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Seznam pouţitých zkratek 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSN  česká státní norma 

EIA  proces posuzování vlivu záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví 

EVL  evropsky významná lokalita 

HPP 

KN  katastr nemovitostí 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

MÚSES místní ekologický systém ekologické stability 

MZCHÚ maloplošné chráněné území 

ORP  obec s rozšířenou působností 

PD   projektová dokumentace 

PO  pověřená obec 

PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa 

RBC  regionální biocentrum 

RBK  regionální biokoridor 

SÚ   sídelní útvar 

TP   technické podmínky (ministerstva dopravy)  

TZL  tuhé znečišťující látky 

ÚP  územní plán 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VN  vysoké napětí 

VVN  velmi vysoké napětí   

VZCHÚ velkoplošné chráněné území 

ZPF  zemědělský půdní fond 
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ÚVOD    

Oznámení záměru výstavby a provozu Nupharo Park zpracováno podle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zá-

konů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákona“).  

Navrhovaný Nupharo Park je souhrn budov, který bude vyuţíván jako vědeckotech-

nický park (tj. vyuţití pro výzkum, školení, administrativu, lehkou výrobu, skladování a dále 

doprovodné funkce stravování a ubytování). 

Plocha řešeného území je dle KN 62 654 m
2
. Zastavěná plocha bude 22 929 m

2
, zpev-

něné plochy celkem 20 929 m
2
. Celková plocha zeleně tak bude činit 19 615 m

2
. V areálu je 

navrţeno celkem projektováno celkem 226 parkovacích stání. 

Projektovaná stavba přísluší do kategorie II, bod 10.6 a bod 10.13 zákona 100/2001 

Sb. (příloha 1). Jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení v kompetenci krajského 

úřadu – v tomto případě Ústeckého kraje.  

Pro potřeby tohoto Oznámení byly zpracovány doplňkové průzkumy a studie: Rozpty-

lová studie (Příloha F.3), Hluková studie (Příloha F.4), Posouzení vlivu na veřejné zdraví (pří-

loha F.5) a biologické průzkumy (Příloha F.6). 

 

 

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1 Obchodní jméno: Nupharo Park a.s. 

A.2 IČO: 29031621 

A.3 Sídlo: Na Malé Šárce 745, 164 00 Praha 6 - Nebušice 

Zastoupený na základě plné moci: 

 

A.4 Obchodní jméno: Ţďárek s.r.o 

A.5 IČO: 27408906 

A.6 Sídlo: Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3 

A.7 Oprávněný zástupce: Ing. arch. Antonín Kanta  

 e-mail: a.kanta@pdmgroup.cz 

 telefon: +42060382310 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1  Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Záměr je uváděn pod názvem: Nupharo Park   

 

Zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

Kategorie II  (záměry vyţadující zjišťovací řízení) 

sloupec B  (Krajský úřad) 

bod 10.6  „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3 000 m
2
 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáţe s kapacitou nad 

100 parkovacích stání v součtu za celou stavbu.“ 

Bod 10.13 „tematické areály na ploše nad 5000 m
2.“ 

Záměr je zpracovaný dle projektové dokumentace k územnímu řízení společnosti ADNS 

Production s.r.o., Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1 

 

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

 

Areál Nupharo Park je určen následujícím funkcím: 

- Vědecký a technologický park  
- Centrum pro technologie (Školicí prostory, konferenční prostory, ubytování, stravo-

vání, správa areálu) 

- Podnikatelský inkubátor (Recepční část, výstavní pavilon, výstava prototypů, kance-

lářská část, dílny a modelárny) 

- Technologický park  
 

Tyto funkce budou umístěny do jednotlivých stavebních objektů. Proto bude areál rea-

lizován v jednotlivých etapách (celcích), do kterých jsou uvedené funkce umístěny. Tyto eta-

py, resp. celky jsou následující: 

 

0. Venkovní infrastruktura (venkovní inţenýrské sítě mimo budovy, tj. rozvody a tech. za-

řízení médií, přípojky objektů, venkovní komunikace a zpevněné plochy a zeleň a to jak na 

ploše vlastního areálu tak mimo něj).   

 

1.1 Společenský objekt (recepční prostor pro celý areál, konferenční část, část pro školení, 

stravování formou závodní jídelny) 

 

1.2 Výstava prototypů (venkovní výstavní plocha, na které budou dlouhodobě umístěny ve 

volném prostoru prototypy a konstrukce) 

 

1.3.1 Ubytování 1 - inkubátor (ubytování hotelového typu pro návštěvníky a hostující pra-

covníky, celkem 15 pokojů) 

 



NUPHARO PARK   Oznámení záměru 7/2011  

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1050817)  7 

1.3.2 Ubytování 2  - technologický park (ubytování hotelového typu pro návštěvníky a hos-

tující pracovníky, celkem 17 (18) pokojů) 

 

2. Administrativní objekt (kanceláře správy areálu a další kanceláře „Center for transfer of 

technologies“, např. právníci, apod.). 

 

3.1 Inkubátor + výstavní prostory 1 (pracoviště a prostor pro prezentaci výsledků a nabídek 

jednotlivých pracovišť)  

 

3.2 Inkubátor + výstavní prostory 2 (pro prezentaci výsledků a nabídek jednotlivých praco-

višť) 

 

3.3 Inkubátor - Pilot Plants (vývojová pracoviště, projekční kanceláře, dílny a modelárny) 

 

4. Technologický park (slouţící lehké výrobě, prostory pro výroby a montáţ, vestavěné kan-

celáře a sociální vybavení pracovníků (šatny, WC a sprchy) 

4.1 Technologické centrum 

4.2 Technology park 1  

4.2 Technology park 2 

 

Objekty mají vesměs 1 – 2 nadzemní podlaţí, ojediněle (ubytování 1) 3 nadzemní pod-

laţí.  

Celková bilance ploch: 

charakteristika plochy metráž (m
2
) tj. v % 

celková plocha pozemku 62 654 100,0 

zastavěné plochy 22 110 35,3 

zpevněné plochy 20 929 33,4 

plocha zeleně 19 615 31,3 

 

 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn severně od Ústí nad Labem mezi sídelními útvary Ţďárek a Knínice. 

Je vymezen na SZ dálničním tělesem (D8), silnicí I. třídy  I/13 Teplice-Děčín (na JV) a silnicí 

II/528 spojující sídelní útvary Ţďárek a Knínice.  

kraj:   Ústecký 

obec:   Libouchec (568058) 

katastrální území: Knínice u Libouchce (795151) 

 

V následující tabulce je charakteristika pozemků dotčených stavbou: 

Admin. jednotka název 

kraj Ústecký (CZ042) 

obec - katastrální 

území (ÚTJ) 

Knínice u Libouchce (795151) 
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 parcela výměra 
(m

2
) 

druh pozemku majitel 

 
880/10 51 246 trvalý travní porost 

Ţďárek s.r.o. 

1273/2 1 111 ostatní plocha 
Ţďárek s.r.o. 

1273/5 10 297 trvalý travní porost 
Ţďárek s.r.o. 

 

Obr. 1:  Lokalita záměru v letecké mapě 

 

                       lokalita záměru 
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Obr. 2: Výřez z katastrální mapy (převzato z DUR) 

 

 

 

B I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Předmětem oznámení je stavba a provoz areálu Nupharo Park, technologický park. 

Součástí stavby je vybudování vnitroareálových komunikací a parkovišť. Areál je tvořen sou-

hrnem budov, který bude vyuţíván jako vědeckotechnický park (tj. vyuţití pro výzkum, ško-

lení, administrativu, skladování a dále doprovodné funkce stravování a ubytování). 

Východně od lokality přes silnici I/13 byl v roce 2008 plánován záměr ULK405 „CPI 

Park Žďárek“, který v roce 2008 prošel zjišťovacím řízením a dále nebude posuzován. Stavba 

zatím neprobíhá. 

Dále zde byl plánován v roce 2009 záměr ULK475 „Centrum obchodních služeb Kní-

nice“.  
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Jiţně od lokality byl v roce 2006 schválen záměr  ULK183 „Toyota Parts Center 

Czech republic“. 

Pokud by došlo k výstavbě současně několika zmíněných záměrů, mohlo by teoreticky 

ke kumulaci vlivů při výstavbě. Jde ale jen o krátkodobý vliv a pouze v denních hodinách. 

Vzhledem k tomu, ţe není jasné, kdy výstavba na jednotlivých lokalitách bude probíhat, není 

moţné přesně určit míru kumulace.  

Při provozu jednotlivých záměrů by mohlo docházet ke kumulaci dopravy. 

 

 

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Cílem investora je vybudovat „Nupharo  Park“ (tj. vyuţití pro výzkum, školení, admi-

nistrativu, skladování a dále doprovodné funkce stravování a ubytování) o rozloze cca 18 

000m
2
. Daný pozemek těmto poţadavkům dobře vyhovuje jak z hlediska velikosti a moţnosti 

umístit poţadované kapacity, tak z hlediska umístění a dopravní dostupnosti.  

Investor projektu je společnost Nupharo, a.s., Na Malé Šárce 745, 164 00 Nebušice. 

Předmětné stavební pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Ţďárek, s.r.o. (menší plochy po 

obvodě areálu jsou ve vlastnictví České republiky). Investor projektu spol. Nupharo a.s. má s 

vlastníkem uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí. 

 Varianty k záměru nebyly zpracovány. V podstatě jedinou moţnou variantou je tedy 

současný stav.  

 Záměr výstavby areálu NUPHARO PARK je v souladu s platným územním plánem 

sídelního útvaru Libouchec (příloha H.I) 

  

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Suterénní prostory nejsou navrhovány. V souvislosti s prováděním infrastruktury 

zvláště odvodnění areálu, budou prováděny výkopy pro uloţení těchto sítí. Mělké výkopy 

budou provedeny jako svahované se sklonem cca 1:1, Sklon bude upřesněn na základě geolo-

gického průzkumu. Hlubší výkopy budou paţené.  

  V této lokalitě lze očekávat, vzhledem k charakteru podloţí, pomalé zasakování deš-

ťových vod. Proto je nutné provést během hrubé stavby opatření na jímání, přečištění a pře-

čerpání podzemní vody do recipientu během zvýšených sráţek.   

S ohledem na místní geologické poměry a po provedení předběţných statických úvah 

je pro zaloţení objektu navrţeno pouţití velkoprůměrových vrtaných pilot, rozmístěných pod 

sloupy a nosnými stěnami. Piloty budou vrtány z upraveného terénu a budou vetknuty do 

únosného podloţí.   

Nadzemní část tvoří ţelezobetonový sloupový skelet provedený v kombinaci prefabri-

kátů a monolitu s doplňujícími konstrukčními prvky z oceli a ze dřeva.  

Fasáda budov v areálu bude v kombinaci: izolační vyzdívky, vyzdívky a monolit s 

kontaktním zateplovacím systémem a lehké kovové fasády (buď skládané, nebo kovové izo-

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK183
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK183
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lační panely). Část fasád mohou být provedeny s izolačních panelů na bázi dřeva, respektive 

kombinace dřeva a kovu. Výplně otvorů (okna, dveře apod.) předpokládáme hliníkové.  De-

tailní řešení fasád bude předmětem odsouhlasení v dalších fázích přípravy PD.   

Dispozice jednotlivých objektů umístěných podél centrálního veřejného prostoru je 

dána jejich funkcí. Střechy objektů jsou rovné, případně jsou šikmé s mírným sklonem. Stan-

dard veškerých stavebních prvků a povrchových úprav vnějšího pláště i vnitřních povrchů je 

předpokládán na úrovni běţné kancelářské budovy.  

Pracoviště a kancelářské prostory  budou  vybaveny  v běţném  kancelářském  stan-

dardu  -  zdvojené podlahy,  zavěšený  akustický  podhled  dle  potřeby,  foliové  nebo  lako-

vané  dveře  2050 mm, ocelové zárubně,  SDK  příčky  umoţní  variabilitu  vnitřního  uspořá-

dání  kanceláří  (jednotlivé buňkové kanceláře nebo „open space“, „kombi kanceláře“).   

Materiálové řešení vstupní části bude standardní, kamenná/keramická dlaţba, dřevo, 

eventuálně obklad kamenem/dřevem  skleněné dveře a stěny, standardní osvětlení. Detailní 

řešení bude předmětem dalších fází PD. 

Pracovní doba v areálu je standardně uvaţována v rozpětí od 8.00 do 20.00 ve všední 

den. Během pracovní doby musí být v plném provozu veškerá technologická zařízení zajišťu-

jící vnitřní prostředí budovy a dále zařízení umoţňující provoz prostoru uţivatelů. 

 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

 

Zahájení stavebních prací 2012 

Ukončení stavebních prací 2013 

 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávních celků 

krajský úřad:  Krajský úřad Ústeckého kraje,  

Velká hradební 3118/48 

400 01  Ústí nad Labem-centrum 

místní úřad: Obecní úřad Libouchec 

 Libouchec 211, 403 35 

 

 

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat 

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-

kon) ve znění pozdějších předpisů bude vydáno: 
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- územní rozhodnutí o umístění stavby: Obecní úřad Libouchec, odbor 

stavební a ţivotního prostředí 

- rozhodnutí o přípustnosti stavby (stavební povolení):  Obecní úřad Libouchec, odbor 

stavební a ţivotního prostředí 

 

  

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda 

Pozemky, na nichţ je plánována výstavba záměru, jsou v současné době nevyuţívány. 

Dříve byly vyuţívány především jako extenzívní pastviny nebo louky. Přehled druhů pozem-

ků je v následující tabulce: 

 

Parcela č. výměra (m
2
) druh pozemku BPEJ  vlastník 

880/10 51 246 trvalý travní 
porost 

5.50.04 
Ţďárek, s.r.o., Praha 3, Ţiţkov, 

130 00 Praha 

 
1273/2 1 111 ostatní plocha nemá 

1273/5 10 297 trvalý travní 
porost 

5.50.04 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, ţe pozemky 880/10 a 1273/5 bude nutné vy-

jmout ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Obecná charakteristika: 

BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka): 5.50.04 

5 -  klimatický region – mírně teplý, mírně vlhký; 

50 -  hlavní půdní jednotka (HPJ) – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horni-

nách, zpravidla středně těţké, slabě aţ středně štěrkovité, sklon k dočasnému zamokře-

ní;  

0 -  sklonitost a expozice – úplná rovina aţ rovina s všesměrnou expozicí 

4 -  půdy středně skeletovité, hluboké aţ středně hluboké (30-120 cm). 

 

 Jde o půdy V. třídy ochrany, coţ jsou půdy s převáţně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, vyuţitelné i 

pro výstavbu. 

Na zájmových pozemcích bude proveden zábor ZPF o výměře 61 543 m
2
. Ţádost bude 

podána k příslušnému orgánu státní správy k rozhodnutí.  
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B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

 Areál bude zásobován pitnou vodou přípojkou s vodojemem z vodovodního přivaděče 

DN 300 LTH – Ostrov    

Spotřeba pitné vody:  

Výpočet potřeby vody vychází ze Směrnice 9/1973, upravený na základě výsledků 

průzkumů potřeby vody v posledním období. V areálu je uvaţováno max. 800 zaměstnanců, 

90 lůţek v ubytovacím areálu, restaurace se 180 místy.  

Je uvaţováno: 400 zaměstnanců s potřebou 60 l/zam/den (úřednická profese), 40 zaměstnanců 

spotřeba 80 l/zam/den  (dělnické profese, čistý provoz). 

Pro ubytované je počítáno s hodnotou pro obyvatele tedy 160 l/obyv/den.  

V restauraci je uvaţováno denně 800 jídel. 

 Potřeby vody vychází : 

 Q =  400 x 60 + 400 x80 + 90 x 160 + 400 x 90 = 106 400 m
3
/ den = 1,23l/ sec 

Do výpočtů byly brány maximální hodnoty. Jednotlivé části potřeby jsou časově  nesourodé, a 

není uvaţován špičkový odběr. Ten bude pokryt vodojemem. 

 

 

B.II.3. Energetické zdroje 

 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

 Pro zásobování areálu elektrickou energií bude vybudována nová přípojka VN 22 kV 

ukončená odběratelskou trafostanicí v areálu záměru. Z ní budou připojeny jednotlivé objekty 

v areálu.  

Spotřeba elektrické energie: 

Soudobý příkon                                 1,25 MW  

Celkový instalovaný příkon                4,00 MW  

Roční spotřeba el. energie               3 1375 000 kWh/rok 

Vnitřní rozvody - silnoproud  

Vnitřní rozvody silnoproudu v objektech budou provedeny kabely  CYKY  uloţenými 

pod omítkou, nad podhledy a ve zdvojené podlaze. Bude  provedeno  podruţné  měření  odbě-

ru  el. energie.  V objektech bude provedena třístupňová ochrana proti přepětí. Veškeré zá-

suvkové obvody s výjimkou obvodů pro počítače a lednice budou chráněny proudovými 

chrániči s vybavovacím proudem 30 mA.  

Osvětlení jednotlivých prostor bude provedeno zářivkovými a ţárovkovými svítidly a 

svítidly s kompaktními ţárovkami tak, aby splňovalo příslušné poţadavky ČSN a hygienic-

kých předpisů. Bude provedeno nouzové osvětlení únikových cest. Pro napájení poţárního 

větrání, posilovací stanice vody a jednotlivých servroven na patrech bude v objektu osazen 
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náhradní zdroj UPS s dobou zálohy 1 hod. Ochrana objektu  před bleskem bude  řešena  jíma-

cí  soustavou  uzemněnou  jednotlivými svody na strojený páskový zemnič. 

Vnitřní rozvody - slaboproud   

 Vnitřní rozvody slaboproudu budou obvyklé pro tento typ objektů, a to: 

 Strukturovaná síť vč. telefonní ústředny   

 Elektrická poţární signalizace - celý  objekt bude vybaven systémem elektrické poţár-

ní signalizace (EPS). Ústředna EPS bude umístěna v recepci. Prostory budou hlídány  

opticko  kouřovými hlásiči, teplotními i kombinovanými s výstupy do systému EPS. 

Na stěnách směrem k únikovým cestám budou tlačítkové hlásiče poţáru. V případě 

poţáru bude automaticky z ústředny sirénami vyhlášen poţární poplach. Na základě 

tohoto poplachu dojde ke spuštění poţárního odvětrání únikových cest, otevření úni-

kových a zásahových cest (oboje dveře), sjetí výtahu do 1.NP, atp.  Kabeláţe pro 

EPS vč. napájení musí vyhovět platným technickým normám (ČSN 73 0802) a míst-

ním poţárním předpisům.   

 Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS  - pro zabezpečení objektů proti vloupání 

bude provedena plášťová a prostorová ve všech místnostech v 1.NP, vybraných  mís-

tech 1.PP,  2.NP a 3.NP.  

 Kamerový systém - CCTV - v objektu bude instalován uzavřený barevný kamerový 

systém, tvořený pevně instalovanými kamerami. Venkovní kamery v krytu a s vyhří-

váním budou sledovat obvod objektu, vstupy do budovy a parkovací plochu.  

 Přístupový systém - pro řízení vstupu osob bude v objektu instalován přístupový sys-

tém, který bude pomocí identifikačních bezkontaktních  karet  umoţňovat  vstup  do  

jednotlivých  částí  budovy.   

 Domovní telefon - pro zabezpečení audio komunikace návštěvníků (po uzavření ob-

jektu) s recepcí bude objekt vybaven systémem domovního telefonu.   

 Společná rozhlasová a televizní anténa  

 

VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ  A SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 

 

Pro zásobování areálu zemním plynem bude vybudována nová přípojka ukončená re-

gulační stanicí v areálu záměru. Z ní budou připojeny jednotlivé objekty v areálu. 

Celková potřeba plynu     392 m
3
/hod   

Roční potřeba plynu         284 000 m
3
/rok        

 

Jsou navrţeny dvě základní koncepce zdrojů tepla a chladu. Pro objekty bez poţadav-

ku na chlad bude dodávka tepla zajištěna plynovými kotli. Týká se to budovy č. 2 a 4. U 

ostatních objektů je koncepce následující. 

Základem budou tepelná čerpadla vzduch-voda, osazená na střeše objektu. Tato čerpa-

dla budou schopna zajistit v zimním období ohřev topné vody aţ do teploty 60°C, zároveň 

budou schopna provozu v reţimu vytápění aţ do venkovní teploty -15°C. V letním období 
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budou tepelná čerpadla vyuţívána v reţimu chlazení a to pro přípravu chlazené vody o teplotě 

6°C. Výkon tepelných čerpadel bude stanoven tak, aby se v zásadě blíţil poţadavkům objektu 

na teplo, které jsou v případě tohoto areálu niţší neţ poţadavky na chlad.  

Pro maximální odběry při nejniţších venkovních teplotách budou zdroje tepla doplně-

ny o plynové kotle, osazené ve strojovně tepla a chladu. Kotle budou odkouřeny nad střechu. 

Pro zajištění poţadovaného chladícího výkonu zdrojů chladu budou k tepelným čerpa-

dlům osazeny chladící agregáty vzduch-voda, rovněţ umístěné na střechách objektů. Tepelná 

čerpadla i chladící agregáty budou vybaveny protizámrazovou ochranou, aby nemusela být 

jako náplň rozvodů pouţita nemrznoucí směs. 

Vzhledem k tomu, ţe se po celý rok, ale především v přechodovém období, předpo-

kládá souběh odběru tepla i chladu budou ve strojovnách tepla a chladu osazeny chladící 

agregáty voda-voda, které budou na kondenzátorové straně napojeny na rozdělovače tepla a 

na výparníkové straně na rozdělovač chladu. Tyto agregáty budou mít prioritní roli, pokud 

bude vznesen současný poţadavek topného systému na teplo i chladícího systému na chlad, 

budou spuštěna jako první zdroj. Doplnění topného výkonu na příslušnou hodnotu pak zajistí 

tepelná čerpadla resp. plynové kotle, stejně tak doplnění poţadovaného chladícího výkonu 

tepelná čerpadla či chladící agregáty. Tento způsob výroby tepla a chladu je v zimním období 

efektivnější, neţ samostatná výroba tepla plynovým kotlem či tepelným čerpadlem a současná 

výroba chladu volným chlazením. Z tohoto důvodu není volné chlazení navrţeno.  

Podle situace, vyuţití a dispozičního řešení jednotlivých objektů budou pro vytápění 

pouţity tyto způsoby hrazení tepelných ztrát: 

- ocelové deskové radiátory či otopné konvektory (byty, kanceláře, sociální zázemí apod.) 

- podlahové konvektory s ventilátory (především místnosti s vysokými okny aţ k podlaze) 

- jednotky FCU (tam, kde budou pouţity k chlazení jednotky FCU, mohou být dle podmínek 

osazeny ve čtyřtrubkovém provedení pro vytápění i chlazení) 

- sálavé panely (především technologické haly). 

Veškeré topné spotřebiče budou osazeny regulací topného výkonu dle vnitřní teploty 

(ventily s termostatickou hlavicí, ventily s termopohony, řízenými prostorovými termostaty). 

Rozvody topné a chlazené vody budou provedeny z ocelového svařovaného a izolova-

ného potrubí. 

Všechny plynové kotle budou navrţeny na splnění max. hranice emisí: 48 mg/kWh 

pro NOx a 5 mg/kWh pro CO. Hodnoty výkonu kotelen, maximálního hodinového odběru 

zemního plynu, ročního odběru zemního plynu a max. hladiny akustického tlaku ve vzdále-

nosti 1m od vyústění kouřovodů na střeše jsou uvedeny v následující tabulce: 

   výkon   zemní plyn  hl.ak.tlaku 

   kW  m
3
/hod  m

3
/rok  dB(A) 

Budova č.1    370  48  23.000  80 

Budova č.2    170  22  33.000  60 

Budova č.3    75  10  7.000  60 

Budova č.4    140  18  29.000  60 

Budova č.5    305  40  25.000  80 
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Budova č.6    375  48  31.000  80 

Budova č.7    280  38  25.000  80 

Budova č.8    240  30  20.000  60 

Budova č.9    250  32  21.000  80 

Budova č.10    270  36  24.000  80 

Budova č.11   195  26  17.000  60 

Budova č.12   350  44  29.000  80 

Tepelná čerpadla a chladící agregáty, které budou osazeny na střeše budou u kaţdé 

budovy dimenzovány na hladinu akustického tlaku 65 dB(A) v 10-ti metrech. 

 

VZDUCHOTECHNIKA   

Objekty budou větrány kombinací přirozeného a nuceného větrání. Větrací zařízení 

budou členěna podle provozní náplně prostorů jimi větraných, jejich strojní části budou umís-

těny ve strojovnách. Strojovny v budovách 1, 3, 5, 6 a administrativní části ostatních budov 

jsou předpokládány na střeše, nebo v nejvyšším podlaţí,  stroje  pro dílny  a  výrobní  prostory  

budou  umístěny  pod stropem větraných prostorů. Zařízení pro větrání skladů, pomocných 

technických prostorů a sociálních místností budou umístěna poblíţ větraných prostorů či na 

střeše. 

Vzduch, procházející vzduchotechnickým zařízením, bude filtrován. V akumulačních 

zákrytech nad kuchyňskou technologií budou instalovány odlučovače tuku, před odvodním 

ventilátorem větrání kuchyně bude vřazen tukový filtr. 

Větrací jednotky budou vesměs vybaveny systémem pro zpětné získávání tepla z od-

padního vzduchu. 

Potřeba chladu pro chladiče VZT zařízení bude zajištěna zdrojem chladné vody (viz 

podklapitola Vytápění, chlazení).  

Ze  strany VZT budou provedena opatření,  bránící šíření hluku  do větraných místnos-

tí i do venkovního prostoru (viz kapitola D.IV. Charakteristika opatření.....). 

 

 

B.II.4. Surovinové zdroje 

Na lokalitě se nenacházejí ţádné surovinové zdroje (loţiska nerostných surovin, vyu-

ţívané zdroje podzemní vody apod.). Pro realizaci záměru se nepředpokládá otvírka nového 

surovinového zdroje. 

Při stavbě budou pouţity běţně dostupné stavební materiály bez zvláštních nároků na 

surovinové zdroje (beton, stavební dílce, ocel, cihly, sádrokarton, keramické dlaţdice, sklo 

apod.).  
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B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Navrhovaný objekt bude na komunikaci vyššího řádu dopravně napojen ze severový-

chodní strany, a to výjezdem na komunikaci II/528. Odtud hlavní doprava bude směřovat na 

křiţovatku II/528 s I/13. 

Veřejná doprava v místě je zajištěna autobusovými linkami se zastávkami na komuni-

kaci I/13. 

 

Návrh řešení dopravy v klidu: 

Pro výpočet potřeby parkovacích stání pro jednotlivé objekty byla pouţita vyhláška 

ČSN 736110 Projektování místních komunikaci, čl. 14: 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro řešené území) se určí podle vzorce: 

N = O0 · ka + P0 · ka · kp 

kde: 

- N je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území), 

- O0 základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 při stupni automobilizace 400 vozi-

del/1000 obyvatel (1 : 2,5), 

- P0 základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6, 

 

N  = O0 · ka + P0 · ka · kp 

O0  = 0 

ka  = 1,0 

P0  = 850 zaměstnanců / 4 (stejně jako výrobní podnik a sklad) = 212,5 = 213  

ka   = 1,0 

kp  = 1,0 

N  = 213 < navrţený počet 226 

 

Z navrţeného počtu 226 parkovacích stání je 5% tj. 11 určeno podle vyhl. 369/2001 Sb. stání 

pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozměry stání vyhovují poţa-

davků ČSN 73 6056. 

 

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

Realizace záměru bude mít vliv na ovzduší v lokalitě zejména vlivem emisí ze stacio-

nárních zdrojů spalujících zemní plyn (plynových kotlů) a automobilové dopravy. Pro záměr 

byla zpracována rozptylová studie (viz přílohu F.3). 

Vytápění je navrhováno plynovými kotli o celkovém tepelném výkonu 3 020 kW, u 

části objektů jako doplňkové k vytápění tepelnými čerpadly. Předpokládaná roční spotřeba 

zemního plynu činí 284 000 m
3
. Navrţeny jsou kotle s výrazně niţšími emisními hodnotami, 

neţ jsou emisní limity. 
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V areálu se navrhuje výstavba 226 parkovacích míst pro osobní automobily a pro vý-

počet emisí z dopravy se předpokládá 884 průjezdů osobních vozidel a 88 průjezdů vozidel 

nákladních.   

 V posuzované lokalitě je problematická situace v kvalitě ovzduší především vzhledem 

k vysokým koncentracím tuhých látek (PM10). Pozaďové hodnoty uvedené výše jsou navyšo-

vány intenzivní automobilovou dopravou především po dálnici D8. Denní koncentrace PM10 

ve svých maximech překračují limitní hodnotu a můţe docházet v součtu všech příspěvků 

(včetně lokálního vytápění v zimních měsících) k více neţ 35 povoleným překročením denní-

ho limitu 50 µg/m
3
. 

 Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŢP není obec Libouchec (včetně Knínice a 

Ţďárku) na základě dat z roku 2009 zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Ze závěrů rozptylové studie (viz přílohu F.3) vyplývá, ţe celkový imisní příspěvek 

všech zdrojů nového záměru – spalovacích zdrojů a nové dopravy – nebude významný, bude 

se pohybovat maximálně v prvních jednotkách procent příslušných imisních limitů. 

V nejbliţší obytné zástavbě dosáhnou imisní příspěvky jen výjimečně (v případě hodinových 

koncentrací NO2) hodnoty 1 % imisního limitu.  

V současné době jsou v lokalitě připravovány dva další záměry, dosud však nebyla za-

hájena jejich výstavba. Jejich vliv vzhledem k většímu objemu generované automobilové do-

pravy bude vyšší, navíc jsou tyto záměru umístěny u obytné zástavby nejbliţších obcí.  

 

B.III.2. Odpadní vody 

Splaškové vody 

Řešené území bude odkanalizováno oddílnou stokovou soustavou. Splaškové vody bu-

dou odváděny na vlastní čistírnu odpadních vod ČOV). Splašky budou odváděny do čistírny 

odpadních vod. Ta bude navrţena v 1. etapě na 300 ekvivalentních obyvatel (EO), nerovno-

měrnost bude pokryta v předřazené akumulační jímce. ČOV bude volena tak, aby bylo moţno 

v případě zvýšených odtoků, respektive v dalších etapách výstavby dodat další jednotku  

Část předčištěných vod bude pouţita k výměně vody v poţární nádrţi a část k přímé 

spotřebě (splachování WC), pouze případný přebytek přečištěných vod bude vypouštěn do 

Klíškého potoka (případně. jeho přítoků). Akumulační nádrţ poţární vody bude mít přepad do 

společného odtokového potrubí ČOV a retence dešťových vod vyústěného do Klíšského po-

toka.   

U restaurace bude instalován odlučovač tuků. 

 

Množství splaškových vod  

Mnoţství předčištěných splaškových vod odtékajících z ČOV do recipientu bude cca o 

1/4 niţší, neboť část vody bude zpětně pouţita ke splachování WC.  

Mnoţství splaškových vod vychází se ze spotřeby vody, tzn. 

Q =  106 400 m
3
/ den = 1,23l/ s 

Splaškové odpadní vody budou při provozu záměru po přečištění v ČOV v maximální moţné 

míře recyklovány, do recipientu bude případně vypouštěn pouze přebytečný objem podle 

podmínek stanovených vodoprávním úřadem v navazujících řízeních. 
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Dešťové vody 

Čisté dešťové vody ze střech budou odváděny do retenčního prostoru tzv. čistou dešťo-

vou kanalizací. Znečištěné dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny do retence 

tzv. špinavou kanalizací přes odlučovače ropných látek. Z retence budou dešťové vody řízeně 

zasakovány v území posuzovaného záměru, případně vypouštěny do recipientu (Klíšského 

potoka či jeho přítoku) v mnoţství povoleném správcem toku. Předpokládá se, ţe retence a 

ČOV budou situovány do nejniţšího místa řešeného území v jihovýchodním rohu zájmové 

plochy.  

Odtok dešťových vod je dimenzován na 15ti minutový déšť intenzity 130 l/s/ha. Vý-

počet povoleného odtoku do Klišského potoka je proveden na současný odtok 

z nezastavěného území s koeficientem k = 0,2. Zbývající vody budou zadrţeny v otevřené 

retenční nádrţi.  

Celková plocha pozemku                 F = 62 654 m
2
.  

Redukovaná plocha                                 Fred = 1,25 ha   

Zastavěné území: střechy                                    F = 2,012 ha     Fred  = 1,8108 ha    koef = 0,9 

                             komunikace a parkoviště        F = 1,191 ha     Fred  =  0,9530 ha   koef = 0,8 

                             chodníky                                 F = 0,879 ha     Fred  = 0,6158 ha    koef = 0,7   

                          lochy celkem                        F = 4,0831 ha    Fred  =  3,3797 ha 

Odtok ze stávajícího území                  Q = 1,25  x 130 = 162,5 l/sec  

        (povolený odtok do Klišského potoka)        

Odtok z navrhované zástavby              Q = 3,38  x 130 = 439,4 l / sec 

Nutný objem retenční nádrţe   V = (439,4 – 165,5 ) x 900 = 249,21m
3
 = 250 m

3
.      

 

 

B.III.3. Odpady  

Během výstavby a provozu záměru Nupharo park vznikne určité mnoţství odpadového 

materiálu. Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům, v platném znění: 

- „Zákon o odpadech“ - zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- „Katalog odpadů“ - vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

Odpady vzniklé realizací záměru lze zásadně rozdělit do tří hlavních skupin: 

 odpady vzniklé při stavbě  

 odpady vzniklé novým provozem 

Odpady vzniklé při výstavbě 
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č. odpadu název druhu odpadu kategorie způsoby využívání 
odpadu

*
 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouš-

tědla nebo jiné nebezpečné látky 

N D 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 

01 11 

O D 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující orga-

nická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N D 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené 

pod číslem  08 04 09 

O D 

12 01 01 Piliny a třísky ţelezných kovů O R 

12 01 03 Piliny a třísky neţelezných kovů O R 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O R 

12 01 13 Odpady ze svařování O R 

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neu-

vedené pod číslem 12 01 20 

O D 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O R 

15 01 02 Plastové obaly O R 

15 01 03 Dřevěné obaly O R 

15 01 04 Kovové obaly O R 

15 01 07 Skleněné obaly O R 

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

20 03 01 Směsný komunální odpad O D 

Při výstavbě záměru budou materiály z výkopových prací (zemina jílovitého charakte-

ru) vyuţity k úpravám terénu. Ornice a podorničí budou částečně vyuţity při ozeleňovacích 

pracích nebo budou uloţeny v souladu se zákonem. 

Odpad, který bude produkován v rámci stavby, bude na místě tříděn a odváţen 

k odstranění stavební firmou. Investor musí smluvně zajistit s dodavatelskou firmou, aby veš-

kerý odpad vzniklý při výstavbě byl odstraněn v souladu se zákonnými ustanoveními. 

Odpady vzniklé novým provozem  

č. odpadu název druhu odpadu kategorie způsoby využívání 

odpadu
*
 

20 01 01 Papír a lepenka O R 

20 01 02 Sklo O R 

20 01 08 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravo-

ven 

O D 

20 01 21 Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N R 

20 01 39 Plasty O R 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad (odpad z údrţby 

zeleně) 

O R 

20 03 01 Směsný komunální odpad O D 

20 03 03 Uliční smetky O D 
*
 R – odpad je možno nějakým způsobem využít (recyklovat) dle přílohy č.3 zákona 185/2001 Sb. 

  D – odpad je odstraňován  dle přílohy č.4 zákona 185/2001 Sb. 

 

Odpady budou tříděny a odstraňovány v souladu se zákonem (185/2001 Sb., o odpa-

dech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů). Přesné mnoţství 

odpadu bude specifikováno v plánu odpadového hospodářství původce, který bude vypraco-

ván podle výše uvedeného zákona (část sedmá) a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky 

MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů 

(41/2005 Sb. a 294/2005 Sb.).  
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Odpady z provozu areálu budou mít charakter zejména odpadu kancelářského provozu 

(směsný odpad). Odpady budou shromaţďovány v kontejnerech na vyhrazeném místě. Zde 

budou shromaţďovány i běţné odpadky z ubytovacího provozu. Odtud budou pravidelně vy-

váţeny. Odpad bude tříděn (papír, plasty, směsný odpad). Papír a plasty mohou být lisovány. 

Odpady z provozu stravování budou uskladněny v kuchyňském zázemí a budou likvidovány 

samostatně. Majitel budovy uzavře smlouvu na odvoz a odstranění odpadků se společností, 

která se touto činností zabývá.  

Odhad: celkem TKO 75 000 kg/rok, v tom je cca 55 000 kg obal. papíru a 10 000 kg 

plastů.   

Odpad z údrţby zeleně bude okamţitě odváţen firmou, která se o údrţbu bude starat. 

 

B.III.4. Hluk  

 Lokalita je v současné době územím se zvýšeným hlukovým pozadím, vyvolaným 

automobilovou dopravou na dálnici D5, a silnicích I/13 a II/528. Dominantním zdrojem hluku 

z provozu areálu vůči nejbliţší obytné zástavbě budou stacionární zdroje na objektech techno-

logického parku. Vliv generované dopravy, a to jak při provozu areálu, tak i při provozu na 

příjezdových komunikacích bude nízký (hladiny akustického tlaku do 40 dB). Pro záměr byla 

zpracována hluková studie (viz přílohu F.4). 

 Z výsledků studie vyplývá, ţe provoz v připravovaném NUPHARO Parku ve Ţďárku 

a s ním související automobilová doprava budou novými zdroji hluku pro obytnou zástavbu 

blízkých obcí, Ţďárku a Knínice. Provoz v technologickém parku bude probíhat pouze 

v denní době.  

Nárůst hluku v nejbliţších obytných lokalitách, související s realizací záměru 

NUPRARO Parku, bude niţší neţ 1 dB a nikde nezpůsobí s velikou rezervou překročení hy-

gienických limitů pro hluk v denní době. 

 

 

B.III.5. Vibrace 

Vibrace budou způsobovány především při stavbě pojezdem těţkých stavebních strojů. 

Pro šíření vibrací je zásadní geologická charakteristika horninového podkladu. Jílovitopísčité 

křídové sedimenty v podloţí poměrně účinně tlumí přenos vibrací na větší vzdálenosti. Pro 

provoz záměru nejsou zdroje vibrací projektovány. 

 

 

B.III.6. Prašnost 

Prašnost bude prakticky zvýšena jen při stavebních pracích (prach zvířený stavebními 

stroji a nákladními automobily). Především jde o suspendované částice prachu PM10. Nutno ale 

poznamenat, ţe toto navýšení nemusí být vůbec významné, pokud bude během výstavby udr-

ţována čistota na komunikacích, prováděno zkrápění v době sucha, navíc je časově omezeno 

dobou výstavby.  
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B.III.7. Záření ionizující a neionizující 

Záměr při provozu nebude pracovat s ţádnými většími zdroji záření.  

V předmětném území nejsou ţádné zdroje ani zařízení, která by byla zdrojem ionizují-

cího záření ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné ener-

gie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů a neionizujícího záření ve smyslu § 35 zákona 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

B.III.9. Riziko havárií 

Riziko havárií při výstavbě a provozu záměru je minimální. Nelze vyloučit havárie, které jsou 

vţdy spojeny s podobnými budovami (výbuch plynu, poţár apod.). Jejich rizika budou elimi-

nována provozními opatřeními. Stavba neobsahuje nebezpečné výrobní nebo technologické 

provozy a sklady nebezpečných látek. 

Pro provoz záměru bude vypracován havarijní a evakuační plán. Pracovníci budou 

pravidelně proškolováni. 

 

 

C.  ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ  

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

C.I.1. Základní charakteristiky 

 

Geomorfologické začlenění lokality 

Geomorfologicky je oblast začleněna (Demek et al., 1987; upraveno dle ČÚZK 

v Praze, 1996) do okrsku I3B -3B-h Libouchecká brázda.  

I3B -3B-h- Libouchecká brázda je úzká strukturně a tektonicky podmíněná sníţenina 
mezi Krušnými horami a Českým středohořím v severovýchodním výběţku Chomutovsko-
teplické pánve. Je tvořená svrchnoturonskými aţ koniackými slínovci a vápnitými jílovci a je 
charakterizovaná mírně aţ středně ukloněným reliéfem směrem k jihovýchodu aţ k jihu 
s náplavovými kuţely, balvanovými haldami a rozvlečenými sutěmi. Napříč probíhá rozvodí 
mezi Bílinou a Jílovským potokem. Převaha území je v 2. aţ 3. vegetačním stupni, stupeň 
zalesnění je velmi nízký. 

Klimatické faktory 

Zájmová lokalita se podle klimatické regionalizace (QUITT 1971, 1975) nachází 

v území mírně teplé klimatické oblasti MT 2. Tato klimatická oblast je charakterizována tak-

to: „krátké léto, mírné aţ mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným ja-

rem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně 

dlouhou sněhovou pokrývkou“. Příkré svahy nejvýchodnější části masivu Krušných hor, 

zdvihající se dále od západního okraje zájmového území, patří jiţ do klimatické chladné ob-

lasti CH7 (mj. vrcholové plató u Nakléřova). Tato blízkost chladnější klimatické oblasti a 
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lokální topografická situace bude pravděpodobně v okolí území způsobovat občasné projevy 

méně příznivých klimatických situací, např. inverzí v údolí Klíšského potoka apod. 

 

  Klimatické charakteristiky MT 2 

  Počet letních dnů 20 - 30 

  Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

  Počet mrazových dnů 110 - 130 

  Počet ledových dnů 40 - 50 

  Průměrná teplota v lednu -3 - -4 

  Průměrná teplota v červenci 16 - 17 

  Průměrná teplota v dubnu 6 - 7 

  Průměrná teplota v říjnu 6 - 7 

  Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více 120 - 130 

  Sráţkový úhrn ve vegetačním období 450 - 500 

  Sráţkový úhrn v zimním období 250 - 300 

  Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 

  Počet dnů zamračených 150 – 160 

  Počet dnů jasných  40 - 50 

Údaje z klimatických stanic (ČHMÚ 1961) nejsou pro širší okolí mírně teplé klimatic-

ké oblasti MT 2 k dispozici. Nejbliţší klimatickou stanicí je stanice Ústí nad Labem, která 

však spadá do podstatně klimaticky příznivější teplé oblasti T2. Ve srovnatelných nadmoř-

ských výškách jako zájmové území, ani v přilehlé části Krušných hor se ţádná klimatická 

stanice nenachází, a proto uvádíme pro srovnání stanici Milešovka, spadající sice do chladné 

oblasti CH7, při úpatí Milešovky se však nachází území klimatická oblast MT4, která je rela-

tivně blízká klimatické oblasti MT 2. 

Průměrná teplota vzduchu (°C) za období 1901 – 1950   [t= ¼ (t7 +t14 + 2t21 )]pro nejbližší 

klimatické stanice Ústí nad Labem a Milešovka dle údajů ČHMÚ Praha 1961 

  měsíc 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

IV 

- IX 
rok 

  lokalita 

  Ústí n. Labem -1,0 0,2 4,2 8,8 14,2 17,1 18,8 17,8 14,2 8,9 3,9 0,3 15,2 9,0 

  Milešovka -4,3 -3,5 0,0 4,3 9,8 12,7 14,6 14,0 10,7 5,5 0,0 -3,0 11,0 5,1 

 stanice Ústí nad Labem leţí cca 6,5 km jiţně od řešeného území v 186 m n.m., 

 stanice Milešovka leţí cca 20 km jihozápadně od řešeného území v 835 m n.m. 

 posuzované území se nachází v nadmořské výšce 430–450 m, coţ je cca o 250 m výše neţ 

stanice Ústí n. L. a cca o 400 m níţe neţ stanice Milešovka 

Údaje o sráţkách (ČHMÚ 1961) pocházejí se sráţkoměrných stanic v Telnici (relativ-

ně podobné podmínky jako zájmové území - klimatická oblast MT4, 450 m n.m.), a dále ze 

stanic v Jílovém (245 m n.m.) a v Chlumci (tato stanice se však nachází jiţ v klimatické ob-

lasti MT9). 
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Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1901 – 1950 pro stanice Telnice, Jílové a Chlumec 

podle údajů ČHMÚ Praha 1961) 

měsíc 

lokalita 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX X-III rok 

  Telnice 64 53 51 59 71 73 93 79 56 60 59 63 431 350 781 

  Jílové 61 49 52 58 59 73 90 74 54 57 56 53 408 328 736 

  Chlumec 66 51 45 54 62 63 89 71 50 58 55 53 389 328 717 

 stanice Telnice leţí cca 2,5 km západně od řešeného území v 450 m n.m., 

 stanice Jílové leţí cca 7,5 km východoseverovýchodně od řešeného území v 245 m n.m., 

 stanice Chlumec leţí cca 6 km západojihozápadně od řešeného území v 234 m n.m., 

 posuzované území se nachází v nadmořské výšce 430–450 m, coţ odpovídá poloze stanice 

Telnice, cca o 200 m výše neţ stanice Jílové a Chlumec. 

Vlastnosti horninového prostředí 

 

Geologické poměry: 

Geologicky lokalita patří k SZ výběţku české křídy v poměrně úzkém, tektonicky pre-

disponovaném výběţku mezi krystalinikem Krušných hor a bazickými výlevnými horninami 

Českého středohoří. Mocnost křídových sedimentů přesahuje zřejmě 50 m. V blízkém okolí 

však není znám ţádný vrt, který by tuto skutečnost dokumentoval. Křídové horniny jsou re-

prezentovány zvětralými slínovci aţ jílovci, které mají velmi nízký koeficient filtrace (aţ 10
-8 

m.s
-1

). 

Prakticky na celém zájmovém území se v nadloţí křídy vyskytují tercierní neogenní 

sedimenty, které mají mocnost od 4 m (vrt J-7314) výše. Jedná se o pestré jíly, kde převláda-

jící zelená, šedá a modravá barva ukazuje na vysoký podíl illiticko – montmorillonitických 

struktur.  Někdy jsou přítomny i drobné uhelné polohy. Rozlišení stratigrafie však není zcela 

jednoznačné, protoţe poslední průzkum na lokalitě (Vybíral, 2008) stratigrafii v popisech vrtů 

vůbec nemá a vůbec celkový geologický popis je výrazně schematický. Naštěstí ve zprávě je 

dochována i fotografická dokumentace vrtného jádra, ze které lze usuzovat, ţe báze sond jsou 

tvořeny terciérními jíly s výraznou tufogenní příměsí. 

Kvartér je vyvinut v mocnostech od 1,0 m do zhruba 5 m (průměrná mocnost cca 2,5 

m). Kvartérní horniny jsou svrchu (v průměru 0,3 m) tvořeny ornicí, pod ní je vyvinuta hlína 

jílovitá, místy s příměsemi a polohami štěrku a písku. Na jedné sondě (RV 9) byla dokumen-

tována 20 cm mocná vrstva naváţky.  

 

Jevy na zemském povrchu:  

Terén je mírně ukloněný k jihovýchodu a díky kvartérním uloţeninám nelze ţádné je-

vy na zemském povrchu pozorovat ani provést geologické mapování.  

 

Procesy v horninovém prostředí:  

Význačné procesy nejsou předpokládány, neboť se jedná o geologicky stabilní oblast. 

  

Přírodní zdroje: 
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V blízkém okolí se nevyskytují loţiska nerostných surovin a lokalita ani neleţí v ob-

lasti chráněné akumulace podzemních vod. Přírodní zdroje neobnovitelné se na lokalitě zámě-

ru nevyskytují. 

Přírodní zdroje obnovitelné:  

 Přírodní zdroje neovlivněné člověkem (sluneční, větrná energie) – jejich regenerace 

není ovlivněna záměrem a nebude narušena. 

 Přírodní zdroje ovlivněné člověkem (půda, zeleň, ovzduší) – jejich regenerace je moţná 

a je podrobně popsána v dalších charakteristikách. Nejvýrazněji se projeví vliv na půdu. 

Schopnost samostatné regenerace je dlouhodobá, ornice a podorničí však budou pouţity 

k rekultivačním činnostem na lokalitě a v jejím okolí. 

 

Radonový index pozemku 

Řešené stavební pozemky v k.ú. Knínice u Libouchce ve smyslu vyhlášky č.307/2002 

Sb. a podle mapy radonového rizika (Česká geologická sluţba) jsou zařazeny do kategorie 

přechodného radonového indexu.   

 

Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologicky patří oblast záměru do rajonu 461 – Křída dolního Labe po Děčín – 

levý břeh. Hladina podzemní vody, jak byla naraţena při dřívějších průzkumech (dálniční 

viadukt), je vázána na kvartérní horniny, nemá však souvislý průběh (výška značně kolísá). 

Jedná se zřejmě o malé, nepříliš vydatné zvodně. Jejich vydatnosti nebyly při předchozích 

průzkumech měřeny. Hloubka hladin podzemní vody kolísá mezi cca 1,0 – 3,0 m. 

Jako zdroj vody nelze vyuţít mělké zvodně vázané především na kvartér. Hydrogeolo-

gický průzkum, který by ověřil hlubší zvodeň vázanou na křídové sedimenty, nebyl na lokali-

tě proveden. Navíc je nutné vzít v úvahu, ţe současná hladina podzemní vody bude velmi 

pravděpodobně výrazně niţší, protoţe stavební práce v okolí (dálnice, přeloţka silnice) vý-

razně změnily reliéf okolí (zářezy). 

Pro případné zasakování sráţkových vod se podloţní horniny jeví jako značně ne-

vhodné. Křídové horniny mají velmi nízký koeficient filtrace (aţ 10
-8 

m.s
-1

). U terciérních jílů 

lze předpokládat koeficient ještě niţší – a to především díky jejich vyšší plasticitě dané tufo-

genní příměsí. 

 

 Půda 

Pozemky, na nichţ je plánována výstavba záměru, jsou v současné době nevyuţívány. 

Dříve byly vyuţívány především jako extenzívní pastviny nebo louky. Přehled druhů pozem-

ků je v následující tabulce: 

Parcela č. výměra (m
2
) druh pozemku BPEJ  vlastník 

880/10 51 246 trvalý travní 
porost 

5.50.04 
Ţďárek, s.r.o., Praha 3, Ţiţkov, 

130 00 Praha 

 
1273/2 1 111 ostatní plocha nemá 

1273/5 10 297 trvalý travní 
porost 

5.50.04 



NUPHARO PARK   Oznámení záměru 7/2011  

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1050817)  26 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, ţe pozemky 880/10 a 1273/5 bude nutné vy-

jmout ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Obecná charakteristika: 

BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka): 5.50.04 

5 -  klimatický region – mírně teplý, mírně vlhký; 

50 -  hlavní půdní jednotka (HPJ) – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horni-

nách, zpravidla středně těţké, slabě aţ středně štěrkovité, se sklonem k dočasnému za-

mokření;  

0 -  sklonitost a expozice – úplná rovina aţ rovina s všesměrnou expozicí 

4 -  půdy středně skeletovité, hluboké aţ středně hluboké (30-120 cm). 

 Jde o půdy V. třídy ochrany, coţ jsou půdy s převáţně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, vyuţitelné i 

pro výstavbu. 

 

Voda 

V blízkém okolí lokality záměru pramení u obce Knínice dvě vodoteče – jiţní Knínic-

ký potok, téţ zvaný „Od Knínic“; a severní bezejmenná vodoteč, (pravděpodobně meliorační 

strouha), které vtékají do Klíšského potoka. Původní hydrologické tepny drobných potoků a 

struh byly v minulosti, zejména v sedmdesátých aţ devadesátých letech minulého století ne-

gativně narušeny, a tím významně deformovány.  

Zřetelnými nejvýznamnějšími negativními zásahy jsou zde zejména napřímení, za-

hloubení a vydláţdění koryt drobných toků, doplněné plošnými melioračními systémy.   

Základní hydrologická data pro dotčené toky:  

1   bezejmenný tok u obce Ţďár 

2   Klíšský potok pod soutokem 

 

M-denní průtoky (Qmd) v l.s
-1 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 třída 

1 4,4 3,0 2,3 1,9 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 IV. 

2 10,8 7,2 5,5 4,6 3,8 3,3 2,7 2,4 2,0 1,8 1,5 1,0 0,6 IV. 

 

N-leté průtoky (Qn) v m
3
.s

-1
 

N 1 2 5 10 20 50 100 třída 

1 2,1 2,6 3,1 3,9 5,0 7,6 10,4 IV. 

2 3,9 4,8 5,8 7,2 9,2 14,0 19,3 IV. 

 

Krajina a krajinný ráz 

Charakter krajiny v okolí obce Libouchec je dán dosavadním způsobem vyuţívání úze-

mí. Převládá zemědělství, v nedávné minulosti s vysokou intenzitou (odvodněná a ţivinami 

značně dotovaná orná půda) s relativně nízkým aţ velmi nízkým stupněm ekologické stability 

(1 - orná půda, 2 - intenzivně vyuţívané luční monokultury). Vesnická zástavba je koncentro-

vána jen do menších sídel (Libouchec, Knínice, Velké a Malé Chvojno, Ţďár, Ţďárek). Roz-

troušeně se v okolí vyskytují vodní plochy (např. u Ţďáru – součást CHKO České středohoří). 

Severozápadně aţ západně od posuzovaného území se rozkládají souvislejší lesní komplexy 

(Východní Krušné hory). Zástavba v Knínicích i okolních obcích si zachovává převáţně ven-

kovský charakter (rodinné domy se zahradami), pouze ojediněle se vyskytují městské prvky.  
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Obr. 3:  Šikmý letecký (3D) pohled na řešené území od jihu.  

Krajina v okolí záměru je zemědělsky vyuţívaná. Severozápadně se nacházejí lesní pozemky. 

(zdroj: Google Earth, © Google, © Tele Atlas, satelitní snímek © GeoEye). 

 

   umístění záměru 

Krajinný ráz vyplývá jednak z dlouhodobé činnosti geologických činitelů, které utvářely 

charakteristický morfologický ráz krajiny, jednak z recentní činnosti člověka, který krajinu 

svými aktivitami neustále dynamicky přetváří. Významnými přírodními charakteristikami 

krajinného rázu jsou především zalesněné svahy nad místní části Knínice a jejich lesní okraje, 

které tvoří přechod ke krajině výrazně kulturní. V širší oblasti posuzovaného území jsou cha-

rakteristickými přírodními prvky krajinného rázu také údolnice vodních toků. 

Kulturní charakteristika krajiny je výsledkem nedávného intenzivního rozvoje zeměděl-

ské činnosti. Převaţují v ní rozsáhlé scelené hony orné půdy bez rozptýlené krajinné zeleně, 

většinou systematicky odvodněné. Severozápadně od posuzovaného území jsou zachované 

vrstevnicové meze s významnými porosty mimolesní zeleně. V blízkých obcích převládá cha-

rakter osídlení typicky venkovský, jen s ojedinělými městskými prvky. Historických objektů 

je ve zdejší krajině poměrně poskrovnu (v Knínicích kaple, mariánský sloup a smírčí kříţe). 

V současné době je krajina v okolí hodnoceného území ovlivněna dopravní osou, kte-

rou tvoří dálnice D8 Praha – Ústí n. Labem – Dresden s výjezdem u 80. km na silnici I/13. 

Díky tomu, ţe dálnice je vedena na náspu a na viaduktu, stala se dominantním znakem celé 

lokality. Aktivity spojené s existencí dálnice obecně mění vzhled krajiny v mnohem větším 

měřítku. Celá širší oblast kolem důleţitého spojení Ústecké aglomerace se západní Evropou 

se stala výstavbou dálnice v úseku Ústí – Dresden jednou z nejdůleţitějších rozvojových os 

v regionu i celé ČR. S rozvojem dopravních moţností se charakter krajiny podél dálnice rych-

le mění (zejména výstavba průmyslových a logistických areálů v okolí posuzovaného území) 

a lze předpokládat, ţe podobný vývoj bude rychle pokračovat. Je tedy zřejmé, ţe se jedná o 

částečně aţ málo dochovaný krajinný ráz. 
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Oblast krajinného rázu je ohraničena na JV silnicí I/13, na SZ pak lesním porostem, kte-

rým je porostlá Nakléřovská výšina (703,6 m n.m.). Hranici na JZ tvoří silnice odbočující 

z I/13 na Knínice, SV hranici tvoří silnice odbočující z I/13 na západní okraj obce Libouchec. 

Místo krajinného rázu je dáno pozemkem areálu. Dominantním prvkem je dálniční těle-

so a dálniční most. 

Pro dálkové pohledy je důleţitý fakt, ţe silnice I/13 je poměrně hustě lemována stromy, 

které zastiňují záměr směrem od Ţďárku, Ţďáru, Velkého i Malého Chvojna. Od obce Kníni-

ce bude lokalita chráněna především tělesem dálnice. Prakticky bude výrazně viditelná jen 

z dálnice D8, z nadjezdu nad touto dálnicí (silnice na Knínice) a částečně téţ ze silnice I/13. 

Flóra a fauna 

Z biogeografického členění (Culek et al. 1995, 2003) vyplývá, ţe zájmové území patří k 

Verneřickému bioregionu (1.15). Poloha v rozpětí nadmořských výšek cca 416–428 m n. m. s 

expozicí JV odpovídá přechodu 4. vegetačnímu stupni. Podle členění území do biochor je 

území zařazeno převáţně do biochory 4Do. Podmáčené sníţeniny na kyselých horninách. 

Biochora je ve 4. vegetačním stupni. 

Biochora 4Do - podmáčené sníženiny na kyselých horninách (součást 1.15 Verneřické-

ho bioregionu): 

Jedná se o typ biochory na tektonicky vyzdviţených plošinách nebo na okrajích výše 

poloţených pánví. Reliéf má většinou ráz velmi ploché deprese, většinou koncentricky se 

svaţující k jednomu místu odtoku ze sníţeniny. Půdy jsou převáţně primární pseudogleje, 

mírně aţ silně kyselé, zpravidla kamenito-hlinité aţ drobně štěrkovité, vlhké aţ mokré, střed-

ně ţivné, středně těţké aţ těţké, v důsledku systematického odvodnění trubkovou drenáţí je 

jejich hydrický reţim a navazující vlastnosti různě změněny (závisí to zejména na funkčnosti 

systému odvodnění). Vlivem depresní polohy se zde vyskytují výrazné teplotní inverze, které 

společně s vlhčími půdami vedou k častějšímu výskytu mlhy a rosy (často umocněno i vý-

znamným znečištěným ovzduším, kde především částice prachu fungují jako koagulační já-

dra). Vegetace je ve variantě hercynské základní s dominancí bikových jedlin (Luzulo pilo-

sae-Abietinum) – součást mezofilního bučinného nadregionálního biokoridoru, zde však ve 

větvi nadregionálního biokoridoru mezofilních hájových ekosystémů s dominancí společen-

stev 3. aţ 2. vegetačního stupně (potenciální přirozená vegetace černýšových dubohabřin Me-

lampyro nemorosi-Carpinetum). Na prameništích a kolem drobných vodotečí se vyskytují 

ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum), v nivách podél potoků to je vegetace pod-

svazu olšin Alnenion. Dominantní STG (skupina typů geobiocénů) jsou zde 2-4A-B4; - 2AB4 

Betuli pubescentis-querceta roboris superiora (březové doubravy vyššího stupně). 

Na lokalitě byl v jarním aspektu roku 2010 a jarním a časně letním aspektu roku 2011 

proveden biologický průzkum (JUROS s.r.o., Praha, Ing. Pavel Majer a kol.) – pro úplné vý-

sledky viz přílohu F.6. Průzkum byl zaměřen především na výskyt zvláště chráněných druhů 

ţivočichů a rostlin v rámci vyhlášky MŢP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŢP č. 

395/1992 Sb., jeţ provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vegetace a flóra: 

Hlavní vegetační formaci na této lokalitě tvoří travnatý porost s převahou běţných trav 

a typickými taxony obhospodařovaných luk, ojedinělé nálezy některých polních plevelů však 

dokazují, ţe v minulosti mohlo být toto území i zorněno. 
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V jihozápadní části plochy záměru přetíná zkoumanou lokalitu asi 10–15 m široký pás 

dřevin s relativně bohatým bylinným podrostem s některými prvky luţního lesa. Dřeviny rov-

něţ lemují silnici I/13 a nově vysazeny byly podél tělesa D8 a na náspu komunikace do Kní-

nic. 

Největší část sledované plochy zaujímá travnatý porost charakteru louky, dříve in-

tenzivně vyuţívané (sečené a hnojené), v posledních letech ale nekultivované. V minulosti 

zde bylo zřejmě provedeno odvodnění, další velký zásah souvisí se stavbou dálnice D8. To se 

projevuje tím, ţe východní cíp trojúhelníkové plochy je v současné době prakticky bez poros-

tu (pokryvnost do 30%) a druhově velmi chudá. Zjištěny zde byly pouze pryskyřník plazivý 

(Ranunculus repens), šťovík kyselý (Rumex acetosa), pcháč oset (Cirsium arvense), heřmán-

kovec nevonný (Tripleurosporum inodorum), barborka obecná (Barbarea vulgaris), pelyněk 

černobýl (Artemisia vulgaris) a velmi řídký porost trav. 

Většinu plochy však hustě pokrývá luční porost s převahou trav, z nichţ některé sem 

zřejmě byly kvůli zvýšení výnosu dosévány (psárka luční – Alopecurus pratensis). Dále byly 

nalezeny např. bojínek luční (Phleum pratense), kostřava luční (Festuca pratensis), srha la-

ločnatá (Dactylis glomerata), psineček obecný (Agrostis capillaris), tomka vonná (Anthoxan-

thum odoratum). Porost doplňuje řada lučních druhů, jako je pryskyřník prudký (Ranunculus 

acris), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), hrachor luční (Lathyrus pratensis), jestřábník 

trsnatý (Hieracium caespitosum), kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum), svízelka 

chlupatá (Cruciata laevipes) a další druhy. Na místech s vyšší hladinou podzemní vody se 

prosazují sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), podběl lékařský (Tussilago farfara), tuţeb-

ník jilmový (Filipendula ulmaria), devětsil lékařský (Petasites hybridus). Objevují se i někte-

ré polní plevele, které mohou svědčit o dřívějším zornění této plochy, např. ředkev ohnice 

(Raphanus raphanister), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), penízek rolní (Thlaspi 

arvense), locika kompasová (Lactuca serriola), konopice rolní (Galeopsis tetrahit). 

Dřeviny z náletu se na louce objevují ve větší míře pouze severovýchodně od linie 

stromů, spojujících obě komunikace. Dominantním druhem asi pětiletého náletu je zde bříza 

bělokorá (Betula pendula), sporadicky se objevují i mladé exempláře dalších stromů a keřů, 

např. vrby jívy (Salix caprea), habru obecného (Carpinus betulus), jeřábu ptačího (Sorbus 

aucuparia), slivoně trnky (Prunus spinosa), hlohu (Crataegus sp.), růţí (Rosa sp.) a ostruţi-

níků (Rubus sp.) 

Pás vzrostlé zeleně, spojující obě komunikace, byl vysazen jako doprovod agrárního 

valu (deponie kamenů, odstraňovaných z kultivovaných ploch). Dominantní dřevinou jsou 

topoly, především topol kanadský (Populus x canadensis), doplněný pyramidální formou to-

polu černého (Populus nigra var. Italica) a řadou dalších stromů a keřů. Nalezeny zde byly 

např. javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus 

robur), javor mléč (Acer platanoides), střemcha obecná (Prunus padus), jasan ztepilý (Fraxi-

nus excelsior ), jilm horský (Ulmus glabra). V poměrně bohatém bylinném podrostu dominu-

je bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) s řadou dalších taxonů: svízel přítula (Galium 

aparine), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), starček Fuchsův (Senecio ovatus), netýkavka 

malokvětá (Impatiens parviflora), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), baţanka vytr-

valá (Mercurialis perennis), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera). 

Stromový doprovod silnice I/13 tvoří oba výše uvedené druhy topolů (Populus sp.), 

podél dálnice D8 a na náspu nové komunikace do Knínic jsou nově vysazeny především javor 

mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata) a olše šedá (Alnus incana). Nutno po-

dotknout, ţe tato výsadba je v poměrně špatném stavu (okus, usychání). 
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Shrnutí: 

Botanický průzkum lokality byl proveden v jarním aspektu roku 2010 a doplněn v jar-

ním a časně letním aspektu roku 2011, tím byly eliminovány vcelku abnormální klimatické 

podmínky roku 2010. Z těchto informací vyplývá, ţe lokalita leţí v silně antropogenně ovliv-

něném území a jiţ v minulosti byla technicky upravována.  

Úplný seznam zjištěných druhů rostlin je uveden v příloze F.6. Nebyly zjištěny ţádné 

zvláště chráněné druhy rostlin ve smyslu přílohy II. vyhlášky MŢP č. 175/2006 Sb., kterou 

se mění vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb., jeţ provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 

sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Fauna: 

Při provádění biologického průzkumu byla věnována pozornost: 

 obratlovcům: obojţivelníci (Amphibia), plazi (Reptilia), ptáci (Aves) a savci (Mamma-

lia) /mimo řád letouni (Chiroptera)/ 

 bezobratlým: ze skupiny blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) byli sledování mravenci 

(Formicidae), druho studovanou u skupinou byli terrikolně ţijící brouci (Coleoptera) 

z čeledi střevlíkovití (Carabidae) a druhy vázané na rozkládající se látky různého 

původu z čeledi hrobaříkovití (Silphidae) a podčeleď Cholevinae z čeledi Leiodidae.  

Podle provedeného průzkumu bylo zjištěno na lokalitě v létech 2010 a 2011 při krátko-

dobých, trvalých pobytech či přeletech 9 zvláště chráněných druhů obratlovců  a 3 druhy 

zvláště chráněných bezobratlých ţivočichů ve smyslu přílohy č.2 vyhlášky MŢP č.  

395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

(O – druh ohrožený, SO – silně ohrožený, KO – kriticky ohrožený) 

Obojživelníci: 

ropucha obecná (Bufo bufo) – O 

Plazi: 

ještěrka obecná (Lacerta agilis) – SO 

ještěrka ţivorodá (Zootoca vivipara) – SO 

slepýš křehký (Anguis fragilis) – SO 

uţovka obojková (Natrix natrix) – O 

Ptáci (sledováni při přeletech, hnízdění nebylo prokázáno): 

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – O 

krkavec velký (Corvus corax) – O 

luňák hnědý (Milvus migrans) – KO 

ťuhýk obecný (Lanius collurio) – SO 

Hmyz: 

střevlík (Carabus auratus) – KO 

prskavci Brachinus crepitans a Brachinus explodens (ve vyhlášce pod Brachinus spp.) – O  

 

Úplný seznam nalezených ţivočichů je v příloze F.6.  
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Předpokládaný záměr by potenciálně mohl ohrozit biotop následujících zvláště chráně-

ných druhů: 

- kriticky ohroţení: střevlík zlatitý (Carabus auratus) 

- silně ohroţení: ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka ţivorodá (Zootoca vivipara), slepýš 

křehký (Anguis fragilis) 

- ohroţení: ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Lanius colurio), bramborníček hnědý 

(Saxicola rubetra), prskavci rodu Brachinus (B. explodens, B. crepitans) 

Na uvedené zvláště chráněné druhy má investor legislativní povinnost pro účely 

územního řízení ţádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., stano-

vených § 50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění poz-

dějších předpisů, u příslušných orgánů ochrany přírody (v tomto případě Krajský úřad Ústec-

kého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství).  

Konkrétní podmínky a opatření vedoucí k ochraně přírody, především zachování popu-

lací zvláště chráněných druhů organismů (viz případná kompenzační opatření,) stanoví Kraj-

ský úřad Ústeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, který je kompetentní ve 

věci udělení uvedených výjimek.  

Návrh moţných opatření je uveden v kapitole D.IV. V principu se jedná o minimalizaci 

zásahů do jejich biotopů, např. ponechání maxima existující zeleně, a o případný odchyt a 

záchranný transfer jedinců na vhodné lokality v okolí (týká se především plazů, ropuchy 

obecné či střevlíka zlatitého). Výskyt posledně jmenovaného (kriticky ohroţeného) druhu je 

nicméně relativně hojný a stabilní na okolních lokalitách v rámci celého mikroregionu, nehro-

zí tedy jeho dotčení v širším měřítku. V případě posuzované lokality hraje významnou roli její 

trvalá izolace od okolí frekventovanými dopravními komunikacemi, z níţ vyplývá i citelně 

horší perspektiva pro zachování druhu vůči okolí. Navrhování dalších opatření na lokalitě tak 

nemá z praktického hlediska smysl, mnohem důleţitější je zachování dostatečných rozloh 

nefragmentovaných biotopů v okolí (k tomuto faktu by mělo být nadále přihlíţeno např. při 

územně plánovací činnosti či povolování dalších záměrů). 

V případě dotčených druhů prskavců (Brachinus spp.) se jedná o eurytopní druhy 

v celém širším okolí obecně velmi hojné (regionální vazba na teplé oblasti, uvedené druhy mj. 

nejsou zařazeny ani v červeném seznamu). Pro tyto druhy není nutné přijímat zvláštní opatře-

ní. Vzhledem k absenci stálé vodní plochy v lokalitě nedochází k rozmnoţování obojţivelníků 

(pouze koridor vzrostlých dřevin na okraji lokality je vyuţíván k migracím). Podle výsledků 

biologického průzkumu není nutné ani pro obojţivelníky doporučovat další opatření.  

Další tři druhy – luňák hnědý (Milvus migrans) /KO/, krkavec velký (Corvus corax) /O/ 

a uţovka obojková (Natrix natrix) /O/ nebudou případným investičním záměrem ovlivněny 

(nejedná se o stálý biotop uvedených druhů a nedojde k rušení či zásahům do jejich přiroze-

ného vývoje). 

Na lokalitě nebo v jejích okrajových partiích hnízdí 10 druhů ptáků. Na tuto skupinu ţi-

vočichů se vztahuje pouze obecná ochrana dle výše citovaného zákona. V obecné ochrany je 

nutno provádět rušivé aktivity (terénní úpravy) mimo dobu hnízdění, tj. mezi 1. 3. aţ 30. 7. 

běţného kalendářního roku.  
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C.I.2. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 

Lokalita je v současné době nevyuţívaná (dříve byla vyuţívána jako především exten-

zivní pastviny nebo louky). V minulosti byla část okolních území vyuţívána jako orná půda, o 

čemţ svědčí silný výskyt polních plevelů. 

 Lokalita záměru leţí na rozvojové ose mezinárodního a republikového významu vy-

mezené „Politikou územního rozvoje České republiky“ (celkem 11 os v ČR). Z hlediska regi-

onálního rozvoje lze rozvojové osy charakterizovat jako kanály, kterými se šíří socioekono-

mický růst z pólů rozvoje do okolí. Rozvojové osy je potřeba všestranně podporovat zejména 

kvalitní dopravní a komunikační infrastrukturou kvůli šíření růstu, inovací a konkurence-

schopnosti. Podpora rozvojových os, cílená zejména na šíření pozitivních efektů vycházejí-

cích z centra, zabraňuje některým neţádoucím efektům, jako je např. migrace pracovních sil 

(selektivní z pohledu věku a kvalifikace), koncentrace negativních vlivů na ţivotní prostředí v 

centrech, zesílená konkurence podniků v centrech apod.  

 

C.I.3. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Na dotčené lokalitě nejsou známy ţádné přírodní zdroje (nerostné suroviny, zdroje podzem-

ních vod apod.). Na lokalitě se nevyskytuje VKP ani chráněné území či jiné zvláštní zájmy 

ochrany přírody či krajiny – viz následující přehled: 

Zvláště chráněná území 

Na lokalitě záměru ani v jejím nejbliţším okolí se nenacházejí ţádná zvláště chráněná 

území, přírodní parky nebo významné krajinné prvky. Významným chráněným územím je 

CHKO České středohoří, jehoţ hranice je vzdálená cca 600 m jv. od lokality záměru a CHKO 

Labské pískovce (hranice cca 8 km). 

Z významných krajinných prvků lze jmenovat Nakléřovskou výšinu (703 m n.m.) 

s moţností pohledů do kraje (cca 1.8 km sz. od záměru). Lokalita Stěna – kóta 525 m n. m 

(cca 1,5 km z od záměru) patří mezi zajímavé geologické lokality ČR (informační portál 

ČGS). Tvoří ji lavicovité, méně aţ deskovité, silicifikované, středně aţ hrubě zrnité, křemen-

né pískovce bělohorského souvrství. Odkryv dokumentuje vývoj svrchní části bělohorského 

souvrství, transport písčitého detritu ve formě podmořských dun, směry proudění a vliv prou-

dění na orientace schránek ústřic. 

Lokality soustavy Natura 2000: 

Lokalita záměru neleţí v evropsk významné lokalitě (EVL) nebo ptačí oblasti. Případný 

vliv na ptačí oblasti a evropsky významné lokality podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vyloučil Odbor ţivotního prostředí 

KrÚ ÚK (záměr nemůţe mít na zmíněné lokality významný vliv, viz přílohu H.II). 

Přibliţně 900 m severozápadně se leţí hranice EVL Východní Krušnohoří 

(CZ0424127). Předmětem ochrany jsou zde druhově bohaté smilkové louky na silikátových 

podloţích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), lesy sva-

zu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, rašelinný les, smíšené jasanovo-olšové luţní 

lesy temperátní a boreální Evropy, evropská suchá vřesoviště, vlhkomilná vysokobylinná le-

mová společenstva níţin a horského aţ alpínského stupně, horské sečené louky, chasmofytic-

ká vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-

Fagetum, acidofilní smrčiny, lokalita kovaříka, modráska bahenního, modráska očkovaného 
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Územní systém ekologické stability krajiny  

Celé území řešené lokality se nachází v ochranné zóně dvou větví nadregionálního bio-

koridoru „K4 Jezeří – Stříbrný roh” , zahrnujících mezofilně bučinné (severní větev ve 4. a 5. 

vegetačním stupni) a mezofilně hájové ekosystémy (jiţní větev v 3., resp. 2. vegetačním stup-

ni – viz obr. 4). 

 

 Obr. 4: Územní systém ekologické stability 

 

lokalita záměru 

 

Území přírodních parků:  

Na pozemcích budoucí stavby ani v blízkém okolí se nenachází území přírodního parku 

(ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

Významné krajinné prvky:  

Na území navrhované stavby se nenachází obligatorní významné krajinné prvky ve 

smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (lesy, vodní 

toky, rašeliniště apod.). Stavbou nebudou dotčeny ani ţádné registrované významné krajinné 

prvky podle § 6 výše cit. zákona.  

 

Území historického nebo archeologického významu 

V blízkém okolí záměru nejsou známa území zvýšeného významu.  

Obec Knínice je zmiňována roku jiţ 1169 jako majetek johanitů. Později byla celním 

místem na staré Solné stezce (doloţeno 1359). Jméno obce je odvozeno od staročeského jmé-
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na knieni, ve významu kněţna, ves lidí kněţniných, patřící manţelce kníţete. Obyvatelé zde 

vybírali clo pro praţskou kněţnu, manţelku panovníka (www-stránky severní Polabí – obce 

Ústecka).  Kaple sv. Jana a Pavla postavená uprostřed obce roku 1741 byla přestavěna 1896 

a 1914-18. Opravena byla 1970 soukromníkem. Mariánský sloup stojí na kamenném soklu, 

na kterém byla na vysokém sloupu umístěna socha Panny Marie z roku 1707. Čtyři smírčí 

kříţe jsou umístěné před kaplí a spojeny řetězy. Tvoří ohrazení pomníku padlým z 1. světové 

války. Hrubě tesané kříţe z 16. století sem byly sneseny z okolí. 

Aby nedošlo k  případnému narušení archeologických nálezů, je nutné, aby investor při 

realizaci záměrů postupoval ve smyslu § 20 odst. 2 a § 23 odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

 

Území hustě zalidněná 

V okolí záměru nejsou. Okolní obce (Knínice, Ţďárek apod.), správně patřící k obci Libou-

chec, se vyznačují osídlením vesnického typu (převáţně rodinné domky, rekreační chalupy). 

 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

V okolí záměru nejsou. Hlavní ekologickou zátěţí území je imisní a hlukové zatíţení je dálni-

cí D8. Z výsledků provedené hluková a exhalační studie vyplývá, ţe ani v součtu s předpo-

kládaným záměrem neovlivní území nad příslušné hlukové a exhalační limity. 

 

Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území 

V okolí záměru nejsou známy.  

 

 

C.II. Stručná charakteristika stavu sloţek ţivotního prostředí v dotčeném území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny 

 

Celková realizace záměru zásadně neovlivní ţivotní prostředí v lokalitě. Do jisté míry 

budou ovlivněny rozptylové, hlukové podmínky, odtokové poměry, zemědělská půda a fauna. 

Pro specifikaci intenzity uvedených vlivů byly zpracovány doplňkové studie a průzkumy- 

Rozptylová studie (příloha F.3), Akustická studie (příloha F.4), Hodnocení zdravotních rizik 

(příloha F.5), Biologický průzkum (příloha F.6).   

C.II.1. Ovzduší 

V posuzované lokalitě je problematická situace v kvalitě ovzduší především vzhledem k vy-

sokým koncentracím tuhých látek (PM10). Pozaďové hodnoty uvedené výše jsou navyšovány 

intenzivní automobilovou dopravou především po dálnici D8. Denní koncentrace PM10 ve 

svých maximech překračují limitní hodnotu a můţe docházet v součtu všech příspěvků (včet-

ně lokálního vytápění v zimních měsících k více neţ 35 povoleným překročením denního li-

mitu 50 µg/m
3
. 

 Obec Libouchec (a její součásti Knínice a Ţďárek) nejsou na základě dat z roku 2009 

zařazeny mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.  
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C.II.2. Hlukové poměry 

Lokalita je v současné době územím se zvýšeným hlukovým pozadím, vyvolaným au-

tomobilovou dopravou na dálnici D5, a silnicích I/13 a II/528. Pro záměr byla zpracována 

hluková studie (viz přílohu F.4). V rámci hlukové studie byla provedena téţ měření hluku na 

hranici obytné zástavby sídelních útvarů Ţďárek a Knínice. Hlukové limity v těchto lokalitách 

nejsou překračovány. 

   

C.II.3. Půda 

Část pozemků, na nichţ je plánována výstavba záměru, je vedena v KN jako ZPF - tr-

valý travní porost s BPEJ: 5.50.04.  Jde o půdy V. třídy ochrany, coţ jsou půdy s převáţně 

podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omeze-

nou ochranou, vyuţitelné pro výstavbu. 

Podrobnější informace jsou v kapitole C.I.1 Základní charakteristiky... 

 

 

 

C.II.4. Flóra a fauna 

 

Flóra a fauna je podrobně popsána v kapitole C.I.1. Základní charakteristiky a dále v Bio-

logickém průzkumu (Příloha F.6). 

 

 

C.II.5. Ostatní charakteristiky 

Mezi ostatní charakteristiky ŢP, které nebudou záměrem významně dotčeny, patří: 

Voda 

Podzemní voda 

Záměr neovlivní zdroje podzemních vod. Na lokalitě je vyvinuta nestabilní zvodeň vá-

zaná na kolektor relativně propustných kvartérních, případně terciérních uloţenin. Hladina 

podzemní vody se nachází v hloubce cca 1,0 – 3,0 m pod povrchem. Stavba trvale nezasáhne 

do této zvodně (objekty nemají podzemní podlaţí), způsob zaloţení staveb (na pilotách) nevy-

tvoří podzemní těsnící stěny. Kolektor podzemních vod vázaný na křídové horniny v podloţí 

lokality nebude ovlivněn, protoţe svrchní partie jsou reprezentovány zvětralými slínovci aţ 

jílovci, které mají velmi nízký koeficient filtrace (aţ 10
-8 

m.s
-1

). 

         

Povrchová voda 

V blízkém okolí lokality záměru pramení u obce Knínice dvě vodoteče – jiţní Knínic-

ký potok, téţ zvaný „Od Knínic“; a severní bezejmenná vodoteč, (pravděpodobně meliorační 

strouha), které vtékají do Klíšského potoka. Odtok dešťových vod je dimenzován na 15ti mi-
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nutový déšť intenzity 130 l/s/ha. Výpočet povoleného odtoku do Klišského potoka je prove-

den na současný odtok z nezastavěného území s koeficientem k = 0,2 (=162,5 l/s).  

Zbývající vody budou zadrţeny v otevřené retenční nádrţi. Při výpočtu odtoku 

z navrhované zástavby Q = 439,4 l / s je objem retenční nádrţe stanoven  jako V = (439,4 – 

165,5 ) x 900 = 249,21m
3
 = 250 m

3
.      

 

Chráněná území 

Stavbou není dotčen ţádný významný krajinný prvek. Významnými krajinnými prvky 

jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části kraji-

ny, které zaregistruje (zákon 114/1992 Sb.) orgán ochrany přírody jako významný krajinný 

prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště neros-

tů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 

plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.  

Navrhovaná stavba ve smyslu zákona 114/1992 Sb. nezasahuje do zvláště chráněného 

území či do jeho ochranného pásma. 

Lokality Natura 2000 na lokalitě ani v bliţším okolí nejsou, vliv záměru na tato území 

byl vyloučen (stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i cit. zákona v Příl. H). Nikde v 

okolí se nenachází ţádná ptačí oblast (§45e). 

 

Obyvatelstvo 

Sídelním útvarem, který se nachází nejblíţe záměru je Ţďárek. Podle internetových 

stránek obce Ţďárek (www.zdarek.net) zde trvale ţije 125 obyvatel v 29 domech. průměrný 

věk lidí je 36,3 roku.   

Kvalitu ţivotního prostředí v dotčeném území lze posoudit jako průměrnou, která je vý-

znamně ovlivněna jiţ provedou stavbou dálnice D8 a silnicí I/13. Míra únosného zatíţení lo-

kality však není a nebude překročena. 

Pro vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví byla zpracována Studie posouzení vli-

vů na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik“ – viz přílohu F.5. 

http://www.zdarek.net/
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D.  ÚDAJE O VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

Charakter záměru, jeho stavba a provoz do jisté míry ovlivní kvalitu ovzduší, hlukové 

poměry na lokalitě. Proto byly vypracovány speciální studie, které řeší míru intenzity uvede-

ných vlivů.  

 

D.I.1. Vlivy na ovzduší 

Realizace záměru bude mít vliv na ovzduší v lokalitě zejména vlivem emisí ze stacio-

nárních zdrojů spalujících zemní plyn (plynových kotlů) a automobilové dopravy. Pro záměr 

byla zpracována rozptylová studie (viz přílohu F.3). 

Vytápění je navrhováno plynovými kotli o celkovém tepelném výkonu 3 020 kW, u 

části objektů jako doplňkové k vytápění tepelnými čerpadly. Předpokládaná roční spotřeba 

zemního plynu činí 284 000 m
3
. Navrţeny jsou kotle s výrazně niţšími emisními hodnotami, 

neţ jsou emisní limity. 

V areálu se navrhuje výstavba 206 parkovacích míst pro osobní automobily a pro vý-

počet emisí z dopravy se předpokládá 884 průjezdů osobních vozidel a 88 průjezdů vozidel 

nákladních.   

 V posuzované lokalitě je problematická situace v kvalitě ovzduší především vzhledem 

k vysokým koncentracím tuhých látek (PM10). Pozaďové hodnoty uvedené výše jsou navyšo-

vány intenzivní automobilovou dopravou především po dálnici D8. Denní koncentrace PM10 

ve svých maximech překračují limitní hodnotu a můţe docházet v součtu všech příspěvků 

(včetně lokálního vytápění v zimních měsících) k více neţ 35 povoleným překročením denní-

ho limitu 50 µg/m
3
. 

Ze závěrů rozptylové studie (viz přílohu F.3) vyplývá, ţe celkový imisní příspěvek 

všech zdrojů nového záměru – spalovacích zdrojů a nové dopravy – nebude významný, bude 

se pohybovat maximálně v prvních jednotkách procent příslušných imisních limitů. 

V nejbliţší obytné zástavbě dosáhnou imisní příspěvky jen výjimečně (v případě hodinových 

koncentrací NO2) hodnoty 1 % imisního limitu.  

V současné době jsou v lokalitě připravovány dva další záměry, dosud však nebyla za-

hájena jejich výstavba. Jejich vliv vzhledem k většímu objemu generované automobilové do-

pravy bude vyšší, navíc jsou tyto záměru umístěny u obytné zástavby nejbliţších obcí.  

Vliv záměru na ovzduší hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou nejistoty 

hodnocení. 

 

D. I.2.  Vlivy na hlukovou situaci 

Lokalita je v současné době územím se zvýšeným hlukovým pozadím, vyvolaným au-

tomobilovou dopravou na dálnici D5, a silnicích I/13 a II/528. Dominantním zdrojem hluku 

z provozu areálu vůči nejbliţší obytné zástavbě budou stacionární zdroje na objektech techno-

logického parku. Vliv generované dopravy, a to jak při provozu areálu, tak i při provozu na 
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příjezdových komunikacích bude nízký (hladiny akustického tlaku do 40 dB). Pro záměr byla 

zpracována hluková studie (viz přílohu F.4). 

 Z výsledků hlukové studie vyplývá, ţe provoz v připravovaném NUPHARO Parku ve 

Ţďárku, a s ním související automobilová doprava budou novými zdroji hluku pro obytnou 

zástavbu blízkých obcí, Ţďárku a Knínice. Provoz v technologickém parku bude probíhat 

pouze v denní době.  

Nárůst hluku v nejbliţších obytných lokalitách, související s realizací záměru 

NUPRARO Parku, bude niţší neţ 1 dB a nikde nezpůsobí s velikou rezervou překročení hy-

gienických limitů pro hluk v denní době. 

Vliv záměru na hlukovou situaci hodnotíme jako málo významný s nízkou mírou 

nejistoty hodnocení. 

 

D. I.3.  Vlivy na půdu 

Pozemky, na nichţ je plánována výstavba záměru, jsou v současné době nevyuţívány. 

Dříve byly vyuţívány především jako extenzívní pastviny nebo louky. Část pozemků náleţí 

do ZPF – trvalý travní porost (TTP) s kódem BPEJ: 5.50.04. Jde o půdy V. třídy ochrany, coţ 

jsou půdy s převáţně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických 

regionů, s jen omezenou ochranou, vyuţitelné i pro výstavbu. 

Vliv záměru na půdu hodnotíme jako málo významný s nízkou mírou nejistoty 

hodnocení. 

 

D. I.4.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Flóra a fauna je podrobně popsána v kapitole C.I.1. Základní charakteristiky a dále v bio-

logickém průzkumu (viz přílohu F.6) 

 

Flóra 

Lokalita leţí v silně antropogenně ovlivněném území a jiţ v minulosti byla technicky upravo-

vána. Vegetační kryt tvoří rudelalizovaný luční porost, dřevinné porosty po okrajích lokality 

jsou vesměs umělými výsadbami vegetačního doprovodu silnic a dálnice. Nebyly zjištěny 

ţádné zvláště chráněné druhy rostlin a z charakteru biotopu je zřejmé, ţe jejich případný vý-

skyt je krajně nepravděpodobný.  

Vliv záměru na flóru hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou nejistoty hodno-

cení. 

 

Fauna 

Předpokládaný záměr by potenciálně mohl ovlivnit biotop následujících zvláště chráněných 

druhů: 

- kriticky ohroţení: střevlík zlatitý (Carabus auratus) 

- silně ohroţení: ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka ţivorodá (Zootoca vivipara), slepýš 

křehký (Anguis fragilis) 
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- ohroţení: ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Lanius colurio), bramborníček hnědý 

(Saxicola rubetra), prskavci rodu Brachinus (B. explodens, B. crepitans) 

Pro uvedené druhy se však jedná převáţně o méně významné součásti biotopů v rámci 

širšího okolí:  

V případě obojţivelníků (včetně chráněné ropuchy obecné) se jedná o výskyt nepravi-

delný či přechodný (vzhledem k absenci stálé vodní plochy zde nedochází k rozmnoţování, 

pouze je vyuţíván koridor vzrostlých dřevin na okraji lokality k migracím). Nelze očekávat 

ovlivnění populací v okolí záměru. 

Plazi se na celé ploše vyskytují pouze v relativně nízké hustotě a nalézány jsou převáţ-

ně v okrajových partiích a jen v nevelkých počtech. Záměr přinese pouze lokální dopady a 

nebude mít vliv na jejich populace v širším území, kde se vyskytují běţně v okolních lokali-

tách. Před zahájením prací je nicméně doporučen případný transfer jedinců chráněných druhů 

(slepýš, ještěrky). Uţovka obojková nebude záměrem ovlivněna (nejedná se o její stálý biotop 

a nedojde k rušení či zásahům do jejich přirozeného vývoje). 

U dotčených zvláště chráněných druhů ptáků (ťuhýk obecný, bramborníček hnědý) se 

zpravidla jedná o součást širšího potravního biotopu, nehnízdí zde a pokud budou zásahy pro-

vedeny mimo hnízdní období těchto taţných druhů, k ovlivnění přirozeného vývoje ani k ru-

šení těchto druhů nedojde. Další chráněné druhy (luňák hnědý a krkavec velký) nebudou in-

vestičním záměrem ovlivněny vůbec (nejedná se o stálý biotop uvedených druhů a nedojde 

k rušení či zásahům do jejich přirozeného vývoje). 

V případě dotčených bezobratlých ţivočichů se jedná buď o druhy eurytopní a v celém 

širším okolí obecně velmi hojné (prskavci rodu Brachinus s širokou regionální vazbou na tep-

lé oblasti), případně o druh relativně vzácný (střevlík Carabus aureus), mající však na okol-

ních lokalitách v rámci celého mikroregionu podstatně perspektivnější biotopy, kde je jeho 

výskyt aktuálně relativně hojný a stabilní. V případě posuzované lokality hraje významnou 

roli její trvalá izolace od okolí frekventovanými dopravními komunikacemi, z níţ vyplývá i 

citelně horší perspektiva pro zachování druhu v porovnání s okolím. Dotčení v důsledku zá-

měru (pravděpodobně dojde k vymizení z lokality záměru) bude tedy pouze lokální, ohroţení 

v širším měřítku ovšem nehrozí.  

S ohledem na výše uvedené údaje lze odůvodněně předpokládat, ţe k významnějšímu 

ovlivnění uvedených druhů nedojde. Investor má přesto povinnost pro účely územního řízení 

poţádat u příslušného orgánu ochrany přírody o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona 

o ochraně přírody a krajiny (zde Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a 

zemědělství). Očekává se, ţe tento orgán stanoví konkrétní podmínky a opatření vedoucí 

k zajištění zákonné ochrany přírody, především zachování populací zvláště chráněných druhů 

organismů, návrh moţných a doporučení vhodných opatření je uveden v kap. D.IV.  

Vliv záměru na faunu hodnotíme jako převáţně málo významné (ojedinělě lokálně 

aţ středně významné) s nízkou mírou nejistoty hodnocení. 

 

D. I.5. Ostatní vlivy 

Vlivy na povrchové vody 

Záměr počítá s prakticky úplnou recyklací splaškových vod po přečištění v ČOV, 

s případným přebytečným objemem bude nakládáno podle podmínek, které budou v dalších 

stupních projektové dokumentace stanoveny příslušným vodoprávním úřadem.  
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Čisté dešťové vody ze střech areálu budou odváděny do retenčního prostoru tzv. čistou 

dešťovou kanalizací. Znečištěné dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny do re-

tence tzv. špinavou kanalizací přes odlučovače ropných látek. Z retence budou dešťové vody 

vypouštěny v max. mnoţství 162,5 l/s do Klíšského potoka (mnoţství odpovídající přiroze-

nému odtoku z nezastavěné plochy). Předpokládá se, ţe podrobnosti vypouštění těchto vod do 

recipientu stanoví příslušný vodoprávní úřad. 

Retence o objemu 250 m
3
 a ČOV budou situovány s největší pravděpodobností do nej-

niţšího místa řešeného území v jihovýchodním rohu zájmové plochy. 

Návrhové vypouštěné mnoţství vody z plochy posuzovaného investičního záměru nemá 

ţádný podstatný vliv na vysoké průtoky vody korytem při n-letém zatíţení soustavy. Při niţ-

ších průtocích vod v korytě, vzhledem k navrţené kapacitě vyrovnávací retenční nádrţe, ne-

bude nutné jakkoliv navíc zatěţovat koryto vyššími průtoky.  

Kapacita koryta je dostačující i pro velké průtoky, protoţe v případě vybřeţení n-leté 

vody z koryta není ohroţena bezpečnost obyvatel či majetek v zastavěném území sídelních 

celků. Voda se pouze přirozeně rozlévá, a to i současné době bez ovlivnění budoucím zámě-

rem, do nevyuţívané nivy potoka, popř. na okolní zemědělské pozemky.  

Dle hydrologických údajů z ČHÚ je Q5-Q100 = 2 - 10,4 m
3
.s

-1
 (v závislosti na konkrét-

ním místě koryta toku), přičemţ na vybřeţení vod mají jiţ v současné době rozhodující vliv 

některé výrazně poddimenzované propustky, které byly v minulosti při úpravách koryta toku 

do něj zbytečně vloţeny.     

Lze tedy konstatovat, ţe navrţené vypouštění vod 162,5 litrů za sekundu, při návrho-

vém „patnáctiminutovém“ dešti, nelze povaţovat za problematické narušení stávajících hyd-

rologických charakteristik v kapacitě hodnoceného toku.  

Vliv záměru na povrchové vody hodnotíme jako málo významný s nízkou mírou 

nejistoty hodnocení. 

Vlivy na podzemní vody 

U podzemních vod dojde vlivem zastavění k omezení infiltrace sráţkových vod do vod 

podzemních. V lokalitě je vyvinuta nestabilní zvodeň vázaná na přípovrchovou zónu kvartér-

ních a terciérních uloţenin. Tato zvodeň nemá větší praktický význam, neboť její vydatnost 

silně kolísá vlivem klimatických podmínek. V lokalitě vlivem horninového prostředí nedo-

chází k významnější infiltraci vod do zvodně vázané na podloţní křídové sedimenty. Křídové 

horniny jsou reprezentovány zvětralými slínovci aţ jílovci, které mají velmi nízký koeficient 

filtrace (aţ 10
-8 

m.s
-1

). 

Vliv záměru na podzemní vody hodnotíme jako málo významný s nízkou mírou 

nejistoty hodnocení. 

Vlivy na chráněná území a krajinu 

Zvláště chráněné území přírody nejsou v místě záměru vyhlášena, hranice nejbliţšího 

CHKO České středohoří leţí ve vzdálenosti cca 1 km. V lokalitě nejsou vyhlášena chráněná 

loţisková území, chráněná oblast přirozené akumulace vod, ochranné pásmo lázeňských zdro-

jů, případně jiná chráněná území.    

Vliv záměru na chráněná území hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou nejis-

toty hodnocení. 
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Krajina v okolí záměru je významně ovlivněna člověkem – význačným krajinným prv-

kem charakteru technické dominanty je nadúrovňové těleso dálnice D8 a dálniční viadukt. 

Stavba záměru tuto liniovou stavbu prakticky nepřevýší – pouze v pohledech z bezprostřední 

blízkosti. Proto lze posoudit vliv záměru na současnou krajinu jako málo významný. Záměr 

doplní industriální charakter daného krajinného prostoru. 

Vliv záměru na krajinu hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou nejistoty 

hodnocení. 

Vlivy na veřejné zdraví 

Pro posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví byla zpracována „Studie posouzení vlivů 

na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik“ – viz přílohu F.5. Byla hodnocena: 

 Rizika spojená s kvalitou ovzduší. Pro posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví byl 

vybrán soubor typických škodlivin (suspendované částice frakce PM10, oxidy dusíku, 

benzen a oxid uhelnatý), tedy škodliviny přicházející do úvahy z hlediska potenciál-

ních zdrojů. Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik je rozptylová studie, které je 

uvedena v příloze F.3. 

 Expozice a charakteristika rizika pro hluk. Posouzení hlukové expozice a jeho rizi-

ka na veřejné zdraví bylo provedeno pro etapu provozu záměru. Podkladem pro hod-

nocení zdravotních rizik je hluková studie, která je uvedena v příloze F.4.    

Ze závěru hodnocení zdravotních rizik (viz přílohu F.5) vyplývá, ţe realizací záměru 

(tj. při jeho provozu) nedojde ke zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele okolní zástavby a to 

jak z hlediska znečištění ovzduší, tak i z hlediska hlukové expozice. V období výstavby můţe 

docházet ke krátkodobým problematickým imisním situacím zvýšených 24 hodinových arit-

metických průměrů obsahů suspendovaných částic frakce PM10 nebo ke krátkodobému pře-

kračování hlukových limitů ve chráněném venkovním prostoru.  

Vliv záměru na veřejné zdraví hodnotíme jako málo významný s nízkou mírou ne-

jistoty hodnocení. 

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 Horninové prostředí bude zasaţeno jen velmi omezeně při terénních úpravách. Kvar-

térní pokryv (zahliněné písky a štěrky) mají mocnost do 3m. Omezeně mohou být zastiţeny i 

podloţní křídové jílovce a slínovce.  

Záměr přímo nezasahuje neobnovitelné přírodní zdroje. Energetická spotřeba areálu 

(elektrická energie a plyn) je z velké části kryta z neobnovitelných zdrojů. Podíl spotřeby 

energií je vzhledem k celkové produkci zcela zanedbatelný. Z obnovitelných zdrojů bude 

ovlivněna především půda – vliv je posuzován v předchozí kapitole. 

Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje hodnotíme jako málo vý-

znamný s nízkou mírou nejistoty hodnocení. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. 

Na pozemku se nevyskytují ţádné stavby ani jinak hodnotné objekty. Kulturní památky 

na lokalitě záměru nejsou a nebudou nijak dotčeny. Tyto vlivy lze tedy povaţovat za nulové. 

Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky hodnotíme bez vlivu 

s nízkou mírou nejistoty hodnocení. 
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaţenému území  a populaci 

Záměr je situován mimo obydlené území v koridoru významné dopravní stavby (dálnice 

D8), jejíţ vliv na území a populaci byl do značné míry eliminován jiţ v procesu územního 

plánování. Okolí lokality je vcelku málo obydlené nejbliţší sídelní útvar – Ţďárek obývá asi 

125 obyvatel.      

 

 

D.III. Moţné vlivy, přesahující státní hranice 

Charakter záměru, ani v kombinaci se záměry okolními nemůţe mít přeshraniční vliv. 

 

 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení popřípadě eliminaci nepřízni-

vých vlivů 

Fáze přípravy a výstavby 

 Doporučuje se preferovat výběr technologií s moderním způsobem vyuţití materiálů, su-

rovin a energie, tzv. „čisté technologie“, tj. s minimem odpadů (recyklace, vyuţití dru-

hotných surovin) a dalšího ovlivnění ţivotního prostředí (emise, hluk, atd.). 

 Nutné je dodrţet všechny předpisy k předcházení znečištění např. podzemní vody rop-

nými látkami. V případě úniku ropných látek z dopravních prostředků nebo stavebních 

strojů bude znečištěná zemina sesbírána do nádob nebo PE pytlů a následně předána od-

borné firmě k likvidaci. Materiály a prostředky k likvidaci budou uloţeny na staveništi. 

Jedná se zejména o sorpční rohoţe, absorpční granuláty, lopaty, PE pytle apod. 

 Z hlediska ochran ovzduší je nutné především omezit zvýšení prašnosti. Proto je nutné 

v suchém období skrápět otevřené plochy bez vegetačního krytu. Nákladní automobily vy-

jíţdějící na silnici musí být ještě před výjezdem očištěny. V případě, ţe dojde ke znečiště-

ní komunikací blátem, musí okamţitě následovat úklid – aby se zabránilo nejen prašnosti, 

ale i haváriím a kolizím automobilů. 

Fáze provozu 

Voda 

 V území záměru bude navrţena, provedena a zprovozněna oddílná splašková a dešťová 

kanalizace podle platných právních a technických předpisů. Provoz kanalizačního systé-

mu a likvidace odpadních vod (včetně projektu ČOV) bude odborně zajištěn a prováděn 

dle projednaného a schváleného kanalizačního a provozního řádu. 

 Pro eliminaci soustředěného povrchového odtoku a kompenzaci za urychlení odtoku 

bude zajištěno jejich zadrţení na vlastním pozemku v retenčních nádrţích, které budou 

slouţit i pro vnější poţární zabezpečení, případně je vhodné umoţnit z těchto nádrţí zasa-

kování vody do terénu. Sráţkové vody tak nebudou odváděny do dešťové kanalizace nebo 

přímo do recipientu, aby se nezvýšilo povodňové riziko. Je nutné dodrţovat podmínky 

manipulačního a provozního řádu retenčních nádrţí tak, aby nebyly narušeny odtokové 

poměry v dotčeném území. Dále je nutné zachovat stávající reţim odtoku povrchových 
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vod. To znamená, ţe je nutné v době běţných sráţek z retence vodu vypouštět přibliţně ve 

stejném mnoţství, jaký je současný běţný odtok z dotčené plochy cca 14 ha. 

 Dešťové vody z parkovišť, komunikací a manipulačních ploch s rizikem úniku ropných 

látek povedou přes lapač ropných látek (RL), kde budou předčištěny.  

 Pro případ úniku ropných látek je nutné, aby na místě byly k dispozici materiály a pro-

středky k likvidaci. Jedná se zejména o absorpční granuláty, PE pytle apod. 

Flóra, fauna 

 Na veškeré zvláště chráněné druhy ţivočichů má investor legislativní povinnost pro účely 

územního řízení ţádat o udělení výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 sb., za zákazů 

stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů, a to u příslušných orgánů ochrany přírody. pro udělení výjimky je 

ţádoucí splnit následující opatření: 

 Na zkoumané ploše je doporučeno v co největší míře minimalizovat zábory terénu a 

v maximálním mnoţství zachovat vzrostlou zeleň na okrajích zájmového území a tím za-

chovat co největší prostor k přirozeným migracím společenstev organismů.    

 Před jakýmkoliv případným terénním zásahem na lokalitě provést prostřednictvím odbor-

ně způsobilé osoby odchyt a záchranný transfer jedinců dotčených druhů plazů, 

obojţivelníků a imag střevlíka Carabus aureus, nejlépe v období duben aţ červen běţ-

ného kalendářního roku. Záchranný transfer uvedených zvláště chráněných druhů ţivoči-

chů ze zájmové lokality je ţádoucí provést do vhodných biotopů v okolí, případně lze do-

plňkově vytvořit v rámci kompenzačních opatření i některé biotopy náhradní (např. ka-

menné snosy či zídky v okrajích zájmové lokality, které následně mohou vyuţít např. oba 

druhy ještěrek). Není však ţádoucí vytvářet takové náhradní biotopy ve zvýšené míře (s 

ohledem na migrační bariéry v okolí a očekávané intenzivní vyuţití centrální části lokali-

ty), aby nedocházelo k efektu tzv. ekologických pastí. 

 Vhodnými technickými opatřeními a stavebními úpravami budoucích komunikací (např. 

funkčními barierami, zábranami, „zelenými“ průchody) zamezit pronikání významných 

druhů ţivočichů (zejm. obojţivelníků a plazů) do prostorů dopravních komunikací a 

dalších staveb souvisejících s investičním záměrem.   

 Je nutná úzká spolupráce investora a příslušného orgánu ochrany přírody. Přítomnost 

biologického dozoru při zahájení stavebních nebo jiných úprav v zájmovém území po-

můţe minimalizovat nutné negativní dopady záměru na stávající biotopy. Biologický do-

zor rovněţ popřípadě zajistí případné transfery zvláště chráněných taxonů organismů nebo 

jiná kompenzační opatření.   

 Kácení dřevin a zemní práce (skrývky zemin) musí být prováděny mimo hnízdní ob-

dobí ptáků - tj. mimo dobu 1. 3. aţ 30. 7. běţného kalendářního roku. 

 Z dalších opatření, cílených k obecné ochraně přírody je velmi důleţitá včasná a vhodná 

náhradní výsadba (v případě nutnosti kácení současné zeleně) původních druhů dřevin a 

zapojení případného investičního záměru do přirozené zeleně.  

Krajina a krajinný ráz 

 Budou zachovány všechny stávající prvky krajinné zeleně (vzrostlá zeleň jv od Knínic a 

při silnici I/13). Areál záměru bude vhodně sadovnicky upraven.  
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Ochrana zdraví a poţární zabezpečení 

Vzduchotechnika 

 V prostupu potrubí poţárním předělem budou osazeny klapky s tepelným spouštěním.  

Další výbava klapek bude určena v dalších stupních projektové přípravy. Prostupy VZT 

potrubí poţárním předělem budou utěsněny v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810.  

 Chráněné únikové cesty budou větrány přetlakově samostatnými zařízeními podle poţa-

davků projektu poţární ochrany.  

Poţární zabezpečení bude podrobně řešeno ve vyšším stupni PD a podle platné legisla-

tivy. Základní technické vybavení poţární ochrany bude obsahovat zejména: 

- Odkouření objektů bude do střechy. 

- Vnitřní nástěnné hydranty. 

- Hasící přístroje. 

- Hlásiče poţáru (elektropoţární signální signalizace). 

- Elektroakustické poplachové zařízení. 

- Dostatečný počet únikových východů. 

- Příjezdové trasy pro příjezd techniky ke zdolávání poţáru. 

 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci 

vlivů 

Záměr technologického centra Nupharo Park je posuzován ve stádiu projektové do-

kumentace pro územní řízení. Známý způsob vyuţití objektu dovoluje s přiměřenou přesností 

stanovit vlivy stavby a jejího provozu na ţivotní prostředí. Pro upřesnění vlivů stavby na 

ovzduší, hlukovou situace a veřejné zdraví byly zpracovány doplňkové studie. 

Při provozu záměru dojde k upřesnění produkce odpadů a nakládání s nimi.  
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E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Projekt Nupharo Park není zpracován ve variantách.  

Jedinou moţnou variantou by tedy byla buď varianta nulová, která z hlediska trvale 

udrţitelného rozvoje území je málo přijatelná. Technologické parky typu posuzovaného zá-

měru Nupharo Park jsou v současné době povaţovány za předpoklad rozvoje vzdělanostní 

ekonomiky zaloţené na výzkumu, inovacích a speciálních výrobách s vysokou přidanou hod-

notou.   

 

 

 

F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

jsou součástí příloh, řazených na konci oznámení: 

 

F.1  Mapa širších vztahů – situace záměru  

F.2  Situace záměru  

F.3 Rozptylová studie 

F.4 Akustická studie 

F.5 Studie posouzení vlivů na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik 

F.6  Biologické průzkumy 

F.7 Fotodokumentace 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

Oznamovatel, společnost Nupharo Park a.s., se sídlem Na Malé Šárce 745, Praha 6 – 

Nebušice, zamýšlí provést záměr Nupharo Park. Jedná se o souhrn budov, který bude vyuţí-

ván jako vědeckotechnický park (tj. vyuţití pro výzkum, školení, administrativu, lehkou vý-

robu, skladování a dále doprovodné funkce stravování a ubytování). 

Plocha řešeného území je dle KN 62 654 m
2
. Zastavěná plocha bude 22 929 m

2
, zpev-

něné plochy celkem 20 929 m
2
. Celková plocha zeleně tak bude činit 19 615 m

2
. V areálu je 

navrţeno celkem projektováno celkem 226 parkovacích stání. Jedná se o záměr podléhající 

zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v kompetenci 

krajského úřadu – v tomto případě Ústeckého kraje.  

Pro potřeby tohoto Oznámení byly zpracovány doplňkové průzkumy a studie: Rozpty-

lová studie (Příloha F.3), Hluková studie (Příloha F.4), Posouzení vlivu na veřejné zdraví (pří-

loha F.5) a biologické průzkumy (Příloha F.6). 

Na základě dostupných údajů byly zhodnoceny vlivy na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí a na lidské zdraví následovně (podrobněji viz kap. D.I).: 

Charakter záměru, jeho stavba a provoz do jisté míry ovlivní kvalitu ovzduší, hlukové 

poměry na lokalitě. Proto byly vypracovány speciální studie, které řeší míru intenzity uvede-

ných vlivů. Podle závěrů těchto studií lze konstatovat, ţe vliv záměru na ovzduší bude ne-

významný s nízkou mírou nejistoty hodnocení, vliv záměru na hlukovou situaci bude jen 

málo významný s nízkou mírou nejistoty hodnocení. 

Rovněţ vlivy záměru na další sloţky prostředí (půdu, podzemní a povrchové vody, 

horninové prostředí a přírodní zdroje) jsou hodnoceny jako málo významné s nízkou mí-

rou nejistoty. Záměr nebude mít ţádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky. 

Vlivy na chráněná území a krajinu či krajinný ráz budou zcela nevýznamné, rovněţ 

tak vliv na flóru a vegetaci. Vlivy na faunu jsou hodnoceny jako převáţně málo význam-

né (ojedinělě lokálně aţ středně významné) s nízkou mírou nejistoty hodnocení. 

Ze závěru hodnocení zdravotních rizik (viz přílohu F.5) vyplývá, ţe realizací záměru 

(tj. při jeho provozu) nedojde ke zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele okolní zástavby a to 

jak z hlediska znečištění ovzduší, tak i z hlediska hlukové expozice. V období výstavby můţe 

docházet jen ke krátkodobým problematickým imisním situacím zvýšených 24 hodinových 

aritmetických průměrů obsahů suspendovaných částic frakce PM10 nebo ke krátkodobému 

překračování hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru. Vliv záměru na veřejné 

zdraví je hodnocen jako málo významný s nízkou mírou nejistoty hodnocení. 

Záměr nemůţe mít vlivy přesahující státní hranice, nepočítá se ani s významnými 

kumulativními účinky záměru (tj. vlivy v kombinaci se záměry okolními). 

Projekt Nupharo Park není zpracován ve variantách. Hodnocená podoba záměru však 

vyhovuje poţadavkům příslušných právních norem ve všech oblastech ochrany ţivotní-

ho prostředí.  

Očekávané vlivy záměru jsou z hlediska ţivotního prostředí přijatelné, přesto jsou 

v rámci předkládaného oznámení záměru navrţena další opatření k prevenci, vyloučení, sní-

ţení či eliminaci nepříznivých vlivů (viz kap. D.IV). 
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H. PŘÍLOHY  

H.I. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace 
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H.II. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve 

znění zákona č. 218/2004  
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