávajících 

komunikací, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy, příprava území, rekultivace 

stávajících komunikací, rekultivace manipulačních pruhů a ploch zařízení staveniště. 

 

. Páteřní komunikace průmyslové zóny (Varianta „A“, „B“, „C“) 

Páteřní komunikace průmyslové zóny jsou napojeny na doprovodnou komunikaci pro 

průmyslovou zónu a na doprovodnou komunikaci pro R7 (2. úsek). Páteřní komunikace se 

nachází po obvodě a je navržena tak, aby byla umožněn přístup od obou mimoúrovňových 

křižovatek na silnici R7 (MÚK Vysočany a MÚK Bitozeves) a zároveň další podružnou 

úrovňovou křižovatkou na silnici II/250 (poblíž hranice k.ú. Bitozeves a Staňkovice u Žatce). 

Tento systém komunikací a křižovatek umožní rovnoměrnější rozložení dopravních zátěží 

k jednotlivým vjezdům, dělbu dopravní zátěže ze silnice R7 a I/27 do průmyslové zóny a 

obsluhu celé zóny hromadnou dopravou. 

Komunikace jsou navrženy v kategorii MS 9,5/50. Uvnitř průmyslové zóny je podél 

komunikace navržen jednostranný chodník šířky 2,0 m. Tento chodník je od komunikace 

oddělen zeleným pásem šířky 3,0 m. Komunikace uvnitř průmyslové zóny jsou osvětleny, 

osvětlení je zahrnuto v inž. sítích (el. energie). 

Celková délka komunikací je: 

- pro variantu „A“ – 5480 m 

- pro variantu „B“ – 5560 m 

- pro variantu „C“ – 6170 m 

Součástí této UČS je silnice, dopravní opatření, dopravní značení, vegetační úpravy, 

příprava území. 
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B.1.7 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Termíny a postup výstavby závisí na mnoha okolnostech, zejména na způsobu 

financování stavby, existenci vhodného strategického partnera apod. 

         Neméně důležitým faktorem je postup projektové přípravy a obstarání územního 

rozhodnutí a potřebných stavebních povolení. Podrobnější harmonogram bude zpracován 

následně. 

 

B.1.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků   

. VÚSC:    Ústecký kraj 

. ÚSC – Obce:  Velemyšleves 

Žiželice 

Staňkovice 

Bitozeves 

 

 

B.1.9 Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 Zák. č. 

100/2001 Sb. 

 Kategorie: 

Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacími řízení) 
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 Příslušný správní úřad :  

Krajský úřad Ústeckého kraje 

 Číslo a popis záměru: 

10.6 Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad   

3 000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1 000m2. 

      

B.2  Údaje o vstupech 

B.2.1 Zábor půdy 

Realizace průmyslové zóny na území bývalého žateckého letiště představuje jen 

minimální nárok na zábor zemědělsky nebo jinak využitelné plochy ( pouze pro komunikace a 

mimoúrovňové křižovatky) a naopak umožňuje efektivní řešení problematiky starých 

ekologických zátěží. Bývalé vojenské letiště Žatec se nachází na území Ústeckého kraje, 

v okrese Louny, na pozemcích náležejících do katastru obcí Minice, Nehasice, Tatinná, 

Bitozeves, Staňkovice, Žíželice. Celé území je v katastru nemovitostí vedeno jako 

nezemědělská půda. Vlastní areál letiště má rozlohu cca 349,7 ha a je umístěn mezi 

komunikacemi    I/7 Chomutov - Praha, I/27 Plzeň - Most a II/250 Žatec – Bitozeves.  

V současné době v areálu letiště probíhá sanace starých ekologických zátěží. Je nutné 

zdůraznit, že realizací průmyslové zóny dojde k sanaci těchto starých zátěží. V případě 

nerealizace záměru by tato sanace byla jistě zpomalena ne - li zcela zastavena. V případě 

skrývky ornice (pokud nebude kontaminovaná) dojde k její deponii pro pozdější využití při  

terénních rekultivačních úpravách. Kontaminovaná půda bude na biodegradačních plochách 

upravena a po snížení obsahu škodlivin použita uvnitř areálu. 

K záboru zemědělské půdy dojde v případě realizace dopravního napojení na místních 

komunikací na budoucí rychlostní komunikaci. Zábor proběhne v okolí již stávajících 

úrovňových křižovatek. Před uzemním rozhodnutím bude požádáno o vynětí ze ZPF. 

Z hlediska environmentálního hodnocení území je možné zájmovou lokalitu zařadit 

mezi méně hodnotné území s   environmentálním hodnocením 37-161 Kč/ m2 . Zatímco 

hodnota ekosystémů při toku nedaleké Chomutovky dosahuje hodnot až 806 Kč/ m2  
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Ekonomická hodnota tohoto posuzovaného území je touto  metodikou a na základě 

příslušného zařazení stanovena v rozsahu 35-1700 Kč/ m2. (Hesenská metodika oceňování 

biotopů - Ing. Josef Seják,CSc. : Ekonomické hodnocení ekologických funkcí území)  

B.2.2 Odběr a spotřeba vody 

 Odběr vody v době výstavby  

 
V době výstavby to je v první fázi fungování průmyslové zóny je nárokováno 

100m3/den  pitné vody a 1.000 m3/den  průmyslové vody. Jedná se zejména o potřeby pro 

stavebníky a realizaci jednotlivých stavebních činností. 

 Celkové požadavky na odběr a spotřebu vody 

Spotřeba vody v době provozu jednotlivých technologiích umístěných na území 

průmyslové zóny roste v souvislosti s jejím obsazováním. Pro prvního „strategického 

investora  je počítáno s kapacitou 400 m3/den  pitné vody a 4 400 m3/den  vody průmyslové. 

Pro celou zónu pak 500 m3/den  pitné vody a 5500 m3/den  vody průmyslové. 

 

B.2.3  Energetické zdroje 

 Elektrická energie 

V době výstavby to je v první fázi fungování průmyslové zóny jsou  nárokovány 3MW 

el. energie ty slouží zejména pro stavebné stroje a zajištění stavebních činností. Pro 

strategického investora ve fázi fungující technologie je požadováno 80 MW el.  energie. 

Celkový požadavek pro naplněnou průmyslovou zónu je 100MW el.energie. 

 Plyn 

. Spotřeba zemního plynu v době výstavby 

V  době výstavby není nárokována dodávka zemního plynu. 
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. Spotřeba zemního plynu v době provozu 

Strategický investor si nárokuje 15 000 m3/hod celá plně obsazená zóna bude mít 

spotřebu 25 000 m3/hod. 

 

B.2.4 Surovinové zdroje 

Nepočítáme li nutnost materiálů k výstavbě samotného objektu je specifikace 

surovinových zdrojů je problematická a to zejména z důvodu, že do současnosti není znám 

konkrétní investor. Lze však z jistotou konstatovat, že doprava jakýkoliv surovin by vzhledem 

k realizaci a zkapacitnění rychlostní komunikace a příslušné železniční vlečky neměl být 

vážnější problém. Doprava surovin záleží jen na logistice příslušného investora. Příslušné 

orgány by měli dbát na to, aby se v průmyslové zóně nekumulovali některé nebezpečné látky 

nad míru nutnou pro samotný provoz  příslušné technologie. 

B.2.5 Dopravní obslužnost 

Řešení dopravní obslužnosti vychází z polohy průmyslové zóny  na křižovatce silnic 

I/7 (výhledově rychlostní komunikace R7) Praha – Chomutov – Hraniční přechod do SRN 

a I/27 Ústí nad Labem – Most – Plzeň. Dobré dopravní napojení bude zkvalitněno zvláště 

po realizaci mimoúrovňového křížení těchto silnic.  

V rámci dopravního napojení jsou řešeny komunikace vč. souvisejících objektů a 

železniční vlečky  tj. : 

• Zkapacitnění silnice II/250 (vč. mostů) 

• Větve MÚK Bítozeves 

• Doprovodná komunikace pro R7 – 2. úsek (vč. mostu) 

• Doprovodná komunikace  pro průmysl. zónu (sever) 

• Páteřní komunikace průmyslové zóny 

• rekonstrukcí stávající vlečky v celém úseku včetně 

zaústění do žst. Postoloprty a vybudování dvou nových 

kolejí v zóně. 
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Stávající areál letiště je napojený v prostoru bývalé hlavní brány na silnici I/7 

výjezdem s úrovňovou křižovatkou. Během výstavby průmyslové zóny a jejím postupným 

uváděním do provozu v době, kdy nebude provedena přestavba křižovatek s I/27 a II/250 

na mimoúrovňové a dále mezi těmito křižovatkami  nebude realizovaná přestavba silnice 

I/7 na kategorii R22,5/100, bude možné dočasně využívat stávajícího připojení s tím, že je 

bezpodmínečně nutné doplnit stávající vozovku o odbočovací a připojovací pruhy 

Silnice I/7 je součástí vládou schválené koncepce rozvoje dálnic a rychlostních silnic 

s přestavbou na rychlostní silnici R7 v kategorii R22,5/100. Na silnici I/27 se připravuje 

přeložka v úseku  křižovatka se silnicí I/7 („Vysočany“) – Žíželice – Velichov (směr Žatec) 

v kategorii S11,5/80.  

Součástí přestavby silnice I/7 na rychlostní čtyřpruhovou komunikaci R7 v zájmovém 

území průmyslové zóny letiště Žatec je i přestavba křižovatky se silnicí I/27 na mimo-

úrovňovou křižovatku. Na toto mimoúrovňové křížení (MÚK) se v současnosti zpracovává 

dokumentace k územnímu řízení.  

Dále je v rámci přestavby na kategorii R22,5/100  řešeno  dopravní zpřístupnění 

přilehlého území severně od R7 doprovodnou komunikací III. třídy v kategorii S9,5/70. 

Silnice II/250 je dvoupruhová a je v současnosti na silnici I/7 napojena šikmou 

úrovňovou křižovatkou. Tato komunikace bude rozšířena ze své stávající kategorie (přibližně 

S 7,5) na kategorii S11,5/80. Úprava na kategorii S11,5/80 je navržena až k napojení páteřní  

komunikace budoucí průmyslové zóny „Triangle“.  

Součástí přestavby je mimoúrovňové křížení silnice I/7 (budoucí R7), rozdělovací 

malá okružní křižovatka (mezi silnicí R7 a přeložkou železniční vlečky) a přemostění 

přeložky železniční vlečky. 

Na zkapacitněné silnici II/250 se tedy nachází 2 mostní objekty. První přes budoucí 

čtyřpruhovou komunikaci R7 a druhý přes vlečku, která bude ve výhledu elektrifikována. 

Malá okružní křižovatka mezi mostními objekty má za úkol plynule rozdělovat 

dopravu do průmyslové zóny a na větev MÚK Bitozeves. Vnější průměr okružní křižovatky 

je 40 m. 

S ohledem na skutečnost, že stávající silnice I/7 bude realizována jako komunikace 

rychlostní (R7) je nutno zajistit dopravní obslužnost obcí v lokalitách přilehlých z obou stran 
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k budoucí R7. Obslužné komunikace jsou vyžadovány zákonem. Z těchto důvodů je severně 

od I/7 navržena doprovodná komunikace jako silnice III. třídy. 

V konečném stavu je mezi silnicí R7 a areálem průmyslové zóny navržena souběžná 

hlavní přístupová komunikace do průmyslové zóny, která je na obou koncích přímo 

napojena do MÚK se silnicí I/27 a II/250. Tato komunikace bude veřejná a bude rovněž plnit 

funkci jižní doprovodné komunikace pro rychlostní silnici R7. Na tuto komunikaci budou 

napojeny hlavní vjezdy do jednotlivých areálů průmyslové zóny. 

Páteřní komunikace průmyslové zóny jsou napojeny na doprovodnou komunikaci pro 

průmyslovou zónu a na doprovodnou komunikaci pro R7 (2. úsek). Páteřní komunikace se 

nachází po obvodě a je navržena tak, aby byla umožněn přístup od obou 

mimoúrovňových křižovatek na silnici R7 (MÚK Vysočany a MÚK Bitozeves) a zároveň 

další podružnou úrovňovou křižovatkou na silnici II/250 (poblíž hranice k.ú. Bitozeves a 

Staňkovice u Žatce) 
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B.3 Údaje o výstupech 

B.3.1 Ovzduší 

 Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 
 
Při výstavbě 

Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší. 

Krátkodobě lze počítat s provozem kompresorů, popřípadě dalších  stacionárních mechanismů 

spalujících motorovou naftu.   

    
 Při provozu  

Hlavním bodovým zdrojem znečišťování ovzduší při provozu budou emise ze spalování 

zemního plynu.  Pokud budeme brát v úvahu standartní proces spalování tak při maximální 

spotřebě 25 000 m3/hod se jedná o produkci emitovaných škodlivin uvedenou v tabulce: 

 

Očekávaná produkce emisí z prodejny potravin při spálení 25 000 za den 
 Kotelna 

Hodinová  spotřeba ZP   [m3] 25000 

emise tuhých látek   [kg] 0,498911 

emise NOX   [kg] 39,91286 

emise SO2     [kg] 0,240006 

emise CO   [kg] 7,975013 

emise uhlovodíků CXHy     [kg] 3,155989 

 

Dle celostátního sčítání dopravy z roku 2000 je dopravní zatížení silnice I/7 

v uvažovaném úseku zatíženo 5614 voz./den (z toho je 1457 voz./den těžkých vozidel), 

silnice I/27 6723 voz./den (z toho je 1400 voz./den těžkých vozidel) a silnice II/250 1687 

voz./den (z toho je 577 voz./den těžkých vozidel). 

 V roce 2010 naroste dopravní zátěž na R7 na 7430 voz./den, na silnici I/27 na 8740 

voz./den a na silnici II/250 na 2100 voz./den. 

 Z provozu průmyslové zóny dojde k navýšení dopravní zátěže o  1740 těžkých vozidel 

za den a 2400 osobních vozidel za den. Při znalostech množství emitovaných škodlivin je 

možné odhadnout emisní zatížení z dopravy 
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B.3.2 Odpadní vody 

 Řešení po dobu výstavby 

 Po dobu výstavby je nutné udržovat v provozu stávající ČOV včetně přívodního 

kanalizačního řadu. Stávající kanalizační řad který přivádí splašky na ČOV může být během 

provádění demoličních prací postupně rušen, ale je nutné zachovat jeho funkčnost minimálně 

po poslední šachtu před podchodem  silnice I/7. Splašková voda bude v době výstavby 

produkována v množství 100 m3/den, průmyslové odpadní vody nebudou produkovány. 

 Řešení po době provozu 

Na řešení splaškové kanalizace nemá vliv variantní řešení komunikací v oblasti 

energetického centra. 

Variantně je posuzováno řešení s umístěním ČOV pro 3 800 EO  v místě   stávající     

ČOV – varianta A, čerpání splaškových vod na ČOV Žatec – varianta B. Třetí variantou je, 

při čištění vlastních splaškových vod v areálu strategického investora, vybudování ČOV pro 

1000 EO pouze pro zbytek zóny –varianta C.  Splaškové kanalizace budou produkovány 

v množství 400 m3/den v případě strategického investora a dále pak pro celou zónu se 

produkce odhaduje na 500 m3/den splaškových vod. 

Při čištění splaškových vod strategického investora je s ohledem na provoz a investiční 

náročnost nejvýhodnější varianta s čerpáním splaškových vod na ČOV Žatec.  

Při čištění splaškových vod pouze od 1 000 EO je optimální řešení se samostatnou 

ČOV. 

Vyčištěné průmyslové vody budou mít parametry před jejich  vypuštěním do 

kanalizace na dle  nařízení vlády č. 82/1999 Sb., proto se samostatnou čističkou 

průmyslových vod nepočítá. Vody budou vypouštěny v množství 5500 m3/den. Dešťové vody 

budou produkovány dle rozsahu odvodňovaných ploch. 

  

 

B.3.3 Odpady 
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 Odpady v době výstavby  

. Přehled odpadů vzniklých při sanačním zásahu 

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny kategorie a druhy odpadů, které budou vznikat 

při sanaci jednotlivých oblastí areálu bývalého vojenského letiště Žatec,  v souladu 

s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.  

Sanační materiály a odpady jsou předběžně rozděleny do dvou skupin. V prvé části se 

jedná o odpady, které budou vznikat sanačními zásahy v areálu a jejich zdrojem budou 

v podstatě stávající kontaminace horninového prostředí, stavebních objektů a provozně-

technologických souborů, tedy staré ekologické zátěže. Ve druhé části jsou předběžně 

uvedeny odpady, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s doprovodnými činnostmi 

v průběhu sanačních prací. 

 Přehled odpadů ze sanace kontaminovaného prostředí areálu 

Přehled odpadů vychází z návrhu sanačních prací uvedených v  projektu „ Sanace 

průmyslové zóny Triangle“(CSES). Odpady budou především tvořeny odtěženou zeminou 

z nesaturované zóny, kontaminovanou NEL, která bude zpracována biodegradací „ex-situ“ a 

zpětně využita pro zásypy vytěžených prostorů. Další skupinou budou odpady 

z dekontaminace podzemní vody ze saturované zóny a z ČOV a dále odpady z demolic 

stavebních objektů a provozně-technologických souborů.   

Návrh zařazení odpadů byl proveden v členění v následující tabulce:  
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Přehled odpadů ze sanace areálu letiště 

Název odpadu 
Kate

gorie 
KDO 

Návrh nakládání 

s odpadem 

Kaly ze dna nádrží na ropné látky N 050103 spalovna NO 
Uniklé (rozlité) ropné látky N 050105 biodegradace 

Kaly z odlučovačů oleje N 130502 spalovna NO 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
O/N 

 
podskupina 
1502 

spalovna NO 
 

Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 170301 

O 
 

170302 
 

skládka, recyklace 
 

Železo a ocel O 170405 recyklace 
Směsné kovy O 170407 recyklace 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný 

dehet a jiné nebezpečné látky 
N 
 

170410 
 

skládka, recyklace 

Kabely neuvedené pod 170410 O 170411 recyklace, skládka 
Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 
N 170503 biodegradace, skládka 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
170503 

O 
 

170504 
 

skládka zemin, využití 
pro zemní práce 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

N 170903 skládka, biodegradace, zpětné 
využití po biodegradaci 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 
170903 

O 170904 recyklace, skládka , využití 
pro stavební práce 

Odpady z čistíren odpadních vod 
jinde neuvedené 

O/N podskupina 
1908 

zneškodnění nebo využití dle 
druhu odpadu 

Kaly z biologického čištění 
průmyslových odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky (ČOV) 

N 19 08 11 specializovaná firma 

Kaly z biologického čištění 
průmyslových odpadních vod neuvedené pod 
číslem 19 08  

O 19 08 12 specializovaná firma 

Odpady ze sanace zeminy a podzemní 
vody 

O/N podskupina 
1913 

zneškodnění nebo využití dle 
druhu odpadu 

Sklo O 200102 recyklace 
Biologicky rozložitelný odpad O 200201 kompostování 
Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 200203 skládka  
Kal ze septiků a žump O 200304     specializovaná firma, ČOV 
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 Přehled odpadů z provozních činností při sanaci areálu 

Přehled odpadů je uveden orientačně na základě předpokládaných souvisejících činností 

pro zajištění průběhu sanačních prací areálu letiště. 

Přehled  předpokládaných odpadů z ostatních činností  

Název odpadu 
Kate

gorie 
KDO 

Nakládání 

s odpadem 

Kaly ze dna nádrží na ropné látky N 050103 spalovna NO 
Uniklé (rozlité) ropné látky N 050105 biodegradace 
Odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje 

N 
 

podskupina 1302 recyklace 
 

Kaly z odlučovačů oleje N 130502 spalovna NO 
Obaly (včetně odděleně sbíraného 
komunálního obalového odpadu) 

O/N 
 

podskupina 1501 recyklace 

Absopční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy 

O/N 
 

podskupina 1502
 

spalovna NO 
 

Pneumatiky O 160103 recyklace 
Olověné akumulátory N 160601 recyklace 
Dřevo   (dřevěné odpady a obaly) O 170201 skládka, druhotné využití 
Směsné kovy O 170407 recyklace 
Odpady z čistíren odpadních vod jinde 
neuvedené 

O/N podskupina 
1908 

zneškodnění nebo využití dle 
druhu odpadu 

Papír a lepenka O 200101 recyklace 
Sklo O 200102 recyklace 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 200121 specializovaná firma 
Baterie a akumulátory N 

O 
200133 
200134 

specializovaná firma 

Plasty O 200139 recyklace 
Kovy O 200140 recyklace 
Biologicky rozložitelný odpad O 200201 kompostování 
Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 200203 skládka  
Směsný komunální odpad  O 200301 skládka TKO 
Uliční smetky O 200303 skládka TKO 
Kal ze septiků a žump O 200304     specializovaná firma, ČOV 

 

 Odpady v době provozu  

Kvantita ani kvalita odpadů vznikajících při samotném provozu se nedá kvalifikovaně 

odhadnou. Důvodem absence takového odhadu je nedostatek podkladových materiálů o 

budoucích technologických procesech provozovaných na průmyslové zóně. Je tedy nutné 

sledovat příchod jednotlivých investorů a kontrolovat jejich produkci opadů co do kvality  a 

kvality a striktně vyžadovat dodržování příslušných právních předpisů  v oblasti nakládání  

s odpady. 
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C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 

DOTČENÉM ÚZEMÍ  
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C.1 Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik 

dotčeného území  

 

Oblast do které náleží řešené území leží dle charakteristiky klimatických regionů ČR 

v klimatickém regionu kód č. 1, T1 teplý, suchý, s roční sumou teplot nad +10°C, 

s průměrnou roční teplotou 8-9 °C, s průměrným ročním úhrnem srážek 450 až 500 mm. 

Průměrná výška sněhové pokrývky řešené plochy nepřesahuje 50 cm za zimní období. 

Rozptylové podmínky území odpovídají typu „rovina“. Rozptyl atmosférických příměsí 

je velmi vysoký, doba trvání místních inverzí je nízké, četnost a intenzita inverzí je rovněž 

nízká. V údolí Chomutovky, které je vhloubeným útvarem, jsou rozptylové podmínky 

poněkud zhoršeny. 

Znečištění ovzduší oxidy síry nepřesahuje nejvyšší povolené koncentrace a činí 

přibližně 60 µg.m-3 ročního průměru pro celou řešenou oblast. Znečištění ovzduší polétavým 

prachem však dosahuje až 100 µg.m-3 v ročním průměru, což je jedna z nejvyšších hodnot 

nalézaných v republice. Vysoká prašnost je nejspíše důsledkem odlesnění a nadměrného 

zornění. 

Celá oblast spadá do nízké, čtvrté třídy úrovně životního prostředí a lze ji 

charakterizovat jako prostředí silně narušené. 

 

1.1. Geologie a geomorfologie 
 

Celá oblast, do které náleží sledované území, leží v typu A.1. – velmi teplé nížiny  

s doubravami na černozemích, převážně v podtypu A.1. 4. – sprašové roviny a pahorkatiny. 

Do jižní části území vstupuje podtyp A. 1. 2. – terasové stupňoviny. Niva Chomutovky leží 

v podtypu A. 1. 1. – poříční roviny. 

Podle geologické mapy ČR pokrývají převážnou část oblasti spraše a sprašové hlíny 

svrchního pleistocenu. V rovinách nad Tatinnou a nad Bitozevsí směrem k Vidovli se 

vyskytují plochy fluviálních písčitých štěrků mindelských teras, které vystupují v malých 

enklávách při horní hraně strání Chomutovky a zejména se uplatňují na jihu území. Nivou 

Chomutovky vstupuje do území pruh fluviálních písčitých hlín až hlinitých písků se štěrkovou 
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příměsí. Stráně Chomutovky  jsou tvořeny mozaikou terciérních souvrství hnědouhelných 

slojí bezuhelného vývoje (v prostoru Tatinné), deluviálními písčitojílovitými hlínami (jižní 

svah u Bitozevsi) a miocenním mezislojovým horizontem střední části mosteckého souvrství 

(po obou svazích u Nehasic). 

Terén je modelován jako velmi mírně zvlněná rovina s průměrnými nadmořskými 

výškami 250 až 270 m n. m. s nejvyšším bodem  U školky 279 m n. m. Řeka Chomutovka 

protéká oblastí v relativně hlubokém terénním zářezu. 

 

1.2. Pedologie  
 

V celé oblasti jednoznačně plošně dominují půdy HPJ 01. Jsou to černozemě na spraši, 

středně těžké s příznivým vodním režimem. Tyto půdy pokrývají převážnou část zorněné 

plochy (převod na STG 2 BD 3). 

Místně v celém řešeném území se vyskytují HPJ 04, HPJ 05 a HPJ 21. Jsou to 

černozemě na spraších s podložím písků nebo na píscích, případně hnědozemě na píscích. 

Jsou lehké, středně až velmi výsušné (převod na STG 2 BD 2–3). 

Vcelku výjimečně, v malých enklávách, roztroušeně v celé oblasti je zastoupena HPJ 

22. Jde o hnědou půdu na zahliněných písčitých substrátech, lehčí nebo středně těžkou, 

výsušnou (převod na STG 2 B- BD 2–3). 

Na svazích k Chomutovce se nalézají půdy HPJ 40 a HPJ 41, což jsou půdy svažité, 

různě těžké, s proměnlivou štěrkovitostí. Jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách. 

V srážkově podnormálním řešeném území jsou to půdy sušší (převod na STG 2 BD 2–3) 

Na přechodu svahů a roviny polí se občas vyskytuje HPJ 08; jde o erodovanou 

černozem či hnědozem na spraších, středně těžkou, zpravidla položenou na svahu (převod na 

STG 2 BD 2–3). 

Velmi vzácně  (nad Nehasicemi a při jižním okraji území) se v polích vyskytují malé 

plochy půdy typu HPJ 06. Jde o černozem na slínitých a jílovitých substrátech. Půda je lehká, 

má však těžkou spodinu a bývá občasně převlhčena (převod na HPJ 2 BD 3-4). 

V nivě Chomutovky jsou evidovány půdy HPJ 56 a HPJ 58. Jsou to nivní půdy a nivní 

půdy olejové na nivních uloženinách. Jsou středně těžké. Jejich vláhové poměry jsou příznivé 

(HPJ 56), případně jsou převlhčené (HPJ 58) na STG byly převedena jako 2 BC 3 resp. 4. 
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Potenciál zemědělských půd je nadprůměrný. Půdy jsou vzhledem k nadměrnému 

zornění vystaveny větrné erozi. 

 

1.3. Hydrologie 
 

Území je odvodňováno do Ohře. Zhruba podél komunikace I/7 probíhá rozvodnice 

podpovodí. Severně ležící část řešeného území je odvodňována Chomutovkou. Území je však 

natolik suché, že zde prakticky nejsou potůčky, ani vlásečnicové vodoteče. Ve stráních nad 

Chomutovkou se vyskytují strže se zvýšenou hydricitou. Výjimkou je drobná vodoteč 

pramenící jižně od Tatinné. Jižně od komunikace I/7 gravitují vody přímo do Ohře. i zde je 

jen jedna drobná občasná vodoteč v lokalitě Pod kozou. 

Voda  Chomutovky je Mapou čistoty vod klasifikována jako znečištěná (III. třída 

jakosti vody). Hodnocení kvality vod oblasti nejsou k dispozici. Podle místního řešení lze 

však soudit, že jde o kvalitu vod II. až III. třídy – vody znečištěné. Znečištění je způsobeno 

splachy a výluhy z okolních polí. Na drobnou vodoteč u Tatinné jsou napojeny odpadní vody 

z areálu letiště. Odpadní vody jsou čištěny v ČOV. 

Vodohospodářský potenciál podzemních i povrchových vod je v celé oblasti nízký. 

  

  

C.2 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného 

využívání.  

Do konce roku 1992 bylo vojenské letiště Žatec využíváno jako letiště. Z hlediska 

možnosti ovlivnění životního prostředí byla v dotčeném území prováděna řada činností, které 

mohly a dle zjištěných koncentrací NEL i měly negativní vliv na horninové prostředí a 

podzemní vody. Jednalo se vesměs o skladování leteckých pohonných hmot (dále jen LPH), 

jejich dopravu a manipulaci s nimi při stáčení a čerpání. 

 

Od roku 1993 je LŽ mimo provoz. Není zde žádná posádka, pouze jeden objekt je 

využíván hlídací službou, která zabezpečuje ostrahu areálu. Dále pak zde probíhá firmou     

OPV s. r. o. sanační čerpání podzemních vod. Krajina v okolí letiště je využívaná převážně 
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k zemědělským účelům. Záměrem Krajského úřadu Ústeckého kraje je využití původního 

vojenského letiště Žatec pro strategickou průmyslovou zónu a její využití  pro potenciálního 

investora. 

U komunikace I/7, která vede souběžně vedle severní hranice bývalého vojenského 

letiště, se v budoucnu uvažuje s její přestavbou na rychlostní komunikaci R7 v kategorii R 

22.5/100.  

 Území není v současné době využíváno. Dle územního plánu Města Litvínov  je 

zájmová plocha charakterizována jako rozvojová rezerva města. Záměr zrealizovat na  tomto 

území  průmyslovou zónu může podpořit trvale udržitelné užívání území a to hlavně 

z hlediska: 

• Sanace starých  ekologických zátěží skládky 

• Rekultivace zplaněných ploch (úprava zeleně kolem individuálních investičních 

záměrů) 

• Zamezení šíření agresivních plevelných a náletových druhů rostlin 

z neobhospodařovaných pozemků. 

• Podpory existujících lokálních ÚSES výsadbou nové zeleně  

 

 

C.3 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních 

zdrojů 

Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme 

jako: 

Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může 

využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při 

postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění 

člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají.  (Zák. č.17/1992 sb.) 

 

Přírodní zdroje nebudou realizací stavby dotčeny, v místě stavby se ve smyslu Zák. 

č.17/1992 sb. přírodní zdroje nenacházejí. 
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C.4 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní 

pozorností na  

C.4.1 Územní systém ekologické stability krajiny 

Jižní částí areálu letiště (včetně startovací dráhy) prochází hranice pásma ÚSES – 

nadregionální biokoridor K 20. Dále pak ve vzdálenosti cca 4 km J směrem protéká řeka 

Ohře, která je rovněž nadregionální biokoridor. 

V areálu bývalého vojenského letiště se nenachází souvislá vzrostlá zeleň. Součástí 

území není Lesní půdní fond. V současné době jsou na ploše vzrostlé stromy a keře. Část 

z nich byla vysázena systematicky např. jako stromořadí kolem místních komunikací nebo 

okrasné keře na volných plochách. Vzhledem k tomu, že je letiště již 10 let opuštěné a 

neudržované existuje v areálu velké množství náletových a plevelových dřevin. Tyto keře a 

dřeviny bude nutno v rámci technické přípravy průmyslové zóny odstranit a provést 

odpovídající náhradní výsadbu, která bude nedílnou součástí nově vybudovaného areálu. 

V jižní části bývalého letiště se prochází hranice ochranného pásma nadregionálního 

biokoridoru K20.  

V územně plánovací dokumentaci je stanoven územní limit na výsadbu zeleně na 

35% z celkové výměry průmyslové zóny. 

Vybudováním průmyslové zóny a především doprovodných komunikací dojde 

k omezení přirozené migrace zvěře mezi biocentry v údolí Chomutovky a Ohře.  Z tohoto 

důvodu byl po konzultaci se zpracovatelem ÚSES a dodatků územních plánů dané oblasti 

navržen lokální biokoridor šířky 15 m, který kopíruje severní okraj budoucí doprovodné 

komunikace pro R7 v celé její délce. Na tento biokoridor navazuje kolmo přes R7 a 

průmyslovou zónu druhý biokoridor stejné šířky 15 m. Tento biokoridor kopíruje páteřní 

komunikaci průmyslové zóny ve východním cípu zóny.  

Biokoridory budou vytvořeny výsadbou na stávající orné půdě. V prostoru stávajícího 

zatravnění může být výsadba jen skupinová, příp. jen keře dle možnosti okraje letištní plochy. 

V krajním případě postačí ponechání travní plochy. 

Celková délka biokoridorů je: 

- pro variantu „A“ – 5250 m 
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- pro variantu „B“ – 5360 m 

- pro variantu „C“ – 5420 m 

- biokoridor podél okraje zóny – 890 m 

 

C.4.2 Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky. 

V bezprostřední blízkosti LŽ se, z hlediska zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, nenacházejí žádná chráněná přírodní území     

(národní park, chráněná krajinná ani pásma ochrany vodárenských zdrojů a ani pásma 

přírodních léčivých zdrojů. V nejbližším okolí LŽ jsou následující přírodní památky (dále jen 

PP): 

 

PP 1504 Staňkovice - Opuštěné  pastviny,  významná entomologická památka -

vzdálenost cca 5 km SV smetem od areálu letiště, 

PP 1505 Žatec – teplomilná společenstva s hojným výskytem hmyzu, přibližně 8 km 

V směrem od areálu letiště.       

 

.  

 

C.4.3 Území historického, kulturního nebo archeologického významu, 

Území není z hlediska historického, kulturního ani archeologického významné. 

C.4.4 Území hustě zalidněná 

Zájmové území letiště se nachází, jak již bylo uvedeno, mezi obcemi Minice, Nehasice, 

Tatinná, Bitozeves, Staňkovice a Žíželice. Nejbližší vzdálenosti areálu letiště k obytné zóně 

jsou následující: 

cca 800 m SV směrem obec Tatinná, 

přibližně 1 000 m severně obec Nehasice, 
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Ze sčítání obyvatel obcí v České republice, a které jsou nejblíže areálu letiště, ke dni         

1. 1. 2000 dle údajů Českého statistického úřadu uvádíme následující tabulku:  

 

Tabulka T1  Počet obyvatel v obcích v nejbližším okolí letiště Žatec  

 

 NÁZEV 

OBCE 

POČET 

OBYVATEL 

MUŽI ŽENY PRŮMĚRNÝ 

VĚK 

Bitozeves      339    176      163 35,4 

Staňkovice      872    443      429 35,4 

Žatec 20 214 9 943 10 271 37,1 

Žíželice      399   198      201 35,8 

 

C.5 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v 

dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 

ovlivněny  

C.5.1 Půda 

Dosud provedené průzkumné práce v areálu letiště prokázaly závažné znečištění 

kerosinem a jeho rezidui, jak ve spraších, tak na podstatně větších plochách ve štěrkopíscích 

nad i pod hladinou podzemní vody.  

Znečištění ve spraších se váže na místa úniků, má izolovaný lokální charakter. 

Znečištění štěrkopísků má plošný charakter a je pravděpodobně způsobeno sekundárně. 

Jednak rozmýváním ropných látek vlivem režimního kolísání hladiny podzemní vody a dále 

existujícím a vyvolaným prouděním podzemní vody. 

C.5.2 Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší) 

Posuzovaná oblast se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou území. (Oblastmi se 

zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity 
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a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, se rozumí ta 

území krajů, v jejichž působnosti se nacházejí obce, kde bylo zjištěno na základě pravidelného 

hodnocení kvality ovzduší překročení imisního limitu nebo imisního limitu a meze tolerance. 

Výsledky hodnocení kvality ovzduší na základě dat z roku 2001) Nejbližší takové uzemí je na 

uzemí města Loun a v obci Kozli. Obě tyto lokality jsou v dostatečné vzdálenosti. Zvýšený 

provoz a tím pádem i emisní  zatížení nevlivní  tyto citlivé lokality. Pro stanovení skutečné 

zátěže z ze zvýšeného provozu a provozu instalovaných technologií je však nutmé 

v budoucnu vypracovat rozptylovou studii a rozvoj zóny limitovat na základě Krajského  

programu zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (v současné době je ve stádiu 

připomínkování před schválením kraj. zastupitelstvem).  
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D  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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D.1 Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti, 

složitosti a významnosti 

D.1.1 Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 

Vzhledem k charakteru stavby je obtížné odhadnou (když nejsou známi záměry 

potencionálních investorů) vliv plně fungující průmyslové zóny na životní prostředí. Je 

zřejmé že při každém záměru investorů je nutné pečlivě posoudit navrhované aktivity a 

požadovat po projektech investorů části projektových analýz, které mapující možné vlivy a 

dopady na životní prostředí a to i nad rámec(  u projektů samostatně  nevyžadujících)  Zák. č. 

100/2001 Sb. Je nutné si  uvědomit, že průmyslové aktivity realizované na zájmovém území 

sami ve svých jednotlivostech pro životní prostředí nebezpečí nepředstavují.  Avšak po 

naplnění maximální kapacity průmyslové zóny může dojít ke kumulaci jevů a k synergickému 

působení na jednotlivé složky životního prostředí.  To by pak mohlo negativně ovlivnit 

životní prostředí a kvalitu života obyvatelstva v okolí průmyslové zóny. Skutečností však také 

zůstává fakt, že realizací tohoto záměru dojde k odstranění poměrně rozsáhlé ekologické 

zátěže, můžeme tedy říci, že potenciální zdravotní rizika jsou realizací stavby snižována. 

Ekonomické důsledky této stavby jsou pozitivní a to zejména vznikem několika tisíc 

pracovních míst a vznikem terciálních služeb řešících požadavky investorů (služby, dodávky 

materiálů apod.) 

 

D.1.2 Vlivy vzniklé při realizaci záměru 

V období realizace předmětné stavby bude kvalita ovzduší ovlivňována především  : 

• zvýšenou primární i sekundární prašností 

• produkcí plynných škodlivin 

• v určitých ("příznivých") klimatických situacích i podporou tvorby fotochemického 

smogu. 

 

Prašnost bude způsobována mechanickými zásahy do zemin a následně pak větrem. 

Hlavními zdroji prašnosti budou : 

• zemní práce a manipulace se zeminami 
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• deponie zemin, případně jiných sypkých hmot 

• manipulace s cementem a kamenivem  

• dopravní a pracovní pohyb dopravních prostředků, strojů a zařízení 

• samotná technologie jen  v případě poruchy, respektive havárie. 

 

Významným zdrojem sekundární prašnosti se mohou stát i znečištěné příjezdové 

komunikace po jejich vysušení. 

 Prašnost na stavbách se velice negativně projevuje i v ekologické sféře, kde dochází k 

narušení ekosystémů tím, že pokryv jemného prachu ucpává průduchy asimilačních orgánů 

rostlin. Tím dochází k omezení fotosyntézy a v důsledku toho pak k narušení metabolizmu 

rostlin se všemi předpokládanými dopady na rostlinu. 

 Plynné škodliviny jsou v období výstavby do ovzduší emitovány celou řadou 

stavebních strojů a zařízení a dopravními prostředky. 

 Základní složkou kontaminace ovzduší jsou výfukové plyny spalovacích motorů,  

v daném případě v drtivé převaze vznětových, jejichž výfukové plyny mají v porovnání  

s motory zážehovými ekologicky vhodnější složení, což je zřejmé z následující tabulky č. 9. 

 Všechny tyto údaje je třeba brát v úvahu při hodnocení emisí a jejich vlivů v prostoru  

a čase. Krom toho je nutné zdůraznit, že z hledisek působení škodlivin na ekosystémy je třeba 

brát v úvahu i ta fakta, že : 

• dlouhodobá působení vedou spíše ke chronickým důsledkům 

• krátkodobé extrémní koncentrace škodlivin působí akutní důsledky 

• navíc je nutné brát v úvahu i synergické vlivy všech emitujících zdrojů z průmyslové 

sféry, z lokálních topidel, z dopravy etc. 

 Staveniště zařízení bude vybaveno mechanizací převážně se vznětovými motory.  

Ty sice (v porovnání s motory zážehovými) produkují méně CO2, CO, CxHy, aldehydů  

a polyaromátů, avšak vyznačují se výrazně vyšší produkcí NOx a sazí. 

 S ohledem na skutečnost, že konkrétní působení v době výstavby bude charakteru 

dočasného, nepovažuje zpracovatel  za nutné provést kvantifikaci škodlivin, tedy ani 

kvantifikaci negativních  vlivů na životní prostředí. Nicméně, je však možno konstatovat, že v 

podobných případech lze určit zásadní pravidla obsluhy těchto strojů a zařízení, která 
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povedou k minimalizaci emisí škodlivin do ovzduší a k následné minimalizaci jejich 

negativního  působení na místní a okolní ekosystémy. V zásadě jde o : 

• udržování motorů v bezvadném technickém stavu 

• omezení volnoběžného režimu motorů a naopak vyvarování se náhlých přechodů do 

vysoké zátěže (bude eliminovat plynné emise do ovzduší) 

• organizaci práce na vysoké odborné úrovni (bez zbytečných přejezdů), která je přínosem v 

oblasti znečišťování ovzduší v průběhu výstavby. 

D.1.3 Vlivy na ekosystémy a jiné složky 

Pilotní průzkum přírodních kvalit prostoru bývalého letiště je zpracován Ústavem 

ekologie krajiny v Českých Budějovicích jako Biologický průzkum, který bude podkladem 

pro posudky E.I.A. Biologický průzkum byl zadán na konci léta 2002 a proto uváděné závěry 

celého kolektivu odporníků byly pouze předběžné. Tento průzkum byl použit jako výchozí 

materiál pro následný podrobný průzkum. 

Z hlediska charakteru stavby (plošná likvidace stávajících rostlinných společenstev) byl 

proveden  průzkum, který se  zaměřil na tracheophyta (cévnaté rostliny), zoologická část pak 

na obratlovce a to  ve vegetačním období v roce 2003 v měsících květen – srpen. 

 

.Při průzkumu byly řešeny tyto hlavní okruhy: 

- zpracovat přírodovědnou charakteristiku území; 

- zhodnotit vliv stavby na flóru a faunu (cévnaté rostliny a obratlovce), se zaměřením na 

druhy zvláště chráněné, ohrožené a regionálně vzácné; 

- určit zda dojde při stavbě navrhovaného závodu k likvidaci či poškození nějaké 

populace zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin a obratlovců; 

- navrhnout minimalizační a kompenzační opatření; 

- zpracovat přehled všech zaznamenaných cévnatých rostlin a obratlovců 

(česky a latinsky) a doplnit jej o údaje z průzkumu z roku 2002. 

  

Průzkum z let 2002 i 2003 neprokázal zásadní rozpor při ochraně ekosystémů a realizaci 

popisovaného záměru. 
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 Doporučení  

(výsledky průzkumu a hodnocení předchozího průzkumu je uveden v kapitole H4) 

V celém zájmovém území (posuzované lokality 1 – 5) nebyl zaznamenán zvláště 

chráněný či ohrožený rostlinný druh, ke kterému by bylo třeba přijímat nějaká kompenzační 

opatření. Ochranu populace hvězdnice zlatovlásku doporučuji řešit až při případném zásahu 

stavby oplocení do jejího stanoviště. 

          Z hlediska zoologie obratlovců navrhuji ponechat část rozptýlené zeleně kolem 

jižní hranice budované průmyslové zóny v oblasti bývalých bunkrů. 

 

 

 

D.2 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice,  

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice  nejsou známi. 

 

D.3 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů, 

D.3.1 Technická a přípravná opatření 

 Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační  

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době 

po uvedení stavby do provozu, je možno považovat : 

• precizní provedení všech stavebních a montážních prací 

• dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie 

• pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav 

celého technologického celku. 
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D.3.2 Opatření na úseku vody 

 V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit : 

• řádnou přípravu  

• učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo 

dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru 

1. dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění 

jejich součástí naftou(!) 

2. běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a 

olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném 

prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované 

dle platných předpisů 

3. staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek 

(VAPEX, CHEZACARB etc.)  

4. veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, 

likvidovat smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a vybavených 

příslušnými prostředky a zařízením  v souladu se Zák. č. 185/2001Sb. 

D.3.3 Opatření na úseku ovzduší 

 Prašnost 

 Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto 

období bude nutné zaměřit pozornost především na : 

1. řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů 

a surovin, jež vykazují sklony k prášení 

2. úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě  

3. v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové 

komunikace a zamezit tak prášení při přejezdech strojů, zařízení a 

dopravních prostředků 

 Plynné emise 

 I plynné emise budou významným a negativně působícím faktorem. V rámci prevence, 
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eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na : 

 

• udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, 

zařízení a dalších mechanizmů 

• dokonalou organizaci práce vylučující : 

1. zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a 

zařízení 

2. běh jejich motorů naprázdno 

D.3.4 Opatření na úseku fyzikálního prostředí 

 Během celého období výstavby průmyslové zóny bude nutné minimalizovat 

technologickou hlučnost : 

• účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku 

vzdáleností 

• vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení 

• omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou 

tvorbou překážek šíření hluku 

• pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými 

ochrannými prostředky 

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.

 Projektová dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební 

technologie a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší. 

 

D.3.5 Opatření na úseku horninového prostředí a půdy 

Bude realizována skrývka ornice a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci 

stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území. V případě likvidace 

stávajících staveb je nutné kontrolovat možný výskyt starých zátěží a postupovat 

v souladu s projektem Sanace průmyslové zóny Triangle. Případné kontaminované 

stavební materiály  nebo půdy likvidovat v souladu se Zák. 185/2001 Sb.  
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D.3.6 Opatření na úseku flóry a fauny 

 Doporučuje se, aby při konečných úpravách stavenišť byla, za účelem "zkulturnění" 

prostředí, zvážena možnost jejich ozelenění. Jako kompenzaci za vykácení přestárlých stromů 

a zlikvidované zeleně požadovat po investorech výsadbu nové zeleně o vhodné druhové 

skladbě a vnějším habitu. V případě použití zatravněných ploch bude trávník založen na 

urovnaném, uhrabaném terénu výsevem v dávce 0.025 -0,03 kg/m2  travní směsí bez příměsi 

jetelovin. 

V celém zájmovém území (posuzované lokality 1 – 5) nebyl zaznamenán zvláště 

chráněný či ohrožený rostlinný druh, ke kterému by bylo třeba přijímat nějaká kompenzační 

opatření. Ochranu populace hvězdnice zlatovlásku doporučuji řešit až při případném zásahu 

stavby oplocení do jejího stanoviště. 

          Z hlediska zoologie obratlovců navrhuji ponechat část rozptýlené zeleně kolem 

jižní hranice budované průmyslové zóny v oblasti bývalých bunkrů. 

         Při rozebírání jednotlivých bunkrů je nutno věnovat zvýšenou pozornost 

odpočívajícím netopýrům velkým a demoliční práce  provádět (umožnit netopýrům opustit 

lokalitu) citlivě nebo směřovat do podzimních měsíců. 

 

D.3.7 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 

při specifikaci vlivů.  

Nedostatečné informace se vyskytují zejména při snaze o definici a určení možného 

celkového zatížení dané lokality.Jelikož do současnosti nejsou známi potencionální investoři a 

ani budoucí použité technologie, jejich  množství a kvalita vlivů na životní prostředí. Je tedy 

je problematické stanovení jakýkoliv konečných limitů pro toto území. 
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E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
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Jednotlivé dílčí varianty technického řešení jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Tato 

variantní řešení nemají na specifikaci vlivů na životní prostředí podstatný vliv Variantní 

řešení využití  uzemí není projekčně řešeno. V úvahu přichází nulová varianta. Ta je však 

z hlediska současného využití území neefektivní a nenaplňuje záměry územního plánu ani 

společensko – ekonomickou poptávku. Také je nutné zdůraznit že realizací nulové varianty je 

ohrožen řádný postup sanačních prací. 
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F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

 

 

mapa 1 - lokalizace záměru na území kraje 
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mapa 2 -obce s rozšířenou působností 
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mapa 3 - využití území 
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mapa 4 - geologické poměry v lokalitě 
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mapa 5 - dopravní napojení 
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mapa 6 - přehled obcí(samosprávních celků) 
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mapa 7 - mimoúrovňová křižovatka Praha - Chomutov, Žatec-  Most 
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mapa 8 - mimoúrovňová křižovatka - východní část zóny 
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mapa 9 - výsledky biologického průzkumu 2002/1 
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mapa 10 - výsledky biologického průzkumu 2002/2 
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mapa 11 - ekologická hodnota území (Hesenská metoda) 

 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 72/119 
Název záměru Průmyslová zóna Triangle (letiště Žatec) 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02 
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,602643822, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

 

 

foto 1 - lokalita kržiživatky Most- Źatec, Chomutov - Praha 
 

 

foto 2 - stávající ČOV 
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foto 3 - křižovatka při východním cípu průmyslové zóny 

 
 

 

foto 4 - vojenské bunkry určené k likvidaci - zdroj kontaminovaných 
materiálů 
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foto 5 - sanační práce v lokalitě vlečky 
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foto 6 - území pro rekonstrukci vlečky - pohled východním směrem 
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foto 7 -  hlavní letištní plocha 

 

foto 8 - sanační práce v oblasti bývalé kuchyně 
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foto 9 - úl (úkryt pro letadla) určený k demolici, lokalita výskytu netopýrů 

 

foto 10 - skladování demoličních materiálů - hrubá frakce před recyklačním 
procesem 
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foto 11 - nadrcené materiály z demolic, budou využity při výstavbě 

 

foto 12 - deponie kontaminovaných zemin kde probíhá úspěšná 
biodegradace, poté budou použity v lokalitě průmyslové zóny 
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foto 13 - uzemí prošlé demoliční činností a zarovnané pro další stavební 
postupy 

 

foto 14 - letecký snímek západní části letiště 
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 foto 15 - panoramatický snímek S - JZ 
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tabulka 1 - přehled nároků na energie  a média v průběhu realizace stavby 
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G  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
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Jedná se o vytvoření uzemí, které bude mít k dispozici kvalitní a kapacitně dostačující 

inženýrské sítě. Uzemí bude připraveno jak po stránce stavební, majetkoprávní a 

environmentální (likvidace starých zátěží,řešení ÚSESu) pro vstup investorů. Jedná se tedy 

vesměs o výstavbu základních inženýrských sítí, respektive jejich rekonstrukci, demolici 

starých nepoužívaných objektů, objektů kontaminovaných znečišťujícími látkami. Součástí 

záměru je i vypořádání s ekologickými zátěžemi, které vznikly za dlouholetého působení 

armády. Dále je to i rekonstrukce nebo výstavba komunikací jednak uvnitř areálů( páteřních 

komunikací), tak zkapacitnění stávající silnice Chomutov- Praha respektive jejich napojení na 

místní komunikační sítí pomocí dvou mimoúrovňových křižovatek. Součástí záměru je i 

rekonstrukce a částečné přeložení stávající železniční vlečky. 

Celé zájmové území je dostatečně vzdáleno od obydlených území a tím se vytváří 

předpoklady pro minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo (znečištění ovzduší, hluk, 

pohledová pohoda) a eliminuje se možnost snížení kvality života obyvatelstva.  

V současné době jsou známy některé záměry obdobného charakteru zejména v blízkosti 

měst Most, Louny, Žatec, Kadaň a Chomutov. Tyto lokality jsou však dostatečně vzdáleny a 

je možné vyloučit vznik kumulativních či synergických jevů z hlediska poškození životního 

prostředí či zdraví obyvatel. Výjimkou by snad mohlo být pouze ovzduší, kde je známo 

překročení některých limitů. Touto problematikou se však v současnosti zabývá Krajský 

program snižování emisí a imisí Ústeckého kraje, který stanovuje limity pro znečišťující látky 

a v kontextu s procesem IPPC tak zajišťuje trvalý tlak na investory  k snižování množství 

emitujících škodlivin a to zejména výběrem vhodných technologií a regulací umisťování 

výrobních činností. Kumulace s jinými záměry podobného charakteru se  tedy nepředpokládá. 

 

Záměr má za úkol zejména: 

• Provést demolici stávajících stavebních objektů. 

• Provést odstranění náletových dřevin 

• Provést likvidaci starých ekologických zátěží 

• Zajistit posílení inženýrských sítí na kapacitu vhodnou z hlediska plného využití 

průmyslové zóny. 

• Navrhnout a zrealizovat páteřní komunikace pro průmyslovou źonu. 
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• Zrekonstruovat a přeložit železniční vlečku. 

• Provést vhodné  napojení průmyslové zóny na připravovanou dvouproudovou 

rychlostní komunikaci dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. 

• Vyřešit problematiku posílení lokálního ÚSESU – pro zajištění propojení dvou 

regionálních biokoridorů. 

Vzhledem k absenci konkrétních údajů o charakterech potencionálních investorů se všechny 

posuzované charakteristiky záměru dotýkají pouze přípravy dotčeného území.  

 

Bývalé vojenské letiště Žatec se nachází na území Ústeckého kraje, v okrese Louny, na 

pozemcích náležejících do katastru obcí Minice, Nehasice, Tatinná, Bitozeves, Staňkovice, 

Žíželice. Celé území je v katastru nemovitostí vedeno jako nezemědělská půda. Mimo hlavní 

areál letiště, přibližně 800 m severně od obce Selibice, v katastrálním území stejnojmenné 

obce je umístěn samostatný areál velkokapacitního skladu LPH, který však není uvažován 

jako součást průmyslové zóny.   

Vlastní areál letiště má rozlohu cca 349,7 ha a je umístěn mezi komunikacemi                 

I/7 Chomutov - Praha, I/27 Plzeň - Most a II/250 Žatec – Bitozeves. Letiště se rozkládá 

v mírně svažitém terénu, v nadmořské výšce od cca 255 m (na jihovýchodě) do 285 m (na 

severozápadě). Sklad v Selibicích má rozlohu 9 696 m2 a leží v nadmořské výšce přibližně 

235 m. Zájmové území se nachází na hydrologické rozvodnici dílčích povodí, na lokální 

elevaci mezi tokem Chomutovky na straně jedné a toky Hutné a Ohře na straně druhé. 

Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj podnikání v jihozápadní části kraje. Navrhovaná 

lokalita pro realizaci záměru průmyslové zóny leží v bezprostřední blízkosti silniční sítě a 

železničních tratí (vlečka). Území je již částečně zasíťováno a jsou zde k dispozici zdroje 

vody, el. energie a plynu. V bezprostřední blízkosti se nacházejí fungující výrobní  a provozní 

celky s kterými mohou potenciální investoři navázat kooperativní spolupráci popřípadě využít 

jejich kapacit pro podnikatelskou činnost.  

Z hlediska dopadu na životní prostředí je lokalita umístěna tak, že při zahájení činnosti 

průmyslové zóny bude vliv na obyvatelstvo minimální což je zajištěno dostatečnou 

vzdáleností o obytných zón a dalších zastavěných území sloužící jako prvek občanské 

vybavenosti. Zvolená lokalita je v současné době zplaněná plocha s rozrůstajícími se nálety 

pionýrských dřevin většinou zařazená jako plocha s nezemědělskou funkcí.  
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Po realizaci průmyslové zóny a obsazení pozemků  investory se předpokládá i 

rekultivace stavenišť a to z hlediska biologického (volby vhodných druhů dřevin) tak i 

z hlediska estetického. Posílení lokálního ÚSESU.  Výsledkem realizace záměru  po 

naplnění průmyslové zóny investory se předpokládá vznik cca 10 000  pracovních míst. 

 

Variantní řešení  není navrženo. 
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H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska 

souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

Dle vyjádření žateckého stavebního úřadu záměr realizace průmyslové zóny 

nekoliduje s územními plány obcí ani s jejími územně plánovacími podklady. 

V současné době probíhá jejich aktualizace a upřesnění některých parametrů ve vztahu 

k průmyslové zóně. Písemné vyjádření bude přiloženo jako samostatný podkladový 

materiál do koce měsíce  srpna. 

H.2 Vlastnické vztahy na zájmovém území 

Dle evidence katastru nemovitostí  bylo přibližně 98 % pozemků, na kterých se areál 

letiště rozkládá, ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má 

Ministerstvo obrany České republiky, a jak již bylo uvedeno náleží do katastru obcí Minice, 

Nehasice, Tatinná, Bitozeves, Staňkovice a Žíželice. Část pozemků v k. ú. Staňkovice o 

výměře cca 4 ha bylo ve vlastnictví OÚ Louny a přibližně další 4 ha v k. ú. Nehasice bylo ve 

vlastnictví fyzických osob: 

H.3 Odborná literatura a podkladové materiály 

• Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální 

analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995) 

• Ekonomické  hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná 

zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)  

• Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha, 

1995) 

• ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky) 

• Ročenka ČEZ (ČEZ, a.s., 1996) 

• mapové přílohy zadání stavby 

• soubor vodohospodářských map 

• SCES - Group, spol. s r. o., Ústí nad Labem:    Projekt  sanace „Průmyslové zóny  

• Triangle“  (bývalé vojenské letiště Žatec), prosinec 2002 
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• ARTECH spol s.r.o : Průmyslová zńa Triangle – dopravní napojení, inženýrské sítě, 

železniční vlečka 

• Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program 

snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů 

Ústeckého kraje, 2003 

• SCES - Group, spol. s r. o., Ústí nad Labem: Aktualizace analýzy rizik 

• Ondráček, Tejrovský: biologické hodnocení, 2003 – přiloženo 

• Technické výkresy komunikačního napojení a průmyslové zńy 1:5000 

• Božena Šerá a kol: Biologické hodnocení bývalého letiště Žatec, 2002 

• soubor geologických a hydrogeologických map 

• vlastní blíže neidentifikovatelné materiály 

• konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí 

• INTERNET Referenční katalog katastrů obcí České republiky (Český ekologický 

ústav,) 
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H.4 Biologické hodnocení - základní  inventarizační  průzkum území 

pro výstavbu průmyslové zóny Ttriangle (cévnaté rostliny, 

obratlovci) 

 

H.4.1 ÚVOD 

 

Bývalé vojenské letiště Žatec (zrušeno 1994) má být do budoucna využíváno jako 

průmyslová zóna. Pilotní průzkum přírodních kvalit prostoru bývalého letiště je zpracován 

Ústavem ekologie krajiny v Českých Budějovicích jako Biologický průzkum, který bude 

podkladem pro posudky E.I.A. Biologický průzkum byl zadán na konci léta 2002 a proto 

uváděné závěry celého kolektivu odporníků byly pouze předběžné.  

V roce 2003 byl zadán opakovaný přírodovědný průzkum (zaměřený na cévnaté rostliny 

a obratlovce) rozšířený navíc ještě o bývalé vojenské území na Janském vrchu (k. 286,0) a o 

území plánovaných mimoúrovňových křižovatek (Chomutov – Louny – Most – Žatec; Žatec 

– Bítozeves – Chomutov – Louny; Chomutov – Louny – průmyslová zóna Triangle). 

         Přírodovědný průzkum byl proveden ve vegetačním období v roce 2003 v 

měsících květen – srpen. 

 

 

H.4.2 POPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ 

 
     Pro potřeby botanického průzkumu bylo zpracovávané území rozděleno na 5 dílčích 

lokalit. 
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 Lokalita č. 1 

 Jedná se o vlastní areál bývalého letiště (jižně od silnice I/7) – rozjezdové plochy, 

manipulační plochy, zastavěné území, nádrže, hangáry aj. – kromě odloučeného území 

s hangáry na Janském vrchu (k. 286,0). Na tomto území byl na podzim roku 2002 prováděn 

biologický průzkum. 

 Celé toto území je v současné době silně ruderalizované a zaplevelené. V západní části 

probíhá demolice budov, zarovnávání terénu a skrývání půdy. Převážná část dřevin zde byla 

smýcena již před zahájením průzkumu v roce 2003. Bylinná společenstva jsou tvoří 

nepůvodní, ruderální a plevelné druhy. Jen dosti vzácně zde byly zaznamenány křídlatka 

japonská a bolševník velkolepý – expanzivně se šířící druhy – jejich výskyt je však do 

budoucnosti nutno monitorovat.  

Podél silnice I/7 je dosud zachován souvislý pás dřevin, náletové dřeviny se vyskytují 

všude ve střední a východní části. Složení dřevin je velice pestré – převládají však druhy 

stanovištně nepůvodní, popř. „parkové“. 

Nejzajímavější je oblast s hangáry na JV okraji této lokality, nad silnicí do Žatce. Zde se 

nacházejí ochuzená polopřirozená semixerotermní rostlinná společenstva bez výskytu zvláště 

chráněných druhů rostlin. Rovinatý terén je zde díky nadzemním hangárů pestřejší. 

 

 Lokalita č. 2 

 Jedná se o odloučenou oblast letiště v okolí hangárů na Janském vrchu (k. 286,0). 

Nacházejí se zde ochuzená polopřirozená semixerotermní rostlinná společenstva, zarůstající 

náletem dřevin. Hojně se zde též vyskytuje vysázená a zplanělá slivoň obecná. 

 

 Lokalita č. 3 

 Lokalitu tvoří bývalé zastavěné území náležející k letišti severně od silnice I/7 a 

plánované mimoúrovňové řešení vjezdu do budoucí průmyslové zóny Triangle. Rostlinná 

společenstva jsou zde opět převážně nepůvodní, s vysokým podílem ruderálních a plevelných 

druhů. 
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 Lokalita č. 4 

 Jedná se o území určené k výstavbě mimoúrovňové křižovatky Chomutov – Most – 

Žatec – Louny. Převládajícím typem rostlinných společenstev jsou agrokultury (pšenice, 

slunečnice). V silničních lemech a příkopech se vyskytují vedle běžných druhů ovsíkových 

luk i druhy plevelné a ruderální.  

 Lokalita č. 5 

 Jedná se o území určené k výstavbě mimoúrovňové křižovatky Chomutov – Bítozeves 

– Žatec – Louny. Převládajícím typem rostlinných společenstev jsou opět různé agrokultury 

(pšenice, ječmen dvouřadý, slunečnice). V silničních lemech a příkopech se vyskytují vedle 

běžných druhů ovsíkových luk i druhy plevelné a ruderální.  

 

 

     Pro potřeby zoologického průzkumu bylo ponecháno členění celého areálu v rozsahu 

segmentů, tak jak byly stanoveny při průzkumu na podzim v roce 2002 a dále byly přidány 

nově posuzované segmenty na Jánském vrchu a obou mimoúrovňových křižovatek a 

příjezdových komunikací. 

 

 Segment I 

     Travino-bylinné a křovinné porosty mezi budovami v západní části areálu. Při 

průzkumu v letošním roce již v tomto území byla většina staveb sanována, plochy byly 

pomocí těžké techniky urovnány, veškerá vzrostlá zeleň byla odstraněna. Malá část ploch byla 

pomístně podmáčena. 

 

 Segment II 

     Travino-bylinné  a křovinné porosty podél vlečky. Do segmentu je zahrnut pás 

vzrostlé zeleně kolem severní hranice areálu. 
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 Segment III 

     Travino-bylinné a křovinné porosty za přistávací drahou. V současné době území 

poměrně hustě zarostlé trnitými keři. 

 

 Segment IV 

     Travino-bylinné a křovinné porosty kolem hangárů. Rozptýlená různě vzrostlá zeleň, 

převládají trnité křoviny. Na vrcholech hangárů výsušná stanoviště. Součástí jsou jednotlivé 

hangáry. 

 

 Segment V 

     Travino-bylinné porosty kolem přistávacích a vzletových drah  a kolem 

manipulačních komunikací.  

 

 Segment VI 

     Agrocenózy, v letošním roce porosty obilnin. Bez vzrostlé zeleně a remízků. 

 

 Segment VII 

     Travino-bylinné a křovinné porosty kolem hangárů na Janském vrchu. Rozptýlená 

různě vzrostlá zeleň, převládají trnité křoviny. Na vrcholech hangárů výsušná stanoviště. 

Součástí jsou jednotlivé hangáry. 

 

 Segment VIII 

     Mimoúrovňová křižovatka Chomutov – Louny – Most – Žatec. Jedná se o 

agrocenózy kolem stávajících komunikací. 
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 Segment IX 

     Mimoúrovňová křižovatka Chomutov – Louny – Bítozeves – Žatec. Jedná se o 

agrocenózy kolem stávajících komunikací. 

 

 

 

H.4.3 OBSAH PRŮZKUMU 

 
 Z hlediska charakteru stavby (plošná likvidace stávajících rostlinných společenstev) 

byl průzkum zaměřen na tracheophyta (cévnaté rostliny), zoologická část pak na obratlovce. 

Při průzkumu byly řešeny tyto hlavní okruhy: 

- zpracovat přírodovědnou charakteristiku území; 

- zhodnotit vliv stavby na flóru a faunu (cévnaté rostliny a obratlovce), se zaměřením na 

druhy zvláště chráněné, ohrožené a regionálně vzácné; 

- určit zda dojde při stavbě navrhovaného závodu k likvidaci či poškození nějaké 

populace zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin a obratlovců; 

- navrhnout minimalizační a kompenzační opatření; 

- zpracovat přehled všech zaznamenaných cévnatých rostlin a obratlovců (česky a 

latinsky) a doplnit jej o údaje z průzkumu z roku 2002. 

 

 

 

 

 

H.4.4 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
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 Klimatologie 

Posuzovaná oblast leží dle charakteristiky klimatických regionů ČR v klimatickém 

regionu T1 (teplý, suchý). Průměrné roční srážky dosahují maximálně  450 až 500 mm, 

průměrná roční teplota dosahuje  8-9 °C. 

 

 Geologie a geomorfologie 

Podle geologické mapy ČR pokrývají převážnou část oblasti spraše a sprašové hlíny 

svrchního pleistocenu.  

Terén je modelován jako velmi mírně zvlněná rovina s průměrnými nadmořskými 

výškami 250 až 270 m n. m. s nejvyšším bodem  U školky 279 m n. m. Řeka Chomutovka 

protéká oblastí v relativně hlubokém terénním zářezu. 

 

 Pedologie  

V celé oblasti plošně dominují černozemě na spraši, středně těžké s příznivým vodním 

režimem. Tyto půdy pokrývají i převážnou část zorněné plochy. 

Místně se v řešeném území se vyskytují černozemě na spraších s podložím písků nebo 

na píscích, případně hnědozemě na píscích. Jsou lehké, středně až velmi výsušné. 

Vcelku výjimečně, v malých enklávách, roztroušeně v celé oblasti je zastoupena  hnědá 

půda na zahliněných písčitých substrátech, lehká nebo středně těžká, výsušná. 

Na přechodu svahů a roviny polí se občas vyskytuje erodovaná černozem či hnědozem 

na spraších, středně těžká. 

Potenciál zemědělských půd je nadprůměrný.  

 

 Hydrologie 

Území je odvodňováno do Ohře. Zhruba podél komunikace I/7 probíhá rozvodnice 

podpovodí. Severně ležící část řešeného území je odvodňována Chomutovkou. Území je však 

natolik suché, že zde prakticky nejsou potůčky, ani vlásečnicové vodoteče. Jižně od 
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komunikace I/7 gravitují vody přímo do Ohře. i zde je jen jedna drobná občasná vodoteč 

v lokalitě Pod kozou. 

Vodohospodářský potenciál podzemních i povrchových vod je v celé oblasti nízký. 

 

 

H.4.5 FLORISTICKO-FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 

 
Celá zkoumaná oblast spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 

1976 (SKALICKÝ ET AL. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 1. termofytikum, do 

fytogeografického okresu 2. Střední poohří, podokresu 2a. Žatecké Poohří. Charakter květeny 

a vegetace je v tomto fytogeografickém okrese extrazonální.  

 

 Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (MIKYŠKA ET AL. 1969) 

pokrývaly zájmové území subxerofilní doubravy (Potentillo-Quercetum) a  acidofilní 

doubravy (Quercion robori-petraeae), na které na stráních v údolí potoků a řek navazovaly 

dubo-habrové háje (Carpinion betuli). Pouze na nejexponovanějších místech na horních 

okrajích J – JZ strání nad vodními toky se roztroušeně vyskytovaly šípákové doubravy a 

skalní stepi (Eu-Quercion pubescentis). Podél vodních toků a v terénních depresích se 

uplatňovaly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae). 

 

Celou oblast lze z hlediska flóry a fauny charakterizovat jako kulturní step. Převládají 

zde jednoznačně agrobiocenózy. Rozsáhlé plochy ruderální vegetace a kulticenózy, v jiných 

částech Mosteckého regionu časté, se zde příliš neuplatňují. Významně rozdílná je fauna 

i flora údolí Chomutovky a Ohře. Údolí leží mezi rozsáhlými zemědělskými hony a 

představují výrazné, souvislé a zachovalé krajinné celky s mnoha xerotermními společenstvy. 
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H.4.6 METODIKA 

 

 Botanika 

 

 Nomenklatura latinských názvů rostlin je převážně podle Neuhäuslové a Kolbeka 

(NEUHÄUSLOVÁ, KOLBEK ET AL. 1982), proto nejsou v seznamu taxonů u jmen rostlin 

uváděny autorské zkratky. Nomenklatura českých názvů rostlin je převážně podle Dostála 

(DOSTÁL J. 1958). 

V abecedně uspořádaném přehledu taxonů vyšších rostlin jsou uvedeny druhy a 

poddruhy zjištěné v průběhu výzkumu v roce 2003; přehled je doplněn o údaje získané na 

lokalitě č. 1 během průzkumu. 

 Druhy zvláště chráněné (podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) a druhy ohrožené 

(podle  Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR - PROCHÁZKA F. [ed.] 2001) jsou 

v seznamu uvedeny tučně. 

 

Pro účely této práce bylo celé posuzované území rozděleno na 5 dílčích lokalit – viz 

kapitola Popis sledovaného území. U lokality č. 1 je odlišen průzkum na podzim v roce 2002 

od průzkumu současného, u ostatních dílčích lokalit nejsou starší údaje k dispozici. 

 

Potvrzení výskytu daného taxonu na dílčí lokalitě (1-5)je označeno křížkem (+). 

 

 PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH ROSTLINNÝCH TAXONŮ 

 Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 

Lokalita č. 5 § C 

Acer campestre Javor babyka + +       
Acer negundo Javor jasanolistý + + + +     
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Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 

Lokalita č. 5 § C 

Acer platanoides Javor mléč + +  +     
Acer pseudoplatanus Javor klen + + +      
Acer tataricum Javor tatarský +        
Aegopodium 
podagraria 

Bršlice kozí noha + +  +     

Aesculus 
hippocastanum 

Jírovec maďal + +       

Aethusa cynapium 
subsp. cynapium 

Tetlucha kozí pysk     + +   

Agrimonia eupatoria Řepík lékařský + + +      
Agrostis canina Psineček psí +        
Agrostis gigantea Psineček obrovský    + +    
Agrostis stolonifera Psineček 

výběžkatý 
+ +       

Achillea millefolium Řebříček obecný + +  + + +   
Achillea pannonica Řebříček panonský  + +     C3 
Aira cf. caryophyllea Ovsíček obecný +       C1 
Alliaria petiolata Česnáček lékařský  +  + +    
Alnus glutinosa Olše lepkavá + +       
Alopecurus pratensis Psárka luční + +  +     
Amaranthus 
retroflexus 

Laskavec ohnutý + + + + +    

Anagallis arvensis Drchnička rolní +        
Anchusa officinalis Pilát lékařský  +       
Anthriscus sylvestris Kerblík lesní  +  + + +   
Antirrhinum majus Hledík větší + +       
Apera spica-venti Metlice chundelka     +    
Arctium lappa Lopuch větší + + +   +   
Arctium tomentosum Lopuch pavučinatý  +  +  +   
Arenaria serpyllifolia Písečnice 

douškolistá 
 +       

Arrhenathereum 
elatius 

Ovsík vyvýšený + + + + + +   

Artemisia absinthium Pelyněk pravý +        
Artemisia vulgaris Pelyněk černobýl + + + +  +   
Aster linosyris Hvězdnice 

zlatohlávek 
+ +     §3 C3 

Astragalus 
glycyphyllos 

Kozinec 
sladkolistý 

+ +       

Atriplex oblongifolia Lebeda 
podlouhlolistá 

   +  +   

 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 98/119 
Název záměru Průmyslová zóna Triangle (letiště Žatec) 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02 
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,602643822, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 § C 

Atriplex patula Lebeda rozkladitá + +  + + +   
Atriplex sagittaria Lebeda lesklá + + +  +    
Avena fatua Oves hluchý    + + +   
Avenula pubescens Ovsíř pýřitý + +       
Ballota nigra Měrnice černá + + + +  +   
Barbarea  vulgaris Barborka obecná + +       
Berteroa incana Šedivka šedivá + +       
Betula pendula Bříza bělokorá + + +      
Brachypodium 
pinnatum 

Válečka prápořitá +  +      

Bromus inermis Sveřep bezbranný + +  +     
Bromus sterilis Sveřep jalový  +   +    
Bryonia alba Posed bílý + +       
Bunais orientalis Rukevník 

východní 
+ + + +  +   

Calamagrostis 
epigejos 

Třtina křovištní + + + +     

Campanula 
rapunculoides 

Zvonek řepkovitý  + +      

Campanulla 
rotundifolia 

Zvonek 
okrouhlolistý 

+ +       

Capsella bursa-
pastoris 

Kokoška pastuší 
tobolka 

+ +  + +    

Caragana arborescens Čimišník 
stromovitý 

+ +       

Cardaria draba Vesnovka obecná + + + + + +   
Carduus acanthoides Bodlák obecný + + +  + +   

Ostřice klasnatá  +       
Carlina vulgaris Pupava obecná + + +      
Centaurea rhenana Chrpa porýnská + +       
Centaurium cf. 
erythraea 

Zeměžluč lékařská +        

Cerastium 
holosteoides 

Rožec obecný 
luční 

+ + +      

Cerastium x 
biebersteinii 

Rožec 
Biebersteinův 

+        

Cerasus avium Třešeň ptačí + + + +     
Cerasus mahaleb Třešeň mahalebka + + + +  +   
Cerasus vulgaris Třešeň višeň + + + +  +   
Cichorium intybus Čekanka obecná + + + + +    
Cirsium arvense Pcháč rolní + + + + + +   

Lokalita č. 5 

Carex spicata 
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Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 

Lokalita č. 5 § C 

Cirsium eriophorum Pcháč bělohlavý + + +     C3 
Cirsium vulgare Pcháč obecný + + + +     
Colutea arborescens Žanovec 

měchýřník 
+        

Conium maculatum Bolehlav plamatý     + +   
Convolvulus arvensis Svlačec rolní + + + + + +   
Conyza canadensis Turanka kanadská + +  + +    
Coronilla varia Čičorka pestrá + + +      
Crataegus monogyna Hloh 

jednosemenný 
+ + + +     

Crataegus sp. Hloh sp. + +       
Crepis biennis Škarda dvouletá + +       
Cynodon dactylon Troskut prstnatý +        
Cynoglossum 
officinale 

Užanka lékařská + + +      

Dactylis glomerata Srha říznačka + + + + + +   
Datura stramonium Durman panenská 

okurka 
+        

Daucus carota Mrkev obecná + + +      
Descurainia sophia Úhorník 

mnohodílný 
+ +   +    

Deutzia gracilis Trojpuk štíhlý +        
Dipsacus sylvestris Štětka lesní + + +      
Dryopteris filix-mas Kapraď samec +        
Echinochloa crus-galli Ježatka kuří noha + +   + +   
Echinops 
sphaerocephalus 

Bělotrn 
kulatohlavý 

+ + + +  +   

Echium vulgare Hadinec obecný + + +   +   
Elaeagnus 
angustifolia 

Hlošina úzkolistá + +  +     

Elytrigia repens Pýr plazivý + + + + + +   
Epilobium cilliatum Vrbovka žláznatá + +       
Epilobium hirsutum Vrbovka chlupatá +        
Epilobium tetragonum Vrbovka 

čtyřhranná 
 +       

Equisetum arvense Přeslička rolní + +    +   
Eragrostis minor Milička menší  +       
Erigeron acre Turan ostrý  +       
Erigeron annuus Hvězdník roční + +       
Eryngium campestre Máčka ladní + + +      
Erysimum durum Trýzel tvrdý + + +      
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Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 

Lokalita č. 5 § C 

Euphorbia cyparissias Pryšec chvojka + + +      
Euphorbia esula Pryšec obecný + + +  +    
Euphorbia exigua Pryšec drobný +        
Euphorbia helioscopia Pryšec kolovratec  +   +    
Fagus sylvatica Buk lesní + +       
Falcaria vulgaris Srpek obecný + + +   +   
Fallopia convolvulus Opletka obecná + +  + +    
Fallopia dumetorum Opletka křovištní + +       
Festuca rubra Kostřava červená + +       
Festuca rupicola Kostřava 

žlábkovitá 
+ + +      

Fragaria vesca Jahodník obecný +  +      
Fragaria viridis Jahodník chlumní  +       
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý + + + +     
Galeopsis tetrahit Konopice rolní + +   +    
Galinsoga parviflora Pěťour  

maloúborný 
+ +  +     

Galium album Svízel povázka + +    +   
Galium aparine Svízel přítula + +  + + +   
Galium spurium Svízel pochybný +        
Galium verum Svízel siřišťový  + +   +   
Geranium 
columbinum 

Kakost holubičí  +       

Geranium pratense Kakost luční + +    +   
Geranium pusillum Kakost maličký +    +    
Geum urbanum Kuklík městský + +  +     
Glechoma hederacea Popenec 

břečťanolistý 
+ +       

Grossularia uva-
crispa 

Srstka obecná   +      

Gypsophila muralis Šater zední +        
Helianthus annuus Slunečnice roční     + +   
Heracleum 
mantegazzianum 

Bolševník 
velkolepý 

+ +       

Heracleum 
sphondylium 

Bolševník obecný   + +  +   

Hieracium lactucella Jestřábník myší 
ouško 

+        

Hieracium rothianum Jestřábník štětinatý  + +     C3 
Hieracium sabaudum Jestřábník 

savojský 
+ + +      
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Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 

Lokalita č. 5 § C 

Hordeum vulgare Ječmen obecný  + +      
Humulus lupulus Chmel obecný +  +      
Hylotelephium 
jullianum 

Rozchodník 
křovištní 

+ + +      

Hyoscyanus niger Blín černý + +      C3 
Hypericum perforatum Třezalka 

tečkovaná 
+ + +  +    

Chaerophyllum 
bulbosum 

Krabilice hlíznatá  +   +    

Chamaecyparis 
lawsoniana 

Cypřišek 
Lawsonův 

+        

Chamerion 
angustifolium 

Vrbka úzkolistá + + +      

Chelidonium majus Vlaštovičník větší + +  +     
Chenopodium album Merlík bílý + + + +  +   
Chenopodium 
glaucum 

Merlík sivý +    +    

Chenopodium 
hybridum 

Merlík zvrhlý + +  +     

Chenopodium 
pedunculare 

Merlík stopečkatý + +       

Chenopodium strictum Merlík tuhý + +       
Chenopodium 
suecicum 

Merlík švédský  +   + +   

Inula britannica Oman luční + + +      
Inula salicina Oman vrbolistý +        
Inula squarrosa Oman hnidák  + +      
Iris sp. Kosatec sp. + +  +     
Jacea pannonica Chrpina úzkolistá +  +      
Juglans regia Ořešák královský +        
Juncus tenuis Sítina tenká +        
Juniperus communis 
cult. 

Jalovec obecný + +      C3 

Juniperus chinensis Jalovec čínský +        
Juniperus sabina Jalovec chvojka + +       
Knautia arvensis Chrastavec rolní + +    +   
Laburnum 
anagyroides 

Štědřenec odvislý + +       

Lactuca serriola Locika kompasová + + + + + +   
Lamium album Hluchavka bílá + +  +     
Lamium purpureum Hluchavka 

nachová 
 +  +     
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Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 

Lokalita č. 5 § C 

Lapsana communis Kapustka obecná  +  +     
Larix decidua Modřín opadavý +        
Lathyrus pratensis Hrachor luční +        
Lathyrus tuberosus Hrachor hlíznatý + + + +     
Lepidium campestre Řeřicha ladní +        
Leucanthemum  
ircutianum 

Kopretina časná + +       

Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný + + + +     
Linaria vulgaris Lnice obecná + +    +   
Lolium multiflorum Jílek mnohokvětý +   +     
Lolium perenne Jílek vytrvalý + +  + +    
Lonicera sp. Zimolez sp. + +       
Lonicera tatarica Zimolez tatarský + +  +     
Lonicera xylosteum Zimolez pýřitý + +       
Lotus corniculatus Štírovník růžkatý + + +      
Lysimachia punctata Vrbina tečkovaná  +       
Malus domestica Jabloň domácí + +       
Malva  sylvestris Sléz lesní +  +      
Malva moschata Sléz pižmový + +       
Malva neglecta Sléz přehlížený +   +     
Matricaria inodora Heřmánek 

nevonný 
+ +  + + +   

Medicago lupulina Tolice dětelová + + +      
Medicago sativa Tolice vojtěška + +   +    
Melica transsilvanica Strdivka 

sedmihradská 
+ + +      

Melilotus alba Komonice bílá + +  +     
Melilotus officinalis Komonice 

lékařská 
+ +       

Mentha cf. spicata Máta klasnatá +        
Microrrhinum minus  Hledíček menší + +       
Morus nigra Morušovník černý +        
Myosotis arvensis Pomněnka rolní  +   +    
Nonea pulla Pipla osmahlá + + +      
Odontites vernus 
subsp. serotinus 

Zdravínek jarní 
pozdní 

+ +       

Oenothera rubicaulis Pupalka 
červenostonká 

 +       

Onobrychis viciifolia Vičenec ligrus +        
Onopordum 
acanthium 

Ostropes trubil +   +     
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Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 § C 

Pastinaca sativa Pastinák luční + + +  + +   
Persica vulgaris Broskvoň obecná +        
Persicaria lapathifolia 
subsp. lapathifolia 

Rdesno blešník 
pravé 

+ +       

Persicaria lapathifolia 
subsp. pallida 

Rdesno blešník 
bledé 

 +  +     

Philadelphus 
coronarius 

Pustoryl věncový + +       

Phleum pratense Bojínek luční   +      
Physocarpus 
opulifolium 

Tavola kalinolistá + +       

Picea abies Smrk ztepilý +        
Picea omorica Smrk omorika +        
Picea pungens Smrk pichlavý + +       
Picris hieracioides Hořčík 

jestřábníkovitý 
+ + +      

Pinus nigra Borovice černá + +       
Pinus sp. Borovice sp. + +       
Pinus strobus Borovice 

vejmutovka 
+        

Pinus sylvestris Borovice lesní + + +      
Plantago lanceolata Jitrocel kopinatý + +  +     
Plantago major Jotrocel větší + +  +     
Plantago media Jetrocel prostřední + + +      
Poa angustifolia Lipnice úzkolistá  + +      
Poa annua Lipnice roční + +  + +    
Poa compressa Lipnice smáčknutá + +   +    
Poa palustris subsp. 
xerotica 

Lipnice bahenní 
suchobytná 

+        

Poa pratensis Lipnice luční + +  +     
Polygonum aviculare 
agg. 

Truskovec ptačí + +  + + +   

Populus alba Topol bílý +        
Populus nigra var. 
fastigiata 

Topol černý + + +      

Populus simonii var. 
fastigiata 

Topol Simonův +        

Populus tremula Topol osika + + +      
Populus x canadensis Topol kanadský + + +      
Populus x gileadensis Topol velkolistý + +       
Portulaca oleracea Šrucha zelná pravá + +       

Lokalita č. 5 
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Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 § C 

Potamogeton cf. 
obtusifolius 

Rdest tupolistý +       C3 

Potamogeton 
pectinatus 

Rdest hřebenitý +        

Potentilla anserina Mochna husí  +   +    
Potentilla argentea Mochna stříbrná + + + +     
Potentilla fruticosa Mochna křovitá + +       
Potentilla reptans Mochna plazivá + +   + +   
Potentilla supina Mochna poléhová + +       
Prunella vulgaris Černohlávek 

obecný 
    +    

Prunus domestica Slivoň švestka + +       
Prunus insititia Slivoň obecná + + + +     
Prunus spinosa Slivoň trnka + + +  +    
Puccinelia distans Zblochanec 

oddálený 
+   + + +   

Pyrus cf. pyraster Hrušeň polnička +        
Pyrus communis Hrušeň obecná + + + +     
Quercus pubescens 
cult. 

Dub pýřitý +      §3  

Quercus robur Dub letní + + +      
Ranunculus acris Pryskyřník prudký + +       
Ranunculus repens Pryskyřník plazivý + +  + +    
Raphanus 
raphanistrum 

Ředkev ohnice +        

Reseda luteola Rýt barvířský + +       
Reynoutria japonica Křídlatka japonská + +       
Robinia pseudoacacia Trnovník bílý + + +   +   
Rosa canina Růže šípková + + +      
Rosa sp. Růže sp. + + +      
Rubus caesius Ostružiník ježiník  + + +  +   
Rubus fruticosus sp. 
coll. 

Ostružiník křovitý + + + +     

Rumex acetosa Šťovík luční +        
Rumex crispus Šťovík kadeřavý + + +   +   
Rumex thyrsiflorus Šťovík rozvětvený  + + + +    
Salix alba Vrba bílá + +       
Salix caprea Vrba jíva + + +      
Salix fragilis x alba Vrba „červenice“ +        
Salvia nemorosa šalvěj hajní + + +   +   
Salvia pratensis Šalvěj luční +        

Lokalita č. 5 
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Lokalita č. 1 

Lokalita č. 5 

Lokalita č. 4 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 2 Latinsky Česky § C 

2002 

2003 

Sambucus nigra Bez černý + + + +  +   
Sanguisorba minor Krvavec menší + +       
Sanguisorba 
officinalis 

Krvavec toten   +      

Saponaria officinalis Mydlice lékařská + +       
Scabiosa ochroleuca Hlaváč bledožlutý + + +      
Senecio jacobaea Starček přímětník + + +  +    
Senecio viscosus Sterček lepivý  + +      
Setaria glauca Bér sivý + +    +   
Silene inflata Silenka nadmutá  +       
Silene latifolia Knotovka bílá + +  + + +   
Silene noctiflora Silenka noční +        
Sinapis arvensis Hořčice rolní  +       
Solanum dulcomara Lilek potměchuť  +       
Solanum nigrum Lilek černý +        
Sonchus arvensis Mléč rolní + +  + + +   
Sonchus asper Mléč drsný  +  +     
Sonchus oleraceus Mléč zelinný + +  +  +   
Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí + +       
Sorbus aucuparia var. 
edulis 

Jeřáb ptačí sladký    +     

Sorbus domestica Jeřáb oskeruše +        
Spiaea x billardii Tavolník Billardův +        
Stachys palustris Čistec bahenní +        
Stellaria media Ptačinec žabinec        
Swida alba Svída bílá + +       
Swida sanguinea Svída krvavá + +       
Symphoricarpos albus Pámelník bílý + +  +     
Symphytum officinale Kostival lékařský + +       
Tanacetum vulgare Vratič obecný + +  +     
Taraxacum sect. 
Ruderalia 

Pampeliška 
lékařská 

+ +  +  +   

Taxus baccata cult. Tis červený + +     §2 C3 
Thlaspi arvense Penízek rolní + +  + +    
Thuja occidentalis Zerav západní +        
Tilia cordata Lípa srdčitá + +       
Tilia platyphyllos Lípa širolistá + +       
Tilia x vulgaris Lípa obecná + +       
Torilis japonica Tořice japonská + + + + +    
Tragopogon dubius Kozí brada 

pochybná 
 + +      

+ 
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Lokalita č. 1 Latinsky Česky 

2002 

2003 

Lokalita č. 2 

Lokalita č. 3 

Lokalita č. 4 § C 

Tragopogon orientalis Kozí brada 
východní 

+   +     

Trifolium arvense Jetel rolní + +       
Trifolium campestre Jetel ladní + +       
Trifolium medium Jetel prostřední + +       
Trifolium pratense Jetel luční  +       
Trifolium repens Jetel plazivý  +  +     
Triticum aestivum Pšenice setá  +   + +   
Tussilago farfara Podběl lékařský + +  +     
Typha latifolia Orobinec 

širokolistý 
+ +       

Ulmus laevis Jilm vaz +        
Urtica dioica Kopřiva 

dvoudomá 
+ +  +  +   

Verbascum lychnitis Divizna knotovitá + +       
Verbascum 
phlomoides 

Divizna sápovitá + +       

Verbascum thapsus Divizna malokvětá + + +      
Veronica arvensis Rozrazil rolní     +    
Veronica chamaedrys Rozrazil 

rezekvítek 
 + + +     

Veronica persica Rozrazil perský    + +    
Vicia angustifolia Vikev úzkolistá +  +      
Vicia cracca Vikev ptačí +        
Vicia tenuifolia Vikev tenkolistá  + +      
Vicia tetrasperma Vikev 

čtyřsemenná 
+ +       

Vinca minor Brčál menší + +       
Viola arvensis Violka rolní  +  + +    

Lokalita č. 5 
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 Zoologie 

    

       V každém segmentu  v rámci areálu byla stanovena sčítací linie, na které byl 

prováděn základní průzkum ptáků klasickou metodou jednotného sčítání ptáků na linii. Byly 

zaznamenávány všechny vizuálně i akusticky zjištěné druhy. V segmentech, které zahrnují 

výstavbu dvou mimoúrovňových křižovatek byly zjišťovány všechny druhy v území se 

vyskytující.  

      Byly prozkoumány všechny hangáry a přístupné podzemní prostory z hlediska 

možného výskytu netopýrů a z hlediska možných vhodných podmínek pro hnízdění sov (sova 

pálená). Byly zjišťovány veškeré pobytové stopy u savců i ptáků. 

      Obojživelníci a plazi byli zjišťováni celoplošně v rámci jednotlivých návštěv 

sledovaného území. 

 PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ OBRATLOVCŮ 

 
     V tabulce je provedeno porovnání všech zjištěných druhů v jednotlivých segmentech 

v roce 2002 a 2003  (segmenty I až VI) a přehled zjištěných druhů v segmentech jež nebyly v 

roce 2002 předmětem průzkumu (segmenty VII až IX).  

    Zvláště chráněné druhy jsou vyznačeny tučně. 

Druh I I II II III III IV IV V V VI VI VII VIII IX 
 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 03 03 03 
Ptáci                
Bažant obecný    x   x x   x x x   
Bramborníček 
černohlavý 

   x  x    x      

Bramborníček 
hnědý 

     x          

Brhlík lesní        x        
Budníček 
menší 

   x  x  x     x   

Čejka 
chocholatá 

 x              

Drozd kvíčala    x  x  x     x   
Drozd zpěvný  x  x    x     x   
Holub hřivnáč x x x x  x x x  x x x x x x 
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Holub domácí  x  x    x     x   
Hrdlička 
divoká 

     x  x     x   

Hrdlička 
zahradní 

x x x x  x  x     x  x 

Chocholouš 
obecný 

   x      x      

Jiřička obecná x x x x  x  x  x  x x x x 
Káně lesní       x x x x x x x   
Konipas bílý  x  x   x x x x x x x   
Konopka 
obecná 

    x x  x     x   

Koroptev polní     x  x x x x   x   
Kos černý x x x x x x x x  x   x  x 
Krahujec 
obecný 

       x     x   

Křepelka 
obecná 

       x  x  x x   

Luňák červený            x    
Moták pochop         x x  x    
Pěnice 
hnědokřídlá 

   x x x x x     x   

Pěnice 
pokřovní 

   x x x x x     x   

Pěnkava 
obecná 

x x x x  x  x  x   x x x 

Poštolka 
obecná 

 x x x x x x x  x x x x x x 

Rákosník 
zpěvný 

   x    x        

Rehek domácí x  x x   x x     x   
Rehek zahradní  x           x   
Rorýs obecný x x x x  x x x  x  x x x x 
Sedmihlásek 
hajní 

   x  x          

Skřivan polní  x   x x x x x x x x x x x 
Sojka obecná        x     x   
Sova pálená   x    x         
Stehlík obecný    x x x x x    x x   
Straka obecná x     x x x     x   
Strakapoud 
malý 

     x  x        

Strakapoud 
velký 

   x    x        

Strnad luční      x  x        
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Strnad obecný    x x x x x  x  x x  x 
Sýkora 
koňadra 

x  x x  x  x     x   

Sýkora 
modřinka 

x  x x x x  x     x   

Špaček obecný x x x x x x x x  x  x x x x 
Ťuhýk obecný    x  x  x  x   x   
Vlaštovka obecná x x x x x x  x  x  x x x x 
Vrabec domácí x x x x         x   
Vrabec polní    x x x x x  x  x x x  
Vrána obecná  x        x      
Zvonek zelený x x x x x x x x  x  x x x x 
Zvonohlík 
zahradní 

x  x x  x x x     x   

Savci                
Hraboš polní x x x x x x x x x x x x x x x 
Kuna skalní   x x    x     x   
Liška obecná    x x  x x x  x  x x x x 
Myšice 
křovinná 

     x  x     x   

Myšice 
malooká 

x               

Myšice lesní      x  x     x   
Netopýr velký        x     x   
Prase divoké      x  x    x x x x 
Rejsek malý x x   x x x x  x   x   
Rejsek obecný     x x x x x x   x   
Srnec obecný  x  x x x x x x x  x x x x 
Zajíc polní    x x x x x x x  x x x x 
Obojživelníci a 
plazi 

               

Ještěrka obecná x  x x x x x x x x   x   
Slepýš křehký      x  x     x   
Čolek obecný    x            
Počet zjištěných 
druhů 

19 21 19 32 21 41 27 53 10 28 7 22 50 15 17 

Počet zvláště 
chráněných druhů 

3 2 4 7 3 8 6 10 3 9 3 5 9 2 2 

 

 

 

Latinské názvy zjištěných druhů 
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Český název Latinský název               § 
Ptáci   
Bažant obecný Phasianus 

colchicus 
 

Bramborníček 
černohlavý 

Saxicola torquata           + 

Bramborníček 
hnědý 

Saxicola rubetra           + 

Brhlík lesní Sitta europaea  
Budníček menší Phyloscopus 

collybita 
 

Čejka chocholatá Vanellus vanellus  
Drozd kvíčala Turdus pilaris  
Drozd zpěvný Turdus 

philomelos 
 

Holub hřivnáč Columba 
palumbus 

 

Holub domácí Columba livia f. 
domestica 

 

Hrdlička divoká Streptopelia 
turtur 

 

Hrdlička zahradní Streptopelia 
decaocto 

 

Chocholouš 
obecný 

Galerida cristata           + 

Jiřička obecná Delichon urbica  
Káně lesní Buteo buteo  
Konipas bílý Motacilla alba  
Konopka obecná Carduelis 

cannabina 
 

Koroptev polní Perdix perdix           + 
Kos černý Turdus merula  
Krahujec obecný Accipiter nisus           + 
Křepelka obecná Coturnix coturnix           + 
Luňák červený Milvus milvus           + 
Moták pochop Circus 

aeruginosus 
          + 

Pěnice 
hnědokřídlá 

Sylvia communis  

Pěnice pokřovní Sylvia curruca  
Pěnkava obecná Fringilla coelebs  
Poštolka obecná Falco tinnunculus  
Rákosník zpěvný Acrocephalus  
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palustris 
Rehek domácí Phoenicurus 

ochruros 
 

Rehek zahradní Phoenicurus 
phoenicurus 

 

Rorýs obecný Apus apus           + 
Sedmihlásek 
hajní 

Hippolais icterina  

Skřivan polní Alauda arvensis  
Sojka obecná Garrulus 

glandarius 
 

Sova pálená Tyto alba           + 
Stehlík obecný Carduelis 

carduelis 
 

Straka obecná Pica pica  
Strakapoud malý Dendrocopos 

minor 
 

 

Myšice lesní Apodemus 
flavicollis 

 

Strakapoud velký Dendrocopos 
major 

 

Strnad luční Emberiza 
calandra 

          + 

Strnad obecný Emberiza 
citrinella 

 

Sýkora koňadra Parus major  
Sýkora modřinka Parus caeruleus  
Špaček obecný Sturnus vulgaris  
Ťuhýk obecný Lanius collurio           + 
Vlaštovka obecná Hirundo rustica           + 
Vrabec domácí Passer 

domesticus 
 

Vrabec polní Passer montanus  
Vrána obecná Corvus corone  
Zvonek zelený Carduelis chloris  
Zvonohlík 
zahradní 

Serinus serinus  

Savci   
Hraboš polní Microtus arvalis  
Kuna skalní Martes foina  
Liška obecná Vulpes vulpes  
Myšice křovinná Apodemus 

sylvaticus 
 

Myšice malooká Apodemus 
microps 
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Netopýr velký Myotis myotis           + 
Prase divoké Sus scrofa  
Rejsek malý Šorec minutus  
Rejsek obecný Šorec araneus  
Srnec obecný Capreolus 

capreolus 
 

Zajíc polní Lepus europaeus  
Obojživelníci a 
plazi 

  

Ještěrka obecná Lacerta agilis           + 
Slepýš křehký Anguis fragilis           + 
Čolek obecný Triturus vulgaris           + 

 

 

Sumarizace zvláště chráněných druhů 

 

zařazení druhů dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. 

druh kriticky ohrožený – KO 

druh silně ohrožený  - SO 

druh ohrožený – O 

 
Druh       KO       SO        O Početnost Poznámka 
Slepýš křehký                 +  2-5 ex. Rozptýleně 

v území, zvláště 
v oblasti bunkrů

Ještěrka obecná         +  10 – 20 Rozptýleně na 
vhodných 
biotopech 

Čolek obecný         +  2 – 3 ex.. V malé tůňce 
Netopýr velký         +  10 – 20 ex.. Jednotlivě ve 

spárách  
v bunkrech 

Bramborníček 
černohlavý 

         + 5 – 8 párů Ve východní 
části areálu 

Bramborníček 
hnědý 

         + 1 – 2 páry Ve východní 
části areálu 

Chocholouš 
obecný 

         + 1 – 2 páry Kolem 
přistávacích 
ploch 

Koroptev polní          + 2 – 3 páry Na vhodných 
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stanovištích 
Krahujec 
obecný 

        +  1 – 3 ex. 
 

Do území pouze 
zaletuje 

Křepelka 
obecná 

        +  5 – 8 párů Kolem 
agrocenóz 

Luňák červený        +   1 ex. Jednotlivé 
pozorování 

Moták pochop          + 1 – 2 ex. 
 

na lokalitu 
pouze zaletuje 

Rorýs obecný          + 20 – 30 ex. Hnízdění 
nezjištěno ani 
na vhodných 
objektech 

Sova pálená         +        - V roce 2003 
nezjištěna 

Strnad luční        +   2 – 3 páry Ve vhodném 
prostředí kolem 
bunkrů 

Ťuhýk obecný          + 2 – 4 páry Rozptýleně ve 
vhodných 
biotopech 

Vlaštovka 
obecná 

         + 20 – 30 Hnízdí ve 
starých 
budovách a 
bunkrech 

 
 

 

H.4.7 SOUHRN  - DOPORUČENÍ 

 Botanika 

V zájmovém území bylo zaznamenáno 318 taxonů cévnatých rostlin. Oproti průzkumu 

v roce 2002 se nepodařilo ověřit výskyt 49 druhů, které lze rozdělit na: 

vykácené či neodlišované okrasné dřeviny (zerav západní, jalovec čínský, cypřišek 

Lawsonův aj.); 

přechodně se vyskytující taxony (drchnička rolní, ovsíček obecný, durman panenská 

okurka aj.); 

chybně určené druhy (psineček psí, máta klasnatá, vikev ptačí aj.); 
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vodní a mokřadní druhy (rdest tupolistý, rdest hřebenitý aj.). 

 

Z toho počtu byly při průzkumech v letech 2002 a 2003 v celém posuzovaném území 

zaznamenány 3 zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin (chráněných podle Vyhlášky MŽP 

ČR č. 395/1992 Sb.) 

tis červený (Taxus baccata) – silně ohrožený druh 

dub pýřitý (Quercus pubescens) – ohrožený druh 

 

Podle Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F ed. 2001) byly 

v zájmovém území zaznamenány: 

 - zaznamenány pouze při výzkumu v roce 2002, v roce 2003 nebyl jejich výskyt 

potvrzen (smýceny, či v roce 2002 chybně determinovány). Jedná se o nepůvodní výskyt, 

uvedené dřeviny byly v areálu letiště vysázeny jako okrasné. 

hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) – ohrožený druh 

ovsíček obecný (Aira cf. caryophyllea) – kriticky ohrožený druh 

blín černý (Hyoscyamus niger) – ohrožený druh 

jalovec obecný (Juniperus communis) – ohrožený druh 

jestřábník štětinatý (Hieracium rothianum) – ohrožený druh 

pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum) – ohrožený druh 

rdest tupolistý (Potamogeton cf. obtusifolius) – ohrožený druh 

řebříček panonský (Achillea pannonica) – ohrožený druh 

tis červený (Taxus baccata) – ohrožený druh 

 

tis červený (Taxus baccata), dub pýřitý (Quercus pubescens)  a jalovec obecný 

(Juniperus communis) 

 

hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) 

 - velmi vzácně zaznamenána na narušeném úpatí svahu nad silnicí Žatec – Bítozeves 

na JV hranici zájmového území. Populace je pravděpodobně mimo přímé i nepřímé vlivy 

stavby průmyslové zóny, doporučuji pouze pohlídat aby nedošlo k jejímu náhodnému 

poškození (např. při stavbě oplacení aj.).  
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ovsíček obecný (Aira cf. caryophyllea) 

 - vyskytuje se v nezapojených travních porostech. V zájmovém území zaznamenán 

pouze v roce 2002 (přechodný výskyt či chybné určení). Podle možností (a vzhledem ke 

vzácnosti taxonu) doporučuji prohlídnout příhodná stanoviště (v okolí přistávací dráhy) ještě 

v jarních měsících (květen červen) příštího roku. 

 

řebříček panonský (Achillea pannonica), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum) a 

jestřábník štětinatý (Hieracium rothianum) 

 - jedná se o druhy v českém termofytiku (a zvláště na Žatecku) běžně rozšířené; 

k jejich záchraně není třeba přijímat žádná opatření. 

 

rdest tupolistý (Potamogeton cf. obtusifolius) 

 Z krajinářského hlediska doporučuji ponechat v původním stavu areál nadzemních 

hangárů v JV části lokality č. 1 a na Janském vrchu (lokalita č. 2). Toto území je porostlé 

ochuzenými polopřirozenými semixerotermními rostlinnými společenstvy s roztroušeným 

náletem dřevin. Nadzemní hangáry též vhodným způsobem oživují okolní plochou krajinu. 

Problémem však může být jejich vyžití. 

 

 

 

- zaznamenán pouze v roce 2002. V roce 2003 nebyla při průzkumu v celém areálu 

letiště nalezena žádná vodní plocha s výskytem význačných rostlin. Výskyt rdestu tupolistého 

nebyl spolehlivě potvrzen ani při průzkumu v roce 2002. 

 

blín černý (Hyoscyamus niger) 

- jedná se o plevelný druh, který se v daném území a jeho okolí běžně vyskytují na 

okrajích polí, na staveništích, rumištích a podél výkopů. 
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 Zoologie 

 

Při základním inventarizačním průzkumu, který byl prováděn v roce 2002 v podzimním 

období bylo ve sledovaném území zjištěno 30 druhů ptáků, 9 druhů savců a 1 druh plaza. 

V roce 2003 při průzkumu, který byl prováděn ve vegetačním období bylo zjištěno 51 

druhů ptáků, 12 druhů savců a 3 druhy obojživelníků a plazů. Tento údaj je však mírně 

ovlivněn skutečností, že byly navíc sledovány území kolem budoucích mimoúrovňových 

křižovatek a v oblasti Janského vrchu. 

V území byly zjištěny dva kriticky ohrožené druhy živočichů, luňák červený, který do 

území pouze ojediněle zaletěl a hnízdící druh strnad luční. Tento druh je vázán na rozvolněné 

porosty křovin kolem bývalých bunkrů. Pro zachování jeho biotopu by bylo vhodné zachovat 

část rozvolněné zeleně podél jižní strany území. 

Dále zde bylo zjištěno 7 druhů silně ohrožených. Oproti roku 2002 se nepodařil zjistit a 

potvrdit výskyt sovy pálené. Netopýr velký využívá vhodné prostory štěrbin k dennímu 

úkrytu. Letní kolonie  tohoto druhu nebyly zjištěny. 

7 druhů obratlovců je zařazeno mezi ohrožené druhy. 

Z hnízdících druhů je nejvýznamnější výskyt strnada lučního, chocholouše obecného, 

bramborníčka černohlavého a hnědého. 

Většina druhů, což vyplývá ze souhrnné tabulky se vyskytuje v oblasti bývalých bunkrů. 

Stejně jako z hlediska botanického, či krajinářského, by i ze zoologického, bylo vhodné 

zachovat alespoň zčásti toto území při jižním okraji budované průmyslové zóny. 

 

 

H.4.8 ZÁVĚR 

 

 V celém zájmovém území (posuzované lokality 1 – 5) nebyl zaznamenán zvláště 

chráněný či ohrožený rostlinný druh, ke kterému by bylo třeba přijímat nějaká kompenzační 

opatření. Ochranu populace hvězdnice zlatovlásku doporučuji řešit až při případném zásahu 

stavby oplocení do jejího stanoviště. 
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          Z hlediska zoologie obratlovců navrhuji ponechat část rozptýlené zeleně kolem 

jižní hranice budované průmyslové zóny v oblasti bývalých bunkrů. 

         Při rozebírání jednotlivých bunkrů je nutno věnovat zvýšenou pozornost 

odpočívajícím netopýrům velkým a demoliční práce směřovat do podzimních měsíců. 

 

Na základě provedeného průzkumu cévnatých rostlin a obratlovců v zájmovém území 

nemáme k navrhované stavbě žádné námitky. 
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Jiráskova 413, Litvínov 436 01 

Tel.: 476 731 518-21 

Fax.: 476 731 517 

E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz 

 

 

 

 

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99 

 


