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A.1.  ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE, POSTUP PRÁCE 

Práce na územní studii byly zahájeny v dubnu 2013 po podpisu smlouvy o dílo mezi 

objednatelem (Město Lázně Bohdaneč) a zhotovitelem (Atelierem T-plan, s.r.o.) a po předání 

zadání územní studie. 

Cíl zpracování studie byl odvozen od Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč pro léta 

2011 – 2027, schválené Zastupitelstvem města v červnu 2011 (dále jen Strategie), která 

obsahuje vizi rozvoje města: „Lázně Bohdaneč - malé lázeňské město, jediné v Pardubickém 

kraji, nabízející svým obyvatelům i návštěvníkům atraktivní prostředí pro ţivot.“  

Cílem územní studie (dále také jen studie nebo ÚS) je podpořit tuto vizi posílením atraktivity 

krajinného zázemí Lázní Bohdanče, doplněním aktivit pro sport, rekreaci a relaxaci. 

Prostředkem k tomu má být vytvoření jezera o rozloze cca 35 ha, vzniklého těţbou 

štěrkopísku na jihozápadním okraji města. Zadání studie uloţilo navrhnout v tomto prostředí 

v koordinaci s těţbou sportovně rekreační areál pro všechny skupiny obyvatel města Lázně 

Bohdanče a návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí, především z Pardubic a Hradce 

Králové.  

Uvedená celková vize rozvoje města je v rámci tří pilířů udrţitelného rozvoje území 

rozpracována do obecných priorit a konkretizována ve strategických cílech. Dále jsou 

uvedeny ty cíle, které jsou prostřednictvím záměrů těţby štěrkopísku a navazující rekreace 

nejvíce sledovány. 

Pilíř I: Soudrţnost společenství obyvatel 

Priorita B: bohatá zájmová činnost, kulturní a společenské dění; Strategický cíl 3. zvýšit 

úroveň a rozsšířit občanskou vybavenost pro volnočasové aktivity.  

Priorita D: stabilní ekonomická a socio-demografická struktura a soudrţnost obyvatel 

zaloţená na vysoké úrovni prostředí pro ţivot; Strategický cíl 11. zvýšit kapacitu a vyuţití 

rekreačních oblastí, vybavení a prostupnost příměstské krajiny se zaměřením na 

lázeňství a tradiční (na dopravní a technickou infrastrukturu nenáročné) formy 

rekreace.  

Pilíř II: Příznivé ţivotní prostředí 

Priorita E: kvalitní ţivotní prostředí; Strategický cíl 12. nesníţit koeficient ekologické 

stability v rámci celého katastru města;  

Pilíř III. Hospodářský rozvoj 

Priorita H: výrazný rezidenční, rekreační a lázeňský chrakter města; Strategický cíl 22. 

zlepšit stav turistické infrastruktury; Strategický cíl 23. zintenzivnit cestovní ruch / 

zvýšit počet atraktivit a produktů cestovního ruchu.  

Zadání a následně řešení ÚS vychází uvedeným strategickým cílům č. 11, 12, 22, 23 vstříc.  

Záměry, obsaţené v ÚS, vycházejí rovněţ z územní koncepce obsaţené v  Územním plánu 

Lázně Bohdaneč (dále také ÚP). ÚS reaguje na poţadavek vyplývající z ÚP, který 

podmiňuje budoucí vyuţití řešeného území, vymezeného jako územní rezerva pro těţbu 

štěrkopísku a rekreaci, zpracováním územní studie (v souladu se stavebním zákonem) . 

Územní studie (označená v ÚP jako ÚS – IV) zahrnuje zastavitelné území Z31, přestavbové 
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území P9 (bývalý zemědělský areál ) a plochu územní rezervy R1, určenou pro prověření 

moţného budoucího dobývání loţiska štěrkopísků a vyuţití pro rozvoj  rekreace. Řešené 

území ÚS je (oproti území ÚS – IV) v zájmu ucelenosti řešeného prostoru rozšířeno o 

stávající areál rekreačního rybaření. Nad rámec řešeného území ještě ÚS sleduje navazující 

zájmové území, které zahrnuje bezprostřední prostorové  souvislosti (vazby ke krajině, k 

dopravní a technické infrastruktuře, k okolním sídlům, zejména k Lázním Bohdanči a areálu 

léčebných lázní aj.). V širších vztazích si ÚS všímá především vazeb k Pardubicím a k jejich 

severozápadnímu příměstskému zázemí. 

Respektováním rámců stanovených ÚP Lázně Bohdaneč je v ÚS zohledněna i nadřazená 

krajská ÚPD - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, se kterými musí být ÚP 

Lázní Bohdaneč v souladu ve všech územně plánovacích okruzích (zejména se jedná o 

respektování zásad pro usměrňování územního rozvoje a řešení úkolů pro územní plánování 

v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové - Pardubice; naplňování priorit územního plánování 

kraje; respekt k hierarchizaci vymezení center osídlení - Lázně  Bohdaneč jsou zařazeny 

mezi „ostatní obce s pověřeným obecním úřadem“; vymezení veřejně prospěšných staveb a 

opatření; respektování zásad pro zastoupené krajinné typy aj.)  

Účelem zpracování ÚS je příprava územně plánovacího podkladu pro takovou změnu ÚP 

Lázně Bohdaneč, která by vymezila plochy s rozdílným způsobem vyuţití, a to a) plochy pro 

těţbu štěrkopísku, b) plochy pro rekreaci, případně definovala i jiné funkce a upřesnila 

podmínky vyuţití řešeného území a jeho plošného a prostorového uspořádání.  

Zpracováním ÚS se postupně naplňují následující etapy stanovené zadáním: 

I. zpracování návrhu územní studie a její konzultace s dotčenými orgány a vybranými 

institucemi,  

II. úprava územní studie dle výsledků konzultací s dotčenými orgány a vybranými 

institucemi, 

III. vloţení dat o pořízení ÚS do evidence územně plánovací činnosti.   

Po stránce obsahové se I. etapa ÚS člení v souladu se zadáním na grafickou a textovou 

část, a ta dále na informativní, analytickou, návrhovou a závěrečnou část práce, jejichţ 

náplň, stanovená zadáním studie, je presentována v předkládané dokumentaci. 



  

 

 

4 

A.2. VSTUPNÍ INFORMACE O ZÁMĚRECH  

A.2.1. Těţba štěrkopísku 

K záměru těţby loţiska štěrkopísku v prostoru Lázně Bohdaneč – Čertoříšský byly pro 

zpracování ÚS poskytnuty investorem (DITON s.r.o.) následující informace. 

Plánované těţební území sousedí s dřívější těţbou štěrkopísku v 60. létech, prováděnou 

v západní části k. ú. Černá u Bohdanče, která zde vytvořila dvě menší vodní p lochy s názvy 

Velká a Malá Černá. Těţební území je v celém rozsahu situováno na katastrálním území 

Lázní Bohdaneč a nachází se na zemědělském půdním fondu (ZPF) nízké bonity. Území je 

tvořeno svrchně pleistocenními fluviálními akumulacemi zvodnělých štěrkovitých písků stáří 

würm 3, s mocností 9 – 9,5 m. Geologické zásoby štěrkopísku, které je moţno v daném 

území vytěţit, jsou vyčísleny ve výši asi 3,3 mil m3. (V tomto území jiţ byla v minulosti 

plánována a do dříve platného územního plánu zahrnuta těţba štěrkopísku na ploše přibliţně 

5 ha). 

Roční těţba štěrkopísku je plánována ve výši cca 235  000 tun. Těţební ztráty jsou při 

zvolené technologii uvaţovány 9% a ztráty při úpravě štěrkopísku ve výši 6%. V průběhu 

těţebního roku dojde k záboru 1,5 – 2 ha. Celková ţivotnost loţiska je odhadována na cca 

19 – 20 roků, z čehoţ vyplývá celková plocha těţby cca 355 000 m2.  

Těţba štěrkopísku bude prováděna z vody a po těţbě bude vznikat jezero, čímţ bude 

docházet k trvalému vynětí ze ZPF. Těţba štěrkopísku bude zajištěna plovoucím 

korečkovým rypadlem, vytěţená surovina bude následně pomocí plovoucích sekcí pasových 

dopravníků přepravována na břeh, kde bude nábřeţní pasovou dopravou přepravována do 

semimobilní úpravny. Zde bude surovina mokrým procesem tříděna na kamenivo 

poţadovaných frakcí a uloţena na volně loţených skládkách. Z volně loţených skládek bude 

kamenivo následně nakládáno kolovým nakladačem na nákladní vozidla. 

S postupující těţbou dojde k přemístění semimobilní třídící linky ze severovýchodní 

do jihozápadní části řešeného území. Důvodem je to, aby třídící linka byla umístěna co 

nejblíţe k těţené ploše a současně byla co nejdále od rozvíjející se rekreace a obytné zóny 

Černé u Bohdanče. V zájmu sníţení hlučnosti provozu mohou být, podle potřeby a výsledků 

měření hluku, ze skrývkového materiálu budovány v blízkosti třídící linky nebo těţebních či 

transportních zařízení, protihlukové valy.  

Předpokládá se, ţe provoz pískovny poskytne 14 pracovních míst. Zázemí pískovny bude 

tvořeno kontejnerovým systémem buněk a to: kanceláře, expedice, vrátnice, jídelna, šatny, 

hygienická zařízení, technické zázemí a dílna. Kontejnerové buňky budou poloţeny na 

panelech a budou tak jednoduše přemístitelné v rámci pískovny. 

Těţební činnost nebude vyţadovat připojení na vodovodní ani kanalizační síť. Pitná voda se 

bude dováţet ve formě balené vody. Splašková voda bude svedena do nepropustné jímky 

a dle potřeby vyváţena.  

Těţební i úpravárenská technologie není zdrojem znečišťujících látek, protoţe bude plně 

elektrifikována, pouze kolový nakladač bude mít pohon na naftu. Mazání pouţívaných strojů 

bude zajištěno ekologickými mazivy. Pohon těţebního korečkového rypadla, včetně pasové 

dopravy a třídící linky, bude elektrický. Proto bude nutné vybudovat přípojku vedení VN. 
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Připojení na VN bude řešeno v průběhu další přípravy těţby (např. napojením na trafostanici 

v areálu bývalého zemědělského druţstva, který je umístěn severozápadně od těţební 

plochy, nebo jiným způsobem). PHM se v pískovně skladovat nebudou, bude pouze 

prováděno naváţení PHM pro tankování kolového nakladače. 

Těţba suroviny bude prováděna z vody, úprava kameniva bude prováděna mokrým 

procesem a na volně sypané skládky bude ukládáno vlhké kamenivo. V tomto procesu není 

zvýšená prašnost. Zdrojem znečištění můţe být kolový nakladač a sekundární prašnost z 

automobilové dopravy, která můţe vznikat za suchého slunečního počasí, a to na 

nezpevněných komunikacích v areálu pískovny a manipulační ploše. Tento typ prašnosti lze 

snadno eliminovat vhodným skrápěním ploch. 

Při úpravě / třídění kameniva bude pouţívána voda z jezera a po vytřídění kameniva 

a odvodnění v dehydrátoru bude nekontaminovaná vracena zpět do jezera. Během provozu 

pískovny budou odpadní vody ze sociálního zařízení shromaţďovány v jímce a dle potřeby 

vyváţeny. Předpokládaná manipulační plocha, potřebná pro vlastní provoz pískovny 

(expedice, sociální zázemí, úpravárenské zařízení, skládky kameniva a prostor nakládky 

vozidel), bude mít výměru do 3 ha. 

Z hlediska hlukového zatíţení se uvádějí následující údaje. Výška zdroje hluku korečkového 

bagru je 2 metry nad hladinou, přičemţ obvyklá výška vodní hladiny je 2 metry pod úrovní 

okolního terénu, coţ znamená, ţe zdroj hluku je na úrovni okolního terénu. Korečkový bagr 

má elektrický pohon a průměrná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2 

metry od zdroje hluku je L Aeq,T = 63 dB. 

Dopravní pásy nábřeţní trasy mají elektrický pohon. Průměrná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku ve vzdálenosti 2 metry od zdroje hluku (modelováno jako liniový zdroj 

hluku) je L Aeq,T = 50 dB. Výška zdroje hluku je 1 metr nad úrovní terénu. Třídící centrum - 

výška zdroje hluku je 3 metry nad úrovní terénu. Třídící centrum má elektrický pohon. 

Průměrná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2 metry od zdroje hluku  je 

L Aeq,T = 95,3 dB. Čelní kolový nakladač - výška zdroje hluku je 2 metry nad úrovní terénu. 

Nakladač se pohybuje u deponie vytěţeného materiálu, kde provádí nakládku vozidel. Čelní 

kolový nakladač má dieselový motor. Průměrná hladina akustického výkonu je LWA = 104 

dB. 

Těţba štěrkopísku se v běţném roce zahajuje dle klimatických podmínek většinou ve druhé 

polovině února a je ukončena 18. prosince. Převoz kameniva z pískovny ke koncovému 

zákazníkovi bude zajišťován nákladními vozidly s tonáţí 35 tun (v současnosti jsou 

pouţívána vozidla s technickými parametry EURO 5). Denní produkce těţby bude 

přepravena max. 52 převozy za den (plné i prázdné vozy). Výjezd i příjezd do pískovny je 

plánován na silnici II/333 v blízkosti lesa před obcí Ţivanice.  

Pro převoz kameniva je v kalendářním roce k dispozici 199 všedních (převozních) dnů a 40 

sobot (s časově omezeným provozem). Provozní doba přepravy byla stanovena ve všední 

den 7:00 – 19:00 a v sobotu 7:00 – 15:00 hodin. Během nedělí a státem uznaných svátků se 

vytěţená surovina přepravovat nebude. Vytěţená surovina bude přepravována dvěma 

směry. Ve směru severovýchodním přes Lázně Bohdaneč do Čeperky. Ve všední den se 

uskuteční 19 jízd plných a 19 jízd prázdných zpátečních, tj. celkem 38 jízd. V sobotu, kdy 

bude provoz časově omezen, se uskuteční 12 jízd plných a 12 jízd prázdných zpátečních, tj. 
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celkem 24 jízd za den. Pro názornou představu, za hodinu projedou tímto úsekem asi 3 

vozidla.  

Ve druhém (jihovýchodním) směru dopravy přes Ţivanice projede ve všední den 7 vozidel 

plných a 7 prázdných při zpáteční jízdě, tj. celkem 14 vozidel. V sobotu pak 4 plná a 4 

prázdná vozidla při zpáteční cestě, celkem tedy 8 vozidel. Za hodinu úsekem projede asi 1 

vozidlo. Ve směru na Černou u Bohdanče vytěţená surovina přepravována nebude. 

Investor záměru těţby předpokládá odvoz drtivé většiny vytěţeného kameniva pomocí výše 

uvedených nákladních vozů. V místě nebude provozován maloprodej štěrkopísku, případný 

odvoz menších objemů kameniva je vzhledem k celkovému objemu těţby zcela 

nevýznamný.  

Z pohledu báňské legislativy se v řešeném území Lázně Bohdaneč – Čertoříšský jedná o 

nevýhradní loţisko štěrkopísku. Z toho důvodu bude při povolování těţby suroviny uplatněn 

postup, podle kterého nejprve stavební úřad v Lázních Bohdanči vydá rozhodnutí o změně 

vyuţití území pro těţbu a následně OBÚ bude rozhodovat o povolení dobývání loţiska 

nevýhradního nerostu. Povolovacím řízením musí předcházet změna územního plánu a 

posouzení záměru v rámci zjišťovacího řízení, případně EIA. 

Před vlastním povolením těţby bude vypracován i plán rekultivace celé těţební plochy, který 

bude řešit konečný vzhled území v návaznosti na podmínky tak, jak budou ze strany 

dotčených orgánů stanoveny. V tomto plánu bude ve všech souvislostech zohledněn a 

respektován záměr na vyuţití území pro sport a rekreaci v souladu s touto územní studií.  

V textu uvedené údaje o těţbě a přepravě suroviny jsou pro přehlednost, po doplnění o další 

relevantní informace, uspořádány v následující tabulce:  

 

Tabulka: Základní údaje o plánované těţbě a přepravě vytěţené suroviny 

 

Základní údaje o plánované těţbě suroviny  

    celková plocha určená k těţbě cca 355 000 m
2
 

    průměrná mocnost těţené suroviny 9 – 9,5 m 

    celkem odhadované těţitelné zásoby cca 3 230 000 m
3
 

    celkem těţební ztráty  9,0 % (cca 290 000 m
3
)  

    celkem ztráty při úpravě suroviny  6,0 % (cca 193 000 m
3
)  

    celkem kubatura k těţbě po odečtení ztrát cca 2 745 000 m
3
 

    celkem „kubatura k těţbě po odečtení ztrát “ v tunách (koeficient 1,7) cca 4 667 000 tun 

    ţivotnost vyuţití loţiska 19 – 20 roků  

    roční těţba celkem  cca 235 000 tun  

    roční zábor pro těţbu  1,5 – 2 ha 

Základní údaje o přepravě vytěţené suroviny 

    zahájení převozu obvykle druhá polovina února 



  

 

 

7 

    ukončení převozu 18. prosince 

    počet převozních všedních dnů v roce  199 dnů  290 dnů 

    počet převozních sobot v roce (časově omezený provoz)  40 dnů   

    neděle a státem uznané svátky  bez převáţení suroviny   

    přepravní kapacita vozidla  - v současnosti tech. parametry vozidel EURO 5 35 tun   

    provozní doba přepravy - všední den 7 - 19 hodin   

    provozní doba přepravy - sobota 7 - 15 hodin   

Údaje o směrech přepravy vytěţené suroviny   

1. směr Čeperka / přes Lázně Bohdaneč   

    všední den: počet jízd plných + prázdných zpátečních jízd = celkem 19 + 19 = 38 vozidel 

    sobota: počet jízd plných + prázdných zpátečních jízd = celkem 12 + 12 = 24 vozidel 

    za hodinu projedou úsekem celkem  cca 3 vozidla  

    2. směr přes Ţivanice  

    všední den: počet jízd plných + prázdných zpátečních jízd = celkem 7 + 7 = 14 vozidel 

    sobota: počet jízd plných + prázdných zpátečních jízd = celkem 4 + 4 = 8 vozidel 

    za hodinu projede úsekem celkem cca 1 vozidlo 

   Ve směru na Černou u Bohdanče nebude vytěţená surovina přepravována. 

 

A.2.2. Rekreační vyuţití území 

Základní limity a podněty pro řešení ÚS jsou z hlediska rekreačního vyuţití území obsaţeny 

v  územním plánu Lázní Bohdaneč a ve Strategii rozvoje města Lázně Bohdaneč pro léta 

2011 – 2027, z nichţ je citováno v předchozí kapitole (zejm. poţadavky na zvýšení kapacity 

a vyuţití rekreačních oblastí, rozšíření a zkvalitnění nabídky vybavenosti pro volnočasové 

aktivity, zlepšení stavu turistické infrastruktury aj.).  

Budoucí rekreační vyuţití území, podmíněné těţbou štěrkopísku, nebylo pro potřeby 

zpracování ÚS specifikováno tak podrobně, jako těţební záměry. Obecná směrnice pro 

řešení vyplývá ze zadání ÚS, které ukládá navrhnout „vybavený multifunkční sportovně 

rekreační areál u velké vodní plochy, citlivě zakomponovaný do krajiny, vznikající postupně 

v průběhu těţby štěrkopísku a navazující biotechnické rekultivace“. Náplň a způsob řešení 

budoucího rekreačního vyuţití území se upřesňovala v průběhu zpracování ÚS, během 

kontrolních dnů, na základě ústních konzultací s objednatelem ÚS, podle odborných znalostí 

projektanta a podle zjištěných specifických vlastností řešeného území i jeho širších vztahů.  

Z příměstského charakteru řešeného území (zejména blízkost Lázní Bohdaneč) vyplynula 

potřeba umístit zde ubytovací a stravovací zařízení přiměřené kapacity, s doplňkovým 

vybavením kulturně společenského zaměření, vybavení pro sezónní rekreaci u vodní plochy 

a dále multifunkční sportovní areál s celoročním provozem.  
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Hlavním článkem ÚS je návrh multifunkčního vyuţití velké vodní plochy vzniklé těţbou. 

Důraz je kladen na přiměřenost stanovení sezónní rekreační kapacity návštěvníků, odvozené 

od moţnosti zabezpečení potřebné vybavenosti (v kontrastu s velkými vodními plochami, 

částečně vyuţívanými pro rekreaci v širokém okolí) a od specifických vlastností území. Za 

logické členění území se pokládá jeho rozdělení na a) rušnou vstupní a rekreační část, b) na 

klidnou rezidenční oblast (ve vazbě na Černou u Bohdanče) a c) dostatečně rozsáhlé území 

se zachováním přírodního charakteru okolí vodní plochy, avšak přístupné minimálně pěšky. 

Vzhledem k předpokládané dlouhodobosti koexistence těţby štěrkopísku a sportovně 

rekreačního vyuţití, je důleţitým aspektem ÚS koordinace a etapizace obou záměrů.   
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B.1.  URBANISTICKÝ ROZBOR  ÚZEMÍ  

Řešené území ÚS se nalézá na jihozápadním okraji k. ú. Lázní Bohdaneč a jeho vymezení 

je odvozeno z  Územního plánu Lázně Bohdaneč. Zájmové území ÚS (tj. řešené území 

rozšířené o okolní vazby) zahrnuje i přilehlé části obcí Černá u Bohdanče a Ţivanice, 

okrajově i obce Neratov. Širší vztahy ÚS jsou vymezeny v rámci severozápadního a 

severního zázemí Pardubic.  

 

B.1.1. Řešené území ÚS 

Řešené území ÚS je totoţné s územím, pro které ÚP Lázně Bohdaneč ukládá zpracovat 

územní studii (ÚS – IV), posoudit podmínky změn v území, navrhnout řešení územní 

problematiky těţby štěrkopísku a následného rekreačního vyuţití území.  

Převáţnou část řešeného území ÚS zabírají plochy zemědělské (NZ). Další součástí je 

bývalý zemědělský areál - dnes vyuţit jen částečně pro různé provozy (v ÚP označen, jako 

plocha přestavby P9 - pro veřejnou infrastrukturu a komerční zařízení malá a střední). 

Zahrnuta je i zastavitelná plocha změn Z31, navazující na silnici II/333 (určena téţ pro 

veřejnou infrastrukturu a komerční zařízení malá a střední). Řešené území zahrnuje ještě 

malé okrajové území u plochy určené pro silniční obchvat I/36. Řešené území diagonálně 

protíná historické vodohospodářské dílo, krajinářsky hodnotná Černská strouha - součást 

územního systému ekologické stability. 

Řešené území ÚS neobsahuje limitující jevy typu: území s archeologickými nálezy, nemovitá 

kulturní památka, architektonicky cenná stavba, vyhlídkový bod, významná stavební 

dominanta, místo významné události, vysoce hodnotná zemědělská půda apod. V průběhu 

konzultací rozpracované ÚS bylo zjištěno, ţe v řešeném území je situováno 

vodohospodářské zařízení na Černské strouze „odlehčovací objekt na T3“. Zařízení je z roku 

1983 a v současné době je jiţ jeho funkčnost značně nejistá a je proto nutné ji v budoucnu 

prověřit.  

 

B.1.2. Zájmové území ÚS 

 Lázně Bohdaneč (3 365 obyvatel - 1. 1. 2012, cca 7 000 klientů léčebných lázní za rok).  

Vymezením zájmového území ÚS se jednak dotváří řešené území do ucelenější prostorové 

formy – doplněn je proto areál rekreačního rybaření, označený v ÚP Lázně Bohdaneč kódem 

RX (plocha rekreace – specifické vyuţití),. 

V širším slova smyslu vytváří zájmové území ÚS jihozápadní okraj města, který je 

charakteristický převaţující nízkopodlaţní převáţně obytnou zástavbou. Touto zástavbou 

prochází, jako dopravní osa, silnice č. II/333, sledovaná cyklostezkou do Ţivanic. Jiţněji od 

II/333 zástavbou proniká druhá historická vodohospodářská stavba, nacházející se 

v zájmovém území - Rajská strouha, propojující lázeňský park s volnou krajinou, do které se 

vlévá zmíněná Černská strouha, a společně se pak vlévají, co by pravostranný přítok, do 

Labe.  
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Vnější okraj města je protkán liniovými zařízeními technické infrastruktury (VVN, vodovody, 

kanalizace), jsou zde situována i uzlová zařízení technické vybavenosti (přečerpávací 

stanice splaškových vod, trafostanice, bývalá (nevyuţívaná a dosud nerekultivovaná) 

skládka komunálního odpadu a odpadu z údrţby města Lázně Bohdaneč. V navazující volné 

krajině převaţuje zemědělské intenzivní vyuţití s rozptýlenou zelení a většími lesními 

plochami.  

Rozvojové záměry v tomto sektoru města, dle ÚP Lázně Bohdaneč, spočívají zejména 

v arondaci území zástavbou pro bydlení, výrobu a občanskou vybavenost. Navrhovaná 

zástavba si zachovává odstup vůči plánovanému obchvatu města přeloţkou silnice I/36 

(převzato ze ZÚR Pardubického kraje) a je vůči němu chráněna navrhovanou izolační zelení.  

 Černá u Bohdanče (cca 340 obyvatel)  

Obec je charakteristická nevelkým rozsahem původní historické zástavby a rychle rostoucí 

monofunkční výstavbou rodinného bydlení (forma Pardubického satelitu), během 10 let je 

statisticky zaznamenán nárůst počtu obyvatel o 53% (mj. vliv kvality prostředí, zejm. vazba 

na vodní plochy písníků). Obcí protéká Rajská strouha vlévající se do Labe. Dominantou 

zástavby je historický mlýn. Z hlediska relevantních rekreačních příleţitostí je území 

charakteristické dvěma písníky z 60. let, vyuţívanými pro letní pobyt u vody a pro rybaření. 

ÚP Černá u Bohdanče počítá s rekreačním vyuţitím těchto vodních ploch a s doplněním 

dosud chybějícího patřičného vybavení (zejm. dopravní a technická infrastruktura). Tomuto 

záměru však musí předcházet revitalizace vodních ploch prostřednictvím dotěţení písníků, 

neboť tyto se nacházejí jiţ ve značně eutrofizovaném stavu. 

 Ţivanice (cca 940 obyvatel).  

Obec je charakteristická výraznější svébytností, vlastní základní vybaveností, 

charakteristickou návsí s kostelem. Počet obyvatel se pozvolně zvyšuje, během 10 let 

zaznamenán statisticky nárůst obyvatelstva o 3%. Ţivanice nenavazují bezprostředně na 

území dotčené těţbou, jsou od něj odděleny lesem. Pouze místní část Dědek má 

k řešenému území bezprostřednější vztah. Sportovní vybavení místního významu - hřiště na 

kopanou, hokej (v zimní sezóně), zázemí pro sportovce. Obcí Ţivanice prochází silnice 

II/333, která hraje roli v přepravě vytěţenésuroviny.  

 Neratov (cca 130 obyvatel).  

Malá obec, nárůst počtu obyvatel v rozsahu cca o 8% za posledních 10 let. Obec je 

situována v blízkosti historické rybniční soustavy a Opatovického kanálu. K problematice 

územní studie se vztahuje jen okrajově. Sportovní vybavení místního významu - tábořiště.  

Na níţe uvedené ilustrační příloze jsou zobrazeny výřezy z územních plánů obcí, které 

zasahují do zájmového území ÚS (Informace jsou převzaty z oficiálních internetových 

stránek obcí).  
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ÚP Lázně Bohdaneč (2013) 

ÚP Černá u Bohdanče (2010) 

ÚP Živanice (rozpracováno)  

ÚP Neratov (2010) 

 

Přehled územních plánů obcí v širších vztazích 

Poznámka: Informace o stavu ÚP převzaty z oficiálních internetových stránek 

obcí. 
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B.1.3. Širší územní vztahy ÚS 

Území širších vztahů ÚS zahrnuje severní a severozápadní zázemí Pardubic. Na východě je 

území vymezeno tokem Labe, Lázněmi Bohdaneč a okolními obcemi, na severu rychlostní 

silnicí R35, na západě se přimyká k toku Labe. Z jihu se do území vkliňuje areál Syntesia 

a.s. a výběţky osídlení pod Kunětickou horou - obce  Srch, Staré Hradiště a Ráby. 

Prostor je charakteristický polyfunkčním vyuţitím. V území se vyskytují rozporné rozvojové 

záměry i konflikty mezi jednotlivými funkcemi (ochrana přírody a krajiny, rekreace, ochrana 

vodních zdrojů, lázeňství, chemická výroba a energetika, těţba štěrkopísku, doprava). 

Krajina je charakteristická poměrně vysokým stupněm zalesnění, jsou zde rozsáhlá vodní 

díla historické Pernštejnské rybniční soustavy a vodní plochy vzniklé těţbou štěrkopísku. 

Významnou roli hraje lázeňská tradice a existence kulturně historických památek, včetně 

historických vodohospodářských úprav. Rekreační funkce, pro které má území předpoklady, 

fungují často ţivelně, na úkor bezpečnosti rekreantů, v rozporu se záměry ochrany přírody a 

krajiny, ochrany vodních zdrojů a estetiky krajiny (viz fotodokumentaci).  

Územně plánovací záměry dílčí (dle ÚP obcí) i nadřazené (dle ZÚR Pardubického kraje) 

v řešeném území zachovávají polyfunkční charakter území, respektují potřebu kooperace 

jednotlivých funkcí - sídelní a výrobní funkce, rozvoj dopravní a technické infrastruktury. 

Snahou je zamezit perifernosti území, ztrátě krajinného potenciálu fragmentací krajiny, 

zdůrazňují se sloţky lázeňství, příměstské rekreace a sportu, respektují se zájmy ochrany 

přírody a vodních zdrojů, ochrany památkových areálů jako identifikačních znaků 

nadmístního významu. Mezi nejvýznamnější rekreační areály (s důrazem na rekreaci u 

vody), patří následující lokality: 

 

  Břehy, Lohenice, Mělice  

Rekreační vodní plochy - rybník Buňkov, písník Mělice, existuje základní vybavenost pro 

rekreaci, avšak zhoršená je dopravní dostupnost a existují dopravní závady, potřebná 

kultivace prostředí a posílení rekreační vybavenosti, doplnění chybějící technické 

infrastruktury (kanalizace). 

 Lázně Bohdaneč a zázemí  

Atraktivní území, kulturně významná oblast. Vybrané rekreační prostory: lázeňský areál a 

lázeňský park - moţnosti zvýraznění propojení do okolní krajiny; fotbalový areál na 

severním okraji města; golfové hřiště - moţnosti zvýraznění propojení do okolní krajiny; 

Bohdanečský rybník, rozloha cca 83 ha - respektované území ochrany přírody a krajiny, 

národní přírodní rezervace, NATURA 2000, součást ÚSES, systém pěších, naučných a 

cyklistických stezek s doprovodným vybavením. Existují záměry na vybudování hypocentra a 

zatraktivnění Opatovického kanálu pro malou (rekreační) říční plavbu. 

 Oplatil - Čeperka  

Rozsáhlé lesní plochy, soustava vodních ploch vzniklých a rozšiřujících se těţbou 

štěrkopísku, ochrana přírody a vodních zdrojů. Vybrané rekreační prostory: jezero Hrádek, 

rozloha cca 53 ha (limitem pro rekreaci je ochrana přírody a krajiny - ÚSES, nadregionální 

biocentrum); jezero Týnišť, rozloha cca 27 ha - rekreace u vodní plochy, zejm. rybářský 
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revír, rekreační funkce v koexistenci s hledisky ochrany přírody, chybí základní podmínky pro 

rekreaci; vodní plocha Gigant, rozloha cca 17 ha - rekreace u vodní plochy, částečná 

vybavenost spojená s privatizací okolí vodní plochy; jezero Oplatil západ, rozloha cca 83 ha 

(limitem pro rekreaci je ochrana přírody a krajiny - nadregionální ÚSES).   

 Kunětická hora a Kunětický les  

Areál Kunětické hory, krajinné lesnaté zázemí s rybníkem: Vybrané rekreační prostory: 

Kunětická hora - význačný turistický cíl, chráněné území národní kulturní památky, 

muzeum, informační středisko, místo dalekých výhledů - rozhodující útvar pro vyjádření 

identity obyvatel regionu; rybník Baroch, rozloha cca 27 ha – maloplošné zvláště chráněné 

území - území ochrany přírody a krajiny a navazující okolní lesní plochy. 

Na podporu záměru ÚS je z uvedeného přehledu moţno uvést, ţe nehledě na řadu vodních 

ploch velké rozlohy, které se v širším okolí Lázní Bohdaneč nalézají, jsou rekreační 

příleţitosti u vody v severním příměstském prostoru Pardubic, jehoţ jsou Lázně Bohdaneč 

součástí, nedostatečné. Rekreace u vody u mnoha významných vodních ploch je vyloučena 

nebo limitována v důsledku ochrany přírody, anebo ochrany vodních zdrojů. U ostatních 

přístupných vodních ploch není dosud, aţ na výjimky, zajištěna rekultivace a revitalizace po 

těţební činnosti (v případě písníků), ani potřebná vybavenost pro návštěvníky a dopravní a 

technická infrastruktura.  

Lokalita, uvaţovaná ÚS pro vznik sportovně rekreačního areálu u nové rozsáhlé vodní 

plochy, je svou velmi dobrou dopravní dostupností (která by se výrazně vylepšila 

vybudováním obchvatu města přeloţkou silnice I/36) zvláště výhodná pro obyvatele 

i návštěvníky města Lázně Bohdaneč (docházková vzdálenost cca 1 500 m z centra města 

po nově vybudované cyklostezce). 

Kromě sportovně rekreačního zaměření areálu s vazbou na novou vodní plochu je ţádoucí 

aby ÚS vyuţila příleţitost a zohlednila také potřebu rozšiřování a zkvalitňování dalších druhů 

vybavenosti lázeňského a městského typu. Ve Strategii rozvoje města Lázně Bohdaneč 

2011 - 2027 jsou za nedostatková pokládána i zařízení pro pořádání kulturních 

a společenských akcí (například v důsledku úpadku místního koupaliště Na Sádkách, které 

v minulosti k pořádání pravidelných akcí tohoto druhu slouţilo) Jejich přesnější definování je 

záleţitostí podrobnějších průzkumů a eventuálně následných etap práce.   

 

B.2. TĚŢBA ŠTĚRKOPÍSKU V ŠIRŠÍCH VZTAZÍCH 

B.2.1. Přehled o těţebních záměrech v širších vztazích 

 Obsahem kapitoly je analýza vyuţívání loţisek štěrkopísku loţiska Ţivanice - Bohdaneč 

v širších vztazích řešeného území (zejména se jedná o charakteristiky blízkých lokalit 

provozované těţby, uvedení známých záměrů na otvírku nových lokalit, kapacity těţby 

a ţivotnost loţisek, eventuálně kvalitativní ukazatele těţby apod.). 

 V současné době se v zájmovém území, a v relativní blízkosti uvaţovaného záměru 

těţby, vyuţívají dvě kapacitní výhradní loţiska (Čeperka a Čeperka 1) a dvě loţiska 

nevýhradní (Dolany u Pardubic a Opatovice nad Labem - Za hřištěm), s ţivotností zásob 

štěrkopískové suroviny na min. 15 let.   
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 Zároveň se plánují další těţby na výhradním loţisku Lázně Bohdaneč v DP Dolany 

u Pardubic, dále dotěţení zásob štěrkopísků na výhradním loţisku Stéblová 5 v DP 

Stéblová V a v neposlední řadě nová otvírka nevýhradního loţiska Čeperka 4 u 

Hrobic,s ţivotností zásob aţ na 35 let.    

 Veškerá vyuţívaná loţiska štěrkopísků a loţiska plánovaná do těţby, včetně 

evidovaných zásob a jejich ţivotnosti, jsou uvedena v následujících tabulkách.  

 

Tabulka: Vyuţívaná výhradní loţiska a loţiska plánovanéá dotěţby 

 

Název DP 
číslo 

DP 

Název 

loţiska 

Číslo 

loţiska 

Bilanční 
zásoby  

v tis. m
3
 

Vytěţitelné 
zásoby 

v tis. m
3
 

Zásoby 
v POPD  

v tis. m
3
 

Odbytová 
těţba 

2010 v tis. 
m

3
 

Ţivotnost 

loţiska/zásob 

Čeperka 71127 Čeperka 3205800 2097,8 1623,7 1432,6 120,2 max. 14 let 

Dolany u 
Pardubic 

71183 
Lázně 
Bohdaneč 

3209700 930 894 894 

Plánované 
do těţby 
cca 200,0 

/rok 

max.  5-7 let 

Čeperka I 71143 Čeperka 1 3205801 1564,7 1459,3 258,3 126,3 max. 12 let 

Stéblová 70483 
Stéblová-
Oplatil 

3134901 3202,0 - - - 
rezerva, 
budoucí 
dotěţba 

Stéblová II 70686 Stéblová 2 3134902 - - - - 
s ukončenou 
těţbou 

Stéblová III 70956 Stéblová 3 3134903 1818,00 - - - 
s ukončenou 

těţbou 

Stéblová IV 70966 
Stéblová 2 
- předpolí 

3164300 12,90 - - - 
s ukončenou  
těţbou 

Stéblová V 71001 Stéblová 5 3135000 830,00 650,00 - 

Plánované 
do těţby 

cca 

100,0/rok 

max.  9-15 let 

Stéblová VI 71057 
Stéblová 2 

- předpolí 
3164300 - - - - 

s ukončenou 

těţbou 

- - 
Lázně 
Bohdaneč 

3209700 10 710 - - - 
budoucí 
rezerva 

- - 
Čeperka-
Podůlšany 

3205810 11 233 2933 - - 
budoucí 
rezerva 

 

Tabulka: Vyuţívaná loţiska nevyhrazeného nerostu (nevýhradní) a loţiska plánované 

dotěţby 

 

Číslo a název nevýhradního 

těţeného (plánovaného 

k těţbě) loţiska 

Vytěţitelné 

v tis. m
3
 

Těţba 

v tis. m
3
 

Zásoby 

povolené 

k těţbě v tis. 

m
3
 

Ţivotnost loţisek 

/zásob 

5224400 

Dolany u Pardubic 
2154,50 141,87 976,53 max. 6 let 



  

 16 

Číslo a název nevýhradního 

těţeného (plánovaného 

k těţbě) loţiska 

Vytěţitelné 

v tis. m
3
 

Těţba 

v tis. m
3
 

Zásoby 

povolené 

k těţbě v tis. 

m
3
 

Ţivotnost loţisek 

/zásob 

5250500 

Opatovice n.L.-Za hřištěm 
517,65 18,30 155,99 max. 8 - 10 let 

Čeperka 4 4 416 

plánovaná 

dotěţba 

143,0/rok 

4 416 max. 30 - 35 let 

 

K území s velkou koncentrací těţby štěrkopísku mezi Stéblovou, Libišany a Pohřebačkou, se 

vztahuje omezení, které limituje - na základě posouzení vlivů těţby na ţivotní prostředí, 

vyuţívání kapacit tohoto loţiskového pole. Území je rámcově vymezeno ve výkresu ÚS: Širší 

vztahy, problémová mapa 1 : 25 000. Řešené území ÚS není součástí tohoto prostoru.  

 

B.2.3. Závěr  

Z výše provedené analýzy zásob štěrkopísků a analýzy vyuţívaných loţisek štěrkopísků 

a písků, nacházejících se v předmětné oblasti Pardubického kraje, vyplývá, ţe 3 loţiska mají 

nízké vytěţitelné zásoby suroviny (Stéblová 5, nevýhradní loţiska Dolany u Pardubic 

a Opatovice nad Labem - Za hřištěm). Zásoby na významných loţiscích (Lázně Bohdaneč - 

DP Dolany u Pardubic, dále Čeperka a Čeperka 1) postupně ubývají a jejich ţivotnost 

nepřekročí hranici 15 let. Náhradou za postupně dotěţovaná loţiska štěrkopísků je 

plánovaná těţba na nevýhradním loţisku Čeperka 4, dotěţba zásob v DP Stéblová 

V a pokračování těţby v DP Dolany u Pardubic na výhradním loţisku Lázně Bohdaneč.   

Velký rozsah těţby loţisek štěrkopísků v popisovaném území koresponduje s mimořádnou 

kvalitou a kapacitou místních zdrojů a potřebami rozvojové oblasti OB4 Hradec 

Králové/Pardubice (dříve Hradecko-pardubická aglomerace) i navazujících území na jih 

a jihovýchod od Pardubického kraje. Celková roční produkce v území s takto velkou 

akumulací těţby štěrkopísku musí respektovat hlediska ochrany vodních zdrojů Oplatil.   

Záměr těţby uvaţovaný ÚS se nachází v poměrně velké vzdálenosti - cca 5 km od tohoto 

území s koncentrovanou těţbou a s významnými vodohospodářskými zájmy. Z toho lze 

usuzovat, ţe se problematika těţební lokality ÚS nebude významně synergicky nebo 

kumulativně vázat na problematiku koncentrovaného loţiskového prostoru a nedojde v tomto 

ohledu k narušení vodohospodářských zájmů a ekologických limitů. Tento předpoklad bude 

ověřován v dalších etapách prací.  
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B.3. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

B.3.1. Analýza širších přepravních vztahů a dopravní infrastruktury  

Řešené území je z hlediska silniční infrastruktury prostorově vymezeno ze severu silnicí 

II/333 - křiţovatka s II/324 - Lázně Bohdaneč - Přelouč (I/2), z východu silnicí III/3225 –

křiţovatka s II/333 - Černá u Bohdanče - Rybitví. Severovýchodně od řešeného území 

prochází silnice I/36 Nové Město (D11) - Pardubice - Holice (I/35).   

Dvoupruhová silnice I/36, spojující dálnici D11 (MÚK Chlumec nad Cidlinou - D11 - 

Pardubice - I/37), v současné době prochází centrální částí Lázní Bohdaneč, kde se kříţí se 

silnicí II/333. Průtah městem je značně zatěţující a vyţaduje přeloţku s obchvatem města. 

Dvoupruhová silnice II/333, s průchodem centrální částí Ţivanic a Lázněmi Bohdaneč (ve 

funkci regionální obsluţné komunikace), je ve své trase stabilizovaná, v extravilánovém 

úseku Ţivanice - Lázně Bohdaneč doplněna souběţně vedenou a prostorově oddělenou 

cyklistickou stezkou. Silnice III/3225 vytváří spojku mezi silnicí II/333 a silnicí I/36 v Rybitví. 

Umoţňuje zpřístupnění a obsluhu Černé u Bohdanče. Silnice je prostorově značně 

omezenas limitující únosností mostních objektů přes Černskou strouhu.  

Celková intenzita dopravy (dále I celkem) v přilehlých úsecích silnic I/36 a II/333 dle výsledků 

Celostátní sčítání dopravy na silniční síti ČR v roce 2010 (Zdroj: ŘSD ČR, 2011):  

 Silnice I/36 

 úsek Rohovládova Bělá - Lázně Bohdaneč:  

I celkem 2010 = 5 552 voz. /24 hod., z toho Itěţká 2010 = 1 096 voz. /24 hod. 

 úsek Lázně Bohdaneč - Pardubice: 

I celkem 2010 = 8 730 voz. /24 hod., z toho I těţká 2010 = 1 987 voz. /24 hod. 

 

Silnice II/333 

 úsek Ţivanice - Lázně Bohdaneč:  

  I celkem 2010 = 3 840 voz. /24 hod., z toho Itěţká 2010 = 693 voz. /24 hod. 

 úsek Lázně Bohdaneč - Podůlšany: 

I celkem 2010 = 2 760 voz. /24 hod., z toho Itěţká 2010 = 653 voz. /24 hod. 

 

Nejbliţší ţelezniční tratí je trať č. 010 - I. tranzitní ţelezniční koridor Praha - Kolín - Pardubice 

- Česká Třebová s nejbliţší ţst. Valy u Přelouče (cca 6 - 8 km), a trať č. 031 Pardubice - 

Jaroměř s nejbliţší ţelezniční stanicí Pardubice - Semtín (cca 6 km).  Nejbliţší kolejovou 

infrastrukturou jsou vlečky výrobních areálů Semtín - Rybitví (cca 3,3 km). S ohledem na 

odlehlost ţelezniční infrastruktury, bude pozornost ále soustředěna především na silniční 

infrastrukturu a podmínky pro silniční přepravu vytěţeného materiálu a dopravní napojení 

sportovně rekreačního areálu.  
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Výhledové předpoklady rozvoje související silniční sítě 

V souvislosti s realizací dálnice D11 Praha - Hradec Králové - Jaroměř je silnice I/36 ve 

funkci silničního přivaděče k D11 sledována k zásadní přestavbě s přesměrováním bodu 

napojení na D11 - MÚK Dobřenice (ZÚR Pardubického kraje, ZÚR Královéhradeckého 

kraje). V dotčeném prostoru je na silnici I/36 sledován jihozápadní obchvat Lázní Bohdaneč 

s přiblíţením se k řešenému území. 

 

 

Zdroj: ZÚR Pardubického kraje 

Navrhovaná kategorie silnice dle dokumentu „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 

2040 (schváleno MD ČR, č. j. 918/2009-910-IPK/8 ze dne 15. 9. 2010) v úseku od D11 po 

Rybitví - S11, 5/80  (dvoupruhová silnice), v úseku Rybitví - Pardubice v kategorii 

čtyřpruhové silnice S20, 75/80.  

Výhledová intenzita dopravy na silnici I/36 na obchvatu Lázní Bohdaneč v roce 2040 dle 

zpracované prognózy ŘSD: 14 000 - 17 000 voz. /24 hod.  

Přeloţka silnice I/36 v prostoru Lázní Bohdaneč je zpracována v úrovni vyhledávací studie 

„Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“ (Transconsult, s.r.o. Hradec Králové, 2007) včetně 

dokumentace zpracované podle § 8 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 4 (Transconsult s.r.o., Hradec 

Králové, 2010). Výsledná varianta přeloţky silnice I/36 je navrţena jako dvoupruhová 

kategorie S11,5 s úrovňovým kříţením se silnicí II/333 (v úrovni vyhledávací studie řešené 

jako průsečná křiţovatka). 
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V dotčeném úseku přeloţky silnice I/36 Lázně Bohdaneč (II/333) - Rybitví je trasa 

navrhována v převaţujícím rozsahu v mírném násypu výšky cca 1,0 - 4,0 m. Součástí 

přeloţky je i přestavba silnice III/3225 Rybitví - Lázně Bohdaneč s přeloţkou koncového 

úseku v oddálené poloze napojení na silnici II/333 vůči navrhované průsečné křiţovatce 

přeloţky I/36 se stávající II/333. Navrhovaná přeloţka silnice třetí třídy III/3225 rozhodujícím 

způsobem ovlivňuje prostorové a funkční uspořádání přilehlého prostoru pro rekreaci. 

 

 

Zdroj: „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“ (Transconsult Hradec Králové, s.r.o., 2007) 
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B.3.2. Analýza přepravních vztahů a dopravní infrastruktury řešeného území  

Přeprava štěrkopísku - východiska 

 Plánovaná doba těţby 19 - 20 let 

 Těţba štěrkopísku v běţném roce v období: druhá polovina února - 18. prosinec (199 

všedních dnů, 40 sobot neděle a svátky bez přepravy suroviny,  

 Přeprava vytěţeného materiálu v průběhu dne v časové relaci: všední den 7:00 hod. -

19:00 hod., sobota 7:00 hod. – 15:00 hod. 

 Převoz vytěţeného materiálu z pískovny ke koncovému zákazníkovi bude zajišťován 

nákladními vozidly tonáţe 35 tun. Na převozy bude najat smluvní přepravce, který bude 

povinen dodrţovat stanovená pravidla (zejm. max. počet jízd denně, denní dobu 

přepravy, emisní parametry vozidel, rychlost při průjezdu obcemi apod.).  

 Cíle a směry přepravy vytěţeného materiálu: VZ Čeperka (přes Lázně Bohdaneč), 

ostatní VZ (přes Ţivanice) – vše po silnici II/333 

 

Směry, objemy a intenzita předpokládané silniční přepravy vytěženého materiálu 

a) Směr přepravy - VZ Čeperka 

- Přepravní kapacita 1 vozu:   35 t 

- Počet plných jízd/den:   19 

- Počet plných i prázdných jízd/den: 38  

- Všední den, doba denní přepravy: 7:00 -19:00 hod. (celkem 12 hodin) 

- Sobota, doba denní přepravy:  7:00 – 15:00 hod. (celkem 8 hodin) 

- Frekvence jízd přes L. Bohdaneč:  cca 3 voz./hod.  

Za předpokladu, ţe přeprava vytěţeného materiálu z těţební lokality bude zajištěna 

účelovou komunikací s napojením na silnici II/333, je dále proveden rozbor předpokládaného 

nárůstu dopravy v  roce 2017 (předpoklad  probíhající těţby) na silnici II/333. 

Prognóza dopravy na dotčených úsecích silnice II/333 k roku 2017, oproti výsledkům sčítání 

dopravy roku 2010 (bez navýšení přepravou vytěţeného materiálu), je zpracována v souladu 

s TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy“ (k=1,12 pro všechna vozidla, k=1,02 pro 

těţká vozidla).   

 Úsek Ţivanice - Lázně Bohdaneč  

I celkem 2017 = 4 301 voz. /24 hod., z toho I těţká 2017 = 707 voz. /24 hod. 

V celkovém objemu dopravy představuje navýšení intenzity dopravy dané přepravou 

vytěţeného materiálu v roce 2017 (38 voz. /den) cca 0,9 %, v počtu těţkých vozidel je 

navýšení o cca 5,4 %.  

 Úsek Lázně Bohdaneč - Podůlšany 

I celkem 2017 = 3 091 voz. /24 hod., z toho I těţká 2017 = 666 voz. /24 hod. 

V celkovém objemu dopravy na II/333 dosahuje procentuální navýšení intenzity dopravy 

dané přepravou vytěţeného materiálu v roce 2017 (38 voz. /den) o cca 1,2 %, v počtu 

těţkých vozidel cca 5,7 %.  



  

 21 

b)  Směr přepravy - Ţivanice 

- Přepravní kapacita 1 vozu:   35 t 

- Počet plných jízd/den:   7 

- Počet plných i prázdných jízd/den: 14  

- Všední den, doba denní přepravy: 7:00-19:00 hod. (celkem 12 hodin) 

- Sobota, doba denní přepravy:  7:00 – 15:00 hod. (celkem 8 hodin) 

- Frekvence jízd přes Ţivanice:   cca 1 voz. /hod.  

 

Prognóza dopravy na dotčených úsecích silnice II/333  k roku 2017, oproti výsledkům sčítání 

dopravy roku 2010 (bez navýšení přepravou vytěţeného materiálu):    

 Úsek Ţivanice - Lázně Bohdaneč  

I celkem 2017 = 4 301 voz. /24 hod., z toho I těţká 2017 = 707 voz. /24 hod. 

V celkovém objemu dopravy dosahuje procentuální navýšení intenzity dopravy dané 

přepravou vytěţeného materiálu v roce 2017 (14 voz. /den) cca 0,3 %, v počtu těţkých 

vozidel cca 2,0 %. 

Uvedené údaje a provedené výpočty, týkající se dopravních nároků přepravy vytěţeného 

materiálu, jsou podkladem pro zpracování koncepce dopravní infrastruktury a celkového 

územního řešení a zejména pro posouzení únosnosti zatíţení území hlukem a emisemi 

(kapitola - C.7. Hygiena prostředí).  
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B.4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

B.4.1. Analýza vodních poměrů v lokalitě Lázně Bohdaneč, Čertoříšský 

Řešená lokalita i její širší zájmové území náleţí po hydrologické stránce do povodí 1-03-04 

„Labe od Chrudimky po Doubravu“. Tato část povodí je charakteristická širokým údolím Labe 

s výrazným výskytem vodních ploch. Historické mapy dokumentují výrazně vyšší zastoupení 

velkých vodních ploch ještě v 19. století. 

Místním recipientem je Černská (někdy uváděna i jako Černá) strouha, která je 

pravostranným přítokem Labe pod Pardubicemi. Černská strouha není stanovena 

významným vodním tokem ve smyslu vodního zákona, resp. ve smyslu vyhlášky č. 333/2003 

Sb., má však lokální význam pro odtok vody ze soustavy Bohdanečských rybníků, a spolu 

s Rajskou strouhou odvádí povrchové vody z Lázní Bohdaneč. Povodí je charakterizováno 

převáţně rovinatou krajinou s poměrně nízkými hodnotami povrchového odtoku. 

Z dlouhodobého průměrného ročního úhrnu sráţek, udávaného rozdílně od 580 do 680 mm, 

připadá na povrchový odtok pouze cca 13 %. Plocha povodí Černské strouhy, v profilu při 

okraji řešené lokality, je cca 30 km2. Průtoky Černské strouhy, v profilu nad ústím Rajské 

strouhy, je moţné orientačně charakterizovat těmito hodnotami: 

 

Profil 

Tok 

Plocha 

povodí km
2
 

Průměrný 

roční průtok 

l/s 

Průtoky M - denní l/s Povodně N - leté m
3
/s 

Q30 Q180 Q355 Q1 Q5 Q|||5|0 Q100 

Černská 

str. nad 

Rajskou 

str. 

30,167 72 152 56 16 2 4,5 12 14 

 

Černská strouha protéká v kontaktním úseku s řešenou lokalitou přírodním korytem. Koryto 

je upraveno aţ pod ústím Rajské strouhy. Vzdálenost jiţního okraje řešené lokality od toku 

Labe je cca 1,7 km a stanovené záplavové území Labe sem nedosahuje. V řešeném území 

je situováno vodohospodářské zařízení na Černské strouze „odlehčovací objekt na T3“. 

Zařízení je z roku 1983 a v současné době je jiţ jeho funkčnost značně nejistá.  

Pro Černskou strouhu není stanoveno záplavové území a záplavové čáry. Míru ohroţení 

řešeného území povodňovými stavy není proto moţné na úrovni ÚS jednoznačně hodnotit. V 

podrobnějším vyhodnocení povodňové situace bude nutné posoudit i potenciální vliv 

Opatovického kanálu.  

Podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutné zachovat 

podél vodního toku oboustranný nezastavěný manipulační pruh šířky 6 m od břehové čáry 

pro zabezpečení údrţby a správy toku. Z pohledu ochrany přírody a krajiny (zák. č.114/1992 

Sb., v platném znění) se pohlíţí na vodní toky a jejich nivy jako na významné krajinné prvky 

chráněné před poškozováním. Jejich případné vyuţívání nesmí narušit podmínky jejich 

obnovy ani ohrozit nebo oslabit jejich stabilizační funkce v krajině. Správcem toku Černské 

strouhy je od 2011 Povodí Labe, s. p. (dříve Zemědělská vodohospodářská správa). 

Zájmové území lokality Lázně Bohdaneč - Čertoříšský je tvořeno svrchně pleistocenními 

fluviálními akumulacemi zvodnělých štěrkovitých písků s mocností 10 - 11 m. Záměr těţby 
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štěrkopísku v této lokalitě je spojen s odkrytím hladiny podzemní vody a s prováděním těţby 

z otevřené vodní hladiny. Po ukončení těţby zůstane jezero s plochou vodní hladiny cca 35,5 

ha a objemem cca 3,3 mil. m3. 

Těţba, ani následná rekultivace a cílové vyuţívání vodní plochy pro sportovně rekreační 

účely nevyţadují ţádné odběry vody. 

V širším zájmovém území byla v minulosti prováděna těţba štěrkopísku ve srovnatelném 

rozsahu v lokalitě Lohenice - Mělice (vzdálenost 3,5 km), ve velkém rozsahu v lokalitě Oplatil 

(vzdálenost 5 - 6 km) a v menším měřítku na okraji obce Černá u Bohdanče (vzdálenost cca 

0,5 km). Na území obce Černá u Bohdanče vznikly v 60. letech minulého století touto cestou 

dva relativně mělké písníky Malá a Velká Černá, které mají v současnosti problémy v oblasti 

eutrofizace vody.  

Záměr těţby v lokalitě Lázně Bohdaneč - Čertoříšský počítá s vymezením ochranného pilíře 

v úseku kontaktu těţby podél toku Černské strouhy. Po zkušenostech s realizací těţby 

v širším zájmovém území je moţno vliv těţby i následného rekreačního vyuţívání jezera na 

vodní poměry vyloučit. 

V blízkosti lokality budoucí těţby a následného vyuţití prostoru pro rekreační účely (cca 500 

m) se nachází bývalá skládka komunálního odpadu velkého rozsahu. Tato stará ekologická 

zátěţ byla v minulosti vyhodnocena jako zátěţ s nízkým rizikem  - 4. stupeň (Zhodnocení 

rizikovosti uzavřených skládek na ţivotní prostředí, INGEO, 2000). 

Vzhledem k nepříznivým hydrogeologickým podmínkám a hladině podzemní vody, zasahující 

do úrovně ukládaných odpadů, byl jakoţto předběţné opatření stanoven průběţný 

monitoring podzemních vod, dále pak sanace „in situ“, s úpravou terénu a zatěsněním 

povrchu. Dosud je skládka  bez rekultivace. Příleţitostně se sem vozil odpad ze zeleně. 

Projekt rekultivace byl v minulosti aktualizován a za finanční podpory SFŢP ČR by mělo dojít 

k rekultivaci skládky. 

V rámci podrobnějšího posouzení záměru těţby štěrkopísků a způsobů rekultivace skládky 

by mělo dojít k posouzení moţných vlivů změn hladiny podzemní vody. Mělo by být 

posouzeno jednak případné ovlivnění kvality vod rekreačního prostoru, ale i případné vlivy 

skládky v důsledku změny hladiny podzemní vody v tělese skládky. 

 

B.4.2. Analýza vlivů záměru na mnoţství a jakost vod 

Z pohledu ochrany jakosti vod je více exponovaný záměr těţby. Následné sportovně 

rekreační aktivity představují pouze nepatrná rizika, jejichţ eliminaci je moţné plně 

zabezpečit připojením areálu na městský veřejný vodovod a především na městský systém 

veřejné kanalizace (viz kap. Technická infrastruktura). 

Provozní voda pro třídění a úpravu vytěţeného kameniva bude odebírána z jezera, kam se 

po procesu opět vrací. Opatření pro ochranu před znečištěním mají preventivní charakter. 

Rizika ohroţení jakosti vod ve fázi těţby jsou minimalizována především důsledným 

uplatněním elektrického pohonu jak u těţebního korečkového rypadla, včetně pásové 

dopravy, tak u třídící linky. Naftovým motorem bude poháněn pouze kolový nakladač. 

Potenciálními zdroji znečištění vod zůstávají tedy kolový nakladač a vozidla provádějící 
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odvoz kameniva. Pohonné látky na bázi ropy nebudou v areálu skladovány, resp. pro 

nakladač budou naváţeny přímo, bez meziskladu.   

Odpad z olejového hospodářství (mazací hmoty těţebního stroje, úpravárenské linky 

a nakladače) bude shromaţďován v nepropustné jímce (nádrţi) a průběţně odváţen 

k odborné likvidaci. 

Pro likvidaci splaškových vod (pro záměr těţby) se počítá s jejich zachycováním 

v bezodtokové jímce a s následným odvozem k likvidaci do 350 m vzdálené přečerpávací 

stanice veřejné splaškové kanalizace. Se zahájením rekreačního provozu bude realizována 

kanalizační přípojka z objektů hygienických zařízení do výtlačného kanalizačního řadu 

Ţivanice - Lázně Bohdaneč. Tento systém odkanalizování však musí zohlednit kapacitu 

stávajícího kanalizačního řadu, zvláště ve špičkách návštěvnosti areálu v letních měsících. 

Vliv těţby štěrkopísku na vyuţívaná i vyuţitelná mnoţství a úroveň hladiny podzemních vod 

je při těţbě z vody (tj. bez odčerpávání) moţno pokládat za zanedbatelný, aţ vyloučený. 

Definitivní posouzení tohoto předpokladu můţe potvrdit hydrogeologický průzkum provedený 

v rámci dalších fází přípravy záměru. Rizika negativního ovlivnění jakosti podzemních vod 

(při popsaných technologických řešeních a opatřeních těţebního provozu a provozu 

sportovně rekreačního zařízení) jsou zcela nepravděpodobná.  

V nově vytvořené vodní nádrţi - jezeru se bude postupně rozvíjet a stabilizovat biologický, 

resp. hydrobiologický ţivot vodních a na vodu vázaných organismů, včetně rybí populace. 

Jezero tak přispěje k ekologické rovnováze krajiny. Z hlediska rekreačních funkcí půjde 

o přírodní koupaliště umoţňující pobyt ve vodě a u vody. 

K problematice ohroţení jakosti vody v nově vzniklé vodní nádrţi – jezeru náleţí i sezónní 

přechodný výskyt negativních projevů eutrofizace vody. Eutrofizace je obecný problém 

postihující hladiny stojatých vod v teplých letních dnech. Přirozená eutrofizace je proces 

obohacování vod výplachem ţivin z půdy (zejména dusíku a fosforu) s následným rozkladem 

mrtvých organismů, nedostatkem kyslíku a sníţením samočisticích schopností vody. Pro 

tlumení eutrofizace se pouţívají biologické, technické i biochemické metody (viz komentář 

v kapitole C. Návrhová část – C.4. Vodní hospodářství a energetická infrastruktura). 

Hygienické poţadavky na přírodní koupaliště stanoví vyhláška č. 283/2011 Sb., v platném 

znění, a její metodický návod. 

V letech 1913 - 14 byl v prostoru léčebných lázní proveden vrt Panenka hluboký 347 m, 

kterým přetékala mineralizovaná voda teplá 21 ºC. V 70. letech 20. století byl vyhlouben vrt 

Nová Panenka, hluboký 388 m. Voda z Panenky je ryzí alkalická kyselka a kromě zvýšené 

mineralizace vyniká vyšším obsahem fluoridů.   

Významným fenoménem širšího území je přírodní léčivý zdroj Lázně Bohdaneč. Ochrana 

léčivých zdrojů je stanovena zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 

zdrojích minerálních vod, přírodních léčivých lázních a lázeňských místech (a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů). 

Předmětem ochrany je loţisko peloidu („rašeliny“) Rozkoš, situované na ploše 23,7 ha ve 

východní partii města, podél silnice č. II/333 a v návaznosti na areál léčebných lázní. Peloid 

je vyuţíván pro balneoterapii. Loţisko má vymezeno ochranné pásmo I. stupně a je vzdáleno 

od řešeného území cca 1,5 km. Vlastní lokalita těţby štěrkopísku a navazující rekreace jsou 

situovány v širším ochranném pásmu II. stupně jihozápadním směrem od loţiska peloidu. 
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Paragrafy § 22 a § 23 lázeňského zákona zakazují provádět v ochranných pásmech činnosti, 

které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti léčivého 

zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakoţ i zásoby, případně vydatnost. Podrobněji jsou 

tyto činnosti specifikovány právním předpisem, jímţ bylo ochranné pásmo stanoveno. 

V daném případě se jedná o Výnos MZ ČR čj.: LZ/3.2 - 7. 11. 1961, ze dne 20. 11. 1961. Ze 

vzájemného porovnání legislativního rámce se záměry obsaţenými v územní studii 

nevyplývají kolize, které by mohly ochranu léčivého zdroje ohrozit. 

 

B.4.3. Analýza technické infrastruktury 

Zásobování pitnou vodou 

Řešené území je situováno v dosahu městského veřejného vodovodu Lázně Bohdaneč. Její 

připojení na stávající vodovodní síť je technicky i bilančně realizovatelné. Městský vodovod 

je součástí vodárenské soustavy Východní Čechy, a kromě svého vlastního zdroje podzemní 

vody v lokalitě V Ráji (vydatnost 3 l/s-1) vyuţívá i velké kapacitní zdroje vodárenské soustavy. 

Kromě vodovodního řadu, vedeného podél silnice II/333 do sídla Dědek, je moţné vyuţít i 

vodovodní řad vedený od bývalé ČOV (dnes přečerpávací stanice) do obce Černá u 

Bohdanče. Odběr pitné vody pro hygienické potřeby 14 pracovníků těţebního provozuje 

uvaţován v denním mnoţství 0,70 m3/den. Při 180 pracovních dnech v roce půjde o celkem 

126,0 m3/rok. 

Odběr pitné vody pro rekreační areál se odhaduje v průměru na 30,0 m3/den, včetně 

penzionu, s maximem aţ na 45,5 m3/den. 

Odvádění a čištění odpadních splaškových vod 

Lokalita předpokládaného umístění sportovně rekreačního areálu je z hlediska napojení na 

zařízení pro odvádění a čištění odpadních splaškových vod situována výhodně 

v bezprostřední blízkosti sběrače tlakové kanalizace Ţivanice – Lázně Bohdaneč (součást 

kanalizačního systému města Lázně Bohdaneč) a současně i v relativní blízkosti 

přečerpávací stanice odpadních vod města Lázně Bohdaneč (objekt bývalé ČOV). 

Těţební provoz, který je nezávislý na těchto zařízeních, počítá se zachycováním 

splaškových odpadních vod v bezodtokové jímce a s následným odvozem obsahu jímky do 

nedaleké přečerpávací stanice odpadních vod..  

Konečným recipientem vyčištěných splaškových odpadních vod bude řeka Labe v úseku 

Pardubice-Rybitví. 

Nakládání s dešťovými vodami 

Vzhledem k propustnosti podloţí a k jednoznačné převaze přírodních povrchů (travnaté 

a písčité plochy,  vodní hladina), vyţaduje odvádění dešťových vod jen minimální opatření 

zaloţená na vyuţití vsakování vod do podloţí. 
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B.5. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, LESY, ZPF 

B.5.1. Stručná charakteristika přírodních poměrů 

Řešené území a jeho širší okolí se nachází v Pardubickém bioregionu (1.8). Západní cca 

polovina lokality přísluší k biochoře 2RV - plošiny s pahorky na vátých píscích 2. vegetačního 

stupně, východní část přísluší k biochoře 2RU - plošiny štěrkopískových teras 2. vegetačního 

stupně. Lokalita se nachází v plochém reliéfu níţiny Polabí, nadmořská výška činí 215 - 230 

m. Nejvýznamnějším vodním tokem je Opatovický kanál. Menšími toky s upravenými koryty 

jsou Černská strouha a Rajská strouha, dále Broţovka, která částečně protéká pod 

zástavbou Lázní Bohdaneč podzemním kanálem.  

Stávající vyuţití území je především zemědělské (navrhovaná plocha těţby se nachází 

v rozsáhlém sceleném bloku orné půdy). Při okrajích a v okolí se vyskytují lesy na málo 

úţivných substrátech kyselých písků a štěrkopísků, podél vodních toků v úzkých pásech lesy 

na bohatších hlinitých substrátech, v několika menších plochách byla v minulosti prováděna 

těţba štěrkopísků a vytěţené deprese jsou zatopeny vodou, často silně eutrofizovanou. 

Mapování biotopů (AOPK ČR), prováděné pro účely vymezení lokalit soustavy NATURA 

2000, v celém řešeném území vymezuje jediné přírodní stanoviště (habitat) sledované 

z hlediska zájmů soustavy NATURA 2000. Jedná se o neprioritní habitat 6430 vlhkomilná 

vysokobylinná  lemová společenstva níţin a horského aţ alpinského stupně. V podrobnějším 

českém systému se jedná o biotop T1.6 vlhká tuţebníková lada. Výskyt tohoto biotopu, 

v mapovaném rozsahu cca 0,25 ha, je při jiţním okraji silnice II/333 s cyklostezkou, na levém 

(severním) břehu Černské strouhy. Dalšími mapovanými biotopy jsou: úzký pás biotopu L2.2 

(údolní jasanovo-olšové luhy) podél Černské strouhy a Broţovky, prouţek biotopu K3 

(vysoké mezofilní a xerofilní křoviny) v místě křovinatého polního remízku uprostřed lokality 

a kombinace biotopů K1 (mokřadní vrbiny, 15%), M1.1 (rákosiny eutrofních stojatých vod, 

15%) a V1G (makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, 70%) 

v lokalitě zatopené deprese po těţbě štěrkopísku (rybník „Kravák“) na severu mezi bývalým 

zemědělským areálem a bývalou ČOV (téţ se vyskytující název „Liškovský“, u bývalé 

městské skládky odpadů). V okolí řešeného území je v lese západně ještě mapován biotop 

L7.1 (suché acidofilní doubravy), u Černské strouhy severně od silnice II/333 biotopy 

K2.1(vrbové olšiny hlinitých a písčitých náplavů) a T1.5 (vlhké pcháčové louky), u zatopené 

bývalé těţby štěrkopísku Velká Černá, na jihu M1.1 (rákosiny eutrofních stojatých vod), T5.2 

(otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým - habitat 2330) a L2.2 (údolní jasanovo-

olšové luhy). 

  

B.5.2. Příroda 

Pro řešené území  nejsou známy údaje, které by dokládaly jeho přírodovědný význam. 

V širším okolí je velmi významnou lokalitou národního i celoevropského významu prostor 

Bohdanečského rybníka (vzdálenost 1,5 km a více severním a severovýchodním směrem). 

Území představuje komplex vodních a mokřadních biotopů vytvořených u jednoho z 

největších zachovaných rybníků bývalé pernštejnské soustavy, napájené Opatovickým 

kanálem. Území je zařazeno do soustavy NATURA 2000, jako Evropsky významná lokalita 

Bohdanečský rybník a rybník Matka (CZ0533308, výměra 251,30 ha) s předměty ochrany 
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kuňka ohnivá (Bombina bombina), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), váţka 

jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) a lesák rumělkový (Cucuius cinnaberinus). Území 

přibliţně v rozsahu evropsky významné lokality je národní přírodní rezervací (výměra 247,77 

ha). Současně je území v obdobných hranicích, s prodlouţením východním směrem 

a rozšířením o tři Zábranské rybníky, vyhlášeno v rámci soustavy NATURA 2000 jako Ptačí 

oblast Bohdanečský rybník (CZ0531012, výměra 306,75 ha) s předmětem ochrany chřástal 

kropenatý (Porzana porzana). Ve stejné lokalitě, opět s větším územním rozsahem, je 

vymezeno nadregionální biocentrum ÚSES  Bohdaneč (č. 8). Do tohoto biocentra směřuje 

od západu nadregionální biokoridor K72 Polabský luh - Bohdaneč ve dvou paralelních 

větvích. Jiţnější z nich, v ose Opatovického kanálu, reprezentuje nivní ekosystémy. 

Vzdálenost této osy od severního okraje lokality řešeného území (cca 1,5 km) znamená, ţe 

dle metodik pro projektování ÚSES se severní část řešeného území nachází v tzv. ochranné 

zóně nadregionálního biokoridoru. Tato ochranná zóna však není v ZÚR Pardubického kraje 

a ani v  ÚP Lázně Bohdaneč vymezena. 

ÚP Lázně Bohdaneč vymezuje v lokalitě řešeného území lokální (místní) biokoridor č. 158, a 

to v ose Černské strouhy. V textové části ÚP je v části Odůvodnění podána stručná 

charakteristika: vodoteč s doprovodnou zelení a přilehlá luční niva. Tento biokoridor 

propojuje dvě lokální (místní) biocentra vně řešeného území - biocentrum Za Dědkem 

(č. 206) severně od severního okraje silnice II/333 (vodní tok, louky a doprovodná zeleň) 

a biocentrum Černá strouha (č. 205, alternativní název Černská strouha) východně od 

řešeného území (vodní tok s doprovodnou zelení, zemědělské a lesní pozemky). V severním 

směru pokračuje nad biocentrem č. 206 proti proudu úsekem biokoridoru č. 159 (vodoteč 

s doprovodnou zelení a přilehlá luční niva), pokračování jiţním směrem od biocentra č. 205 

není zřejmé - dle ÚAP ORP Pardubice biokoridor sleduje dále vodní tok (Černská strouha), 

v  ÚP Lázně Bohdaneč (11/2011) však není krátký úsek při hranici města Lázně Bohdaneč 

jako biokoridor vymezen. Skladebné části ÚSES v řešeném území a jeho blízkém okolí jsou 

vymezeny jako funkční (stav). 

ÚP Lázně Bohdaneč stanovuje: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury budou 

projektovány a umisťovány tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. 

Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést 

k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke sníţení ekologické stability a narušení funkčnosti. 

Veškeré zásahy musí být podřízeny zájmu o funkčnost ÚSES a musí být koordinovány. Při 

výsadbě a obnově prvků ÚSES pouţívat výhradně původní druhy rostlin odpovídající 

stanovištním podmínkám. 

V řešeném území se vyskytují významné krajinné prvky (VKP) tzv. „ze zákona“. J jsou jimi 

všechny lesy, vodní toky, údolní nivy, rybníky (dále téţ rašeliniště, jezera), jak taxativně 

stanovuje v § 3, odst. (1), písm. b) zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Všechny VKP jsou dle § 4, odst. (2) tohoto zákona chráněny před poškozováním a ničením; 

vyuţívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohroţení nebo 

oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 

významného krajinného prvku nebo ohroţení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, 

si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  
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B.5.3. Krajina 

ZÚR Pardubického kraje vymezují v lokalitě navrhované těţby a rekreace a v jejím širším 

okolí krajinný typ lesozemědělský, s charakteristikou: 

a) přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou; 

b) krajinná matrice tvořena mozaikou lesních a zemědělských ploch, jejichţ vzájemný 

poměr je lokálně velmi proměnný, celkově však vyváţený; 

c) naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky vyuţívána s převahou stanovištně 

nepůvodních druhů jehličnanů; 

d) charakter převáţně polootevřený; 

e) převaţují středně aţ méně úrodné krajiny, v krajinách úrodných signalizuje výjimečné 

typy dramatických reliéfů nebo polohy ovlivněné vodou. 

 

Pro tento typ ZÚR PK stanovují zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 

a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat 

tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; 

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře 

při zohlednění krajinných hodnot území s tím, ţe zastavitelné plochy nebudou 

vymezovány na úkor ploch lesa; 

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 

technické a dopravní infrastruktury; 

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udrţovat 

vyváţený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně 

vyuţívaných ploch; 

e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůţek připouštět pouze na základě 

vyhodnocení únosnosti krajiny. 

 

Dle ÚP Lázně Bohdaneč náleţí řešené území k oblasti krajinného rázu Pardubicko (01), ke 

krajinnému celku Bohdanečsko (01/01).   

 

B.5.4. Lesy, ZPF 

Lesní pozemky (druh pozemku - dle katastrálního zákona) či pozemky určené k plnění funkcí 

lesa (PUPFL - dle lesního zákona) se v rámci lokality řešeného území vyskytují v malém 

rozsahu. Nejvýznamnější je mladší les přibliţně čtvercového půdorysu na pravém (jiţním) 

břehu Černské strouhy na stanovišti lesního typu 1S4 (soubor lesních typů 1S - habrová 

doubrava na píscích) o celkové výměře 4,1 ha (parc. č.:1372/1, 1372/2). V úzkém pásu 

u Černské strouhy je lesním typem 3L1 (jasanová olšina). Druhým místem s lesními 

pozemky je jiţní okolí zatopené deprese (tzv. „Kravák“) na severu území. Jsou zde 

mapovány lesní typy 1S8 - (habrová) doubrava na píscích, 1D1 - obohacená habrová 

doubrava a 1V2 - vlhká habrová doubrava (parc. č.: 805/1 a 810, celkem 1,0 ha). Větší lesní 

komplex západně od řešeného území se nachází zejména na stanovišti lesního typu 1P2 - 
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svěţí březová doubrava, dále k západu 1M6 - borová doubrava i 0M6 - chudý (dubový) bor. 

Lesíky jiţně od řešeného území, v okolí zatopených depresí Velká a Malá Černá, náleţejí 

k lesnímu typu 1S1 -  (habrová) doubrava na píscích. Smíšený stromový remíz v poli 

v jihozápadním cípu řešeného území není řazen k lesu (PUPFL), dle KN se jedná o ostatní 

plochu (parc. č.: 1369/2). V ÚP Lázně Bohdaneč je vymezen jako plocha smíšená 

nezastavěného území, přírodní (NSp) - stav.     

Kvalita zemědělského půdního fondu (ZPF) v řešeném území je charakterizována nízkou 

(IV.) třídou ochrany. Podkladem pro uvedené informace je Územní plán Lázně Bohdaneč – 

výkres záborů půdního fondu. 
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B.6. KLIMATICKÉ PODMÍNKY ÚZEMÍ, KVALITA OVZDUŠÍ   

Lokalita Bohdaneč, Čertoříšský, leţící v intervalu nadmořské výšky cca 215 - 230 m n. m., 

společně s celým jádrovým rekreačním prostorem Hradec Králové-–Pardubice, se nachází 

v teplé klimatické oblasti (dle Quitta), do které spadá prakticky celé Polabí. Tzn., ţe je 

charakteristická vyššími průměrnými teplotami vzduchu, s niţší četností atmosférických 

sráţek. Ve vztahu k rekreačnímu vyuţití je tedy zkoumaná oblast - z hlediska klimatických 

podmínek - vhodná převáţně pro letní aktivity. Číselné údaje vycházejí z analyzovaných dat 

za čtyřicetileté období 1961 - 2000 a z aktuálních dat ČHMÚ, převáţně z meteorologické 

stanice v Hradci Králové, kde probíhala dlouhodobá měření (na stanici v Pardubicích měřeno 

aţ od roku 2010).    

 

B.6.1. Teplotní poměry 

V této klimatické oblasti dosahují letní teploty vzduchu v průměru 16°C, s ročními maximy 

34°C. Obráceně v zimních měsících teplota klesá v průměru k -1°C (roční minima dosahují 

  -18 aţ -19°C). Vyšší je i celkový počet tropických (letních) dní v roce, celkem 10 - 13 (50 - 

60), kdy teplota dosahuje minimálně 30°C (25°C). Mrazových dní, s teplotou při povrchu 

země pod bodem mrazu, je průměrně 120. Ledových dní (dny s celodenním mrazem) je ve 

sledované oblasti cca 30 do roka. Celkově jde tedy o vyšší letní a niţší zimní hodnoty ve 

vztahu ke zbytku území ČR, coţ přesně reflektuje příslušnost do teplého klimatického 

regionu.   

Průměrné teploty 

vzduchu v letech 

2005-

2010Meteorologická 

stanice Rok 

Průměrná měsíční teplota vzduchu (°C) 

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

Hradec Králové  2005 0,7 -2,2 2,3 10,4 14,7 17,6 19,4 17,0 16,0 10,8 3,1 -0,3 9,1 

Hradec Králové 2006 -5,2 -2,2 1,2 9,6 14,1 18,5 23,5 16,5 17,1 11,5 6,9 3,2 9,6 

Hradec Králové  2007 4,2 3,7 6,5 11,7 15,9 19,7 19,7 19,2 12,8 8,3 2,5 0,0 10,4 

Hradec Králové 2008 2,3 3,4 4,1 9,2 15,1 19,1 19,5 19,2 13,8 9,4 5,9 2,0 10,3 

Hradec Králové 2009 -3,9 0,1 4,6 13,5 14,7 16,0 19,5 20,4 16,6 8,0 6,7 0,0 9,7 

Pardubice  2010 -4,6 -0,7 4,5 9,5 13,1 18,4 21,7 18,7 12,8 7,1 6,0 -4,7 8,5 

Zdroj: krajské ročenky ČSÚ, data ČHMÚ 

 

B.6.2. Sráţkové poměry 

Průměrné úhrny atmosférických sráţek dosahují niţších hodnot, v letním období 250 mm 

a v zimním 100 - 125 mm. Jednodenní a dvoudenní roční maxima se přibliţují k 40 - 45 mm 

a třídenní roční maxima k 60 mm. Lokalita spadá do oblasti s vyšší pravděpodobností 

výskytu epizod sucha. Vypadávání sráţek v tuhém skupenství (sníh) z oblaků, vzhledem 

k níţinnému charakteru zkoumané oblasti, dosahuje také niţších hodnot. Průměrně je zde 

50 - 60 sněhových dní, přičemţ sněhová pokrývka dosahující maximálně cca 15 - 20 cm 

vydrţí okolo 40 dní v zimní sezóně. Tzn., ţe v rámci ČR jde o oblast s celkově niţší četností 

atmosférických sráţek. 
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Průměrné úhrny sráţek v letech 2005-2010 

 

Meteorologická stanice Rok 

Průměrný měsíční úhrn sráţek (mm) 

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

Hradec Králové  2005 49,5 44,5 13,3 34,6 51,8 21,6 140,7 55,3 36,5 6,3 32,6 55,6 542,3 

Hradec Králové  2006 25,4 34,5 63,6 57,8 78,0 50,6 14,1 154,8 6,5 40,6 32,6 27,0 585,5 

Hradec Králové  2007 65,4 42,0 40,2 3,9 86,2 110,1 83,9 59,1 55,6 35,9 67,5 24,5 674,3 

Hradec Králové  2008 26,3 25,4 47,0 27,1 55,7 45,9 64,6 46,5 23,3 36,8 46,8 20,3 465,7 

Hradec Králové  2009 27,3 49,4 57,0 8,9 69,4 63,9 73,0 33,2 6,4 52,0 24,9 55,1 520,5 

Pardubice  2010 59,5 11,8 30,7 62,9 99,2 31,6 105,6 106,4 101,8 7,8 46,6 34,8 698,7 

Zdroj: krajské ročenky ČSÚ, data ČHMÚ 

 

B.6.3. Povětrnostní poměry 

Dle větrné růţice leţí řešená lokalita v území s převládajícími 

západními větry (cca 18% povětrnosti). Směr proudění větru ze 

zbývajících světových stran je více méně vyrovnaný, pohybuje 

se v intervalu cca 9 - 13% z celkové povětrnostní situace. 

Nejmenší četnost vykazuje východní směr. Bezvětří bylo na 

meteorologické stanici zaznamenáno v cca 9%.   

Průměrná roční rychlost větru (v 10 m nad povrchem) se 

pohybuje okolo 3 m/s-1. Přičemţ nejniţší hodnoty vykazuje letní 

období. Naopak největší rychlost větru bývá zaznamenávána 

v zimě. Vzhledem k níţinnému charakteru jsou povětrnostní 

podmínky vyrovnané bez větších výkyvů v průběhu celého roku.  

 

B.6.4. Sluneční svit 

Sluneční svit, tzn. časový údaj doby nerušeného slunečního záření na zemský povrch, je ve 

zkoumané oblasti vzhledem k její poloze v níţině delší. Reflektuje to niţší tvorbu oblačnosti, 

která by bránila slunečním paprskům proniknout na zem. Tomuto faktu odpovídá i vyšší roční 

počet slunečních dní (cca 50) a niţší roční počet zamračených dní (cca 150) ve vztahu 

k ostatním oblastem ČR. Nejdelší délky slunečního svitu vykazují letní měsíce (nejdelší 

slunné dny). Zimní období, vzhledem k většímu výskytu oblačnosti a kratší délce denního 

světla, bývá řádově niţší.   
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Průměrné délky slunečního svitu v letech 2005-2010 

 

Meteorologická stanice Rok 

Průměrná měsíční délka slunečního svitu (h) 

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

Hradec Králové  2005 78,1 82,1 173,6 210,1 270,5 278,3 221,0 215,5 221,3 187,3 36,7 28,5 2 003,0 

Hradec Králové  2006 98,4 73,6 99,6 174,9 217,0 259,7 348,6 147,4 246,4 160,1 54,2 59,4 1 939,3 

Hradec Králové  2007 54,2 69,0 149,2 293,4 240,0 249,8 227,5 229,4 157,7 115,6 57,9 32,4 1 876,1 

Hradec Králové  2008 58,3 111,8 127,8 157,1 251,7 257,4 215,2 228,1 144,4 109,0 56,5 64,5 1 781,8 

Hradec Králové  2009 42,0 33,6 68,5 295,6 225,2 182,0 226,0 281,2 194,6 43,7 80,1 36,5 1 709,0 

Pardubice  2010 28,9 41,1 138,1 218,1 95,0 207,8 233,9 168,6 158,5 143,2 57,8 20,2 1 511,2 

Zdroj: krajské ročenky ČSÚ, data ČHMÚ 

 

 

B.6. 5. - Kvalita ovzduší  

Současný stav: 

Na území města Lázně Bohdaneč je prováděno měření imisí škodlivin v ovzduší mobilní 

stanicí HORIBA. Další nejbliţší měřící stanice jsou stanice v Pardubicích. (ISKO č. 1465 - 

Pardubice-Dukla a č. 1346 - Sezemice), změřené škodliviny zde nedosahují z hlediska 

celoročních průměrů nadlimitních hodnot.  

Z imisních ročenek ČHMÚ a Věstníku MŢP 2/2012 (OZKO za rok 2010) však vyplývá, ţe 

celkově území města Lázně Bohdaneč náleţí k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší 

(OZKO). Dochází zde k překračování limitních hodnot škodlivin (imisních limitů včetně mezí 

tolerance), avšak pouze na minimální rozloze sledovaného území, a to u škodlivin 

polétavého prachu - PM10 i benzo(a)pyrenu - B(a)P. Lze předpokládat, ţe se to týká centrální 

části města podél hlavní komunikace.  

Problémem nadregionálním je ozon (troposférický, přízemní), který je sekundární znečišťující 

látkou, avšak není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování 

ovzduší. 

Na území města Lázně Bohdaneč se nenacházejí ţádné velké zdroje znečišťování ovzduší 

(REZZO1). Ze středních zdrojů jsou významnější bohdanečská firma Strojon, s.r.o. (emise 

TOC, NOx, CO z lakovny) a kotelna Lázní Bohdaneč (emise nevýznamné - kotelna je na 

zemní plyn). 

Velké zdroje v Rybitví a Pardubicích (zejména chemická výroba), vzhledem k převládajícím 

směrům větru ze západního sektoru, neovlivňují významnou měrou zájmové území.  

Vzhledem k vysokému podílu plynofikace (střední i malé zdroje - domácí topeniště) není 

problém inverzních situací nikterak závaţný. 

Ke zhoršení imisní situace můţe docházet v souvislosti s inverzním zvrstvením ovzduší 

zejména v zimním období, převáţně podél vodních ploch a vodotečí v území četně 

zastoupených. 
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V důsledku těţebního provozu bude docházet k místnímu zvýšení prašnosti a sekundární 

prašnosti způsobené zejména dopravou těţené suroviny (včetně upraveného vytěţeného 

materiálu) v areálu těţby. V rámci detailnější přípravy záměru budou specifikována opatření 

na minimalizaci těchto negativních vlivů. 
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B.7. FOTODOKUMENTACE 

Zákres pozice fotografických záběrů 1 – 14 do ortofotomapy 
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Prostor zamýšlené těţby štěrkopísku, lokalita sportovně rekreačního areálu a vazby 

k širšímu okolí 

Lokalita I. etapy těţby, následně rekreační areál    II. - IV. etapa těţby, budoucí vodní plocha                                                                  

 

Silnice II/333 se souběţnou cyklostezkou              Silnice III/32225  - Lázně Bohdaneč - Černá u B.  

 

Areál rekreačního rybolovu                         Lokalita určená pro sportovní areál  

 

1 
2 

3 4 

5 
6 
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Černská strouha (z mostku u Černé u B).                 Přečerpávací stanice odpadních vod 

 

Areál bývalého zemědělského zařízení, dle ÚP Lázní Bohdaneč: přestavbová plocha pro 

veřejnou infrastrukturu a komerční zařízení malá a střední  

 

Obytná zástavba v Černé u B.podél silnice III/32225 a na břehu písníku Malá Černá                                   

 

 

7 8 

9 10 

11 12 
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Rajská strouha protékající nám. bratranců Veverkových a její pokračování ve volné krajině 

 

 

Negativní projevy ţivelné rekreace v  lokalitách písníků Čeperka-Oplatil a Lohenice 

Dopravní komplikace a neregulované parkování podél komunikací v době návštěvní špičky  

 

Vznik „dočasných“ nepovolených staveb                Neupravené břehy vytěţených písníků  
 

13 14 
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C. 1. ŠIRŠÍ VZTAHY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Koncepce spojení těţby štěrkopísku se vznikem sportovně rekreačního areálu v zázemí 

Lázní Bohdaneč je v souladu se širšími územně plánovacími souvislostmi. Záměr je situován 

v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové / Pardubice, vymezené v ZÚR Pardubického kraje a 

v ZÚR Královéhradeckého kraje. V ZÚR jsou v obecné formě mj. stanoveny některé územně 

plánovací úkoly, které korespondují s uvaţovanými záměry (např. ověřit v územních plánech 

obcí moţnosti vyuţití ploch souvisejících s těţbou štěrkopísků pro rekreaci, dotvářet krajinu 

s cílem zvýšit její estetickou hodnotu a ekologickou stabilitu a dalšími).   

Předmětný prostor je navíc součástí atraktivního jádrového území zmíněné rozvojové oblasti 

OB4 (rozvojová oblast je analogií staršího pojmu Hradecko-pardubická aglomerace). 

V krajských územně plánovacích podkladech „Územní prognóza jádrového území Hradecko-

pardubické aglomerace“ (2003) a „Územní studie rekreačního prostoru Čeperka, Oplatil“ 

(2006), je rozsáhlé území obepínající severní část Pardubic, jehoţ součástí je řešené území, 

chápáno jako území s regionálně významným rekreačním potenciálem.    

V širších vztazích je území charakteristické rozsáhlými vodními plochami - fragmenty 

historické rybniční soustavy, vodními toky (Opatovický kanál, Rajská strouha, Černská 

strouha) s výraznou krajinotvornou funkcí a  existujícími i plánovanými vodními plochami 

vzniklými těţbou štěrkopísku. Významnou roli hraje v tomo území lázeňská tradice, 

mimořádné kulturně historické hodnoty (např. lázeňský pavilon Gočár, NKP Kunětická hora, 

blízký Národní hřebčín Kladruby n. L.). V závěrech uvedených územně plánovacích 

podkladů je rozvoj rekreace, sportu a lázeňství doporučeno rozvíjet a podporovat.  

Záměr na provádění těţby štěrkopísku, jako prostředku pro postupné vytvoření sportovně 

rekreačního areálu u rozsáhlého jezera v zázemí Lázní Bohdaneč, vychází z územní 

koncepce obsaţené v  Územním plánu Lázně Bohdaneč (viz kapitola B.1.). 

Relizací záměru vytvoření sportovně rekreačního areálu by se zatraktivnila bezprostředně 

navazující (dosud zemědělská krajina) v JZ zázemí Lázní Bohdaneč, ale i rozrůstající se 

obec Černá u Bohdanče  o sportovně rekreační vybavenost u velké vodní plochy. Byla by tak 

doplněna soustava stávajících atraktivních městských, příměstských i přírodních lokalit, jako 

je např.centrum Lázní Bohdanče, lázeňská zóna, golfové hřiště, historická rybniční soustava, 

a plánovaných atraktivit, jako je hypocentrum „Na Baště“ či malá vodní cesta Opatovický 

kanál aj.  

Význam záměru rekreace je zdůrazněn tím, ţe kompenzuje problematický vztah Lázní 

Bohdaneč a Černé u Bohdanče vůči blízkým provozům chemické výroby. Novou sportovně 

rekreační lokalitu by bylo moţné efektivně zapojit do soustavy stávajících pěších (naučných) 

i cyklistických tras a stezek s vazbou na město a okolí. V širším měřítku  se nabízí moţnost 

propojit bohdanečskou cykloturistickou síť s cyklistickými trasami a stezkami vedenými podél 

Labe z Pardubic (s nutností přemostění Labe lávkou) a dosáhnout tak cca 10 km dlouhého 

bezkolizního propojení sportovně rekreačního areálu s centrem  Pardubic.       

Při posuzování širších vztahů těţby štěrkopísku hraje významnou roli doprava suroviny do 

míst jejího zpracování. Doprava suroviny by byla vedena po silnici II/333, jednak přes Lázně 

Bohdaneč do výrobního závodu v Čeperce, v rozsahu max. 38 vozidel za den a ve druhém 

směru přes Ţivanice, v rozsahu max. 14 vozidel za den (podrobněji viz kapitola B.2.).  
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Zmíněné aspekty širších územních vztahů jsou zobrazeny ve výkrese územní studie: Širší 

vztahy, problémová mapa 1 : 25 000, jehoţ náhledová zmenšenina je níţe vloţena do textu.  



  

 41 

 

Náhledová zmenšenina originálu 

ŘEŠENÉ 

ÚZEMÍ 
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C.2. ÚZEMNÍ ŘEŠENÍ  

Cílem územního řešení sportovně rekreačního areálu je posílit atraktivitu JZ zázemí Lázní 

Bohdaneč. Urbanistické řešení je zaměřeno na vytvoření vybaveného multifunkčního 

sportovně rekreačního areálu u velké vodní plochy, citlivě zakomponované do krajiny, 

vznikající postupně v průběhu těţby štěrkopísku a navazující biotechnické rekultivace.   

Pro umístění jádra areálu (ubytování, stravování, vybavenost pro letní provoz atd.) byla 

vytipována lokalita na břehu budoucího jezera mezi silnicí II/333, Černskou strouhou a lesní 

plochou. Navazující areál sportovního zaměření se dále rozšiřuje podél silnice II/333 za 

Černskou strouhu aţ k bývalému zemědělskému areálu a přibliţuje tak k Lázním Bohdaneč.   

Vhodnost celé této lokality spočívá v její atraktivní poloze dobře viditelné z přístupové silnice 

II/333, v kontextu s jezerní plochou a kulisou vysoké zeleně, a dále ve výborné dopravní 

dostupnosti jak motorovou, tak cyklistickou nebo pěší dopravou z Lázní Bohdaneč i 

z okolních obcí (vzdálenost cca 1,5 km od centra města a lázeňského areálu). 

Sportovně rekreační vybavenost po dosaţení plného rozsahu areálu zahrnuje - penzion  

s restaurací. Součástí areálu je zázemí pro pobyt rekreantů u vody  - hygienické vybavení, 

šatny, půjčovny sportovního náčiní, občerstvení, zázemí pro ubytování v sezónních chatkách 

a kempinkové ubytování v lesním prostředí  atd. Areál má k dispozici písečné a travnaté 

pláţe (celkem cca 2 ha). Předpokládaná cílová špičková kapacita v letní sezóně se bude 

pohybovat kolem 1 500 návštěvníků. Kapacita návštěvníků v počáteční etapě existence 

sportovně rekreačního areálu je stanovena na cca 500 návštěvníků.  

Doplňkový význam má kulturně rekreační vybavení situované poblíţe meandrů Černské 

strouhy, při respektování vymezení prvků ÚSES, - např. taneční parket, letní kino, hřiště pro 

děti, hřiště pro seniory apod. (uvedená zařízení by mohla být chápána jako náhrada za dříve 

fungující místo setkávání v Lázních Bohdaneč – na koupališti Na Sádkách). Předpokládá se, 

ţe samostatně bude - tak jako v současnosti - provozován stávající areál pro rekreační 

rybolov u Černské strouhy. 

V sousedství této (jiţ provozované) části rekreačního areálu je umístěn sportovní sektor. 

Také ten zahrnuje objekty vybavenosti - krytá a venkovní hřiště pro klasické i moderní 

sportovní discipliny. V případě potřeby lokalizace další občanské vybavenosti nebo zařízení 

dopravní infrastruktury lze pro tyto účely vyuţít ploch v rámci bývalého zemědělského areálu 

a na přilehlých pozemcích (dle UP plochy OVM, označené P9 a Z31).     

Forma architektury sportovně rekreačního areálu by měla být volena tak, aby se co nejlépe 

zapojila do převaţujícícho přírodního prostředí i charakteru navazující zástavby Lázní 

Bohdaneč. Navrhované objekty mají stanovené proporce a výšku 1 - 2 podlaţí. Doporučuje 

se klasické architektonické ztvárnění objektů se sedlovou střechou s pouţitím běţných 

přírodních stavebních materiálů. Charakter doporučované zástavby naznačují fotografické 

příklady uvedené v závěru této kapitoly.  

Hlavní přístup automobilů je veden po silnici II/333 s odbočením z okruţní křiţovatky 

navrţené ÚS, která by zajistila zklidnění dopravy a současně zvýšení intenzity vnímání 

existence sportovně rekreačnímu areálu (v zájmu zvýšení atraktivity), komfortní a bezpečný 

provoz, včetně období špičkové návštěvnosti areálu v letních měsících. Na novou malou 
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okruţní křiţovatku navazuje systém účelových komunikací a parkovací plochy. Parkovací 

kapacita pro návštěvníky penzionu, pláţí, campu, kulturních akcí  i pro sportovní areál je 

celkem 230 automobilů a autobus.  

Urbanistický návrh umoţňuje těţ optimální dostupnost areálu veřejnou autobusovou 

dopravou se stanicí autobusu poblíţe penzionu a sezónního vybavení, s moţností vyuţívat 

okruţní křiţovatku jako obratiště pro kyvalovou dopravu.  

V cílovém stavu a dlouhodobém výhledu bude dostupnost areálu z širokého okolí posílena 

dostavbou západního obchvatu Lázní Bohdaneč přeloţkou silnice I/36. 

Technická infrastruktura sportovně rekreačního areálu navazuje na stávající městské 

systémy. Kanalizace  - kombinace napojení na stávající tlakovou kanalizaci Ţivanice - Lázně 

Bohdaneč, kanalizační systém Pardubice a dočasnou akumulaci splaškových vod ve 

špičkovém provozu, s přečerpáním do tlakové kanalizace v době jejího slabého zatíţení. 

Zásobování vodou - napojení na vodovodní řad, vedený podél silnice II/333. Elektro - 

napojení na elektrické vedení VVN – trasa od jihozápadního okraje Lázní Bohdaneč. Pro 

areál se navrhuje vybudování samostatné trafostanice v technologii minimalizující ochranná 

pásma.        

Hlavním fenoménem sportovně rekreačního areálu je vodní plocha postupně vznikající 

těţbou štěrkopísku a po etapách uvolňovaná pro rekreaci, s cílovou rozlohou cca 35,5 ha. 

Okolí budoucí vodní nádrţe ÚS člení na několik funkčních částí, jejichţ typické břehové 

partie jsou zdokumentovány vzorovým terénním řezem.    

První typickou částí je úsek, ve kterém vodní nádrţ sousedí se silnicí II/333 a s cyklostezkou 

Lázně Bohdaneč – Ţivanice. Při průjezdu po těchto komunikacích bude jezero dobře 

viditelné, ale současně oddělené travnatým pásem s alejí vzrostlých stromů. Důvodem 

oddělení je zajištění dopravní bezpečnosti, hygienického izolačního odstupu a hlediska 

podpoření estetického krajinného působení vodní nádrţe. Parkování a koupání zde nebude 

dovoleno a bránit mu bude především úzká a strmá břehová partie (zobrazeno v řezu A-A´) 

Nejfrekventovanější částí okolí nádrţe bude jiţ popsané jádro sportovně rekreačního areálu 

s ubytovacím a stravovacím zařízením, s vybaveností pro letní pobyt rekreantů u vody a pro 

další aktivity. Tato partie poskytuje přiměřený rozsah pláţových travnatých i písečných pláţí 

(zpočátku pro 500, později pro cca 1500 návštěvníků) s dobrou orientací vůči oslunění 

(převaţující JZ orientace). Vstup do vody bude pozvolný a bude vhodně po rekultivaci 

technicky upraven (písečné a travnaté plochy). Celý prostor bude volně přístupný a nebude 

oplocen. (zobrazeno v řezu B-B´).  

Lesní plocha obdélníkového půdorysu, která se vkliňuje do prostoru budoucího jezera, 

vytváří předěl mezi popsanou rušnou rekreační částí a klidovou rezidenční zónou v Černé u 

Bohdanče. Této rezidenční části břehové partie je věnována zvláštní pozornost. Vytváří se 

zde reprezentativní nábřeţní vycházkový prostor s dláţděným povrchem, doplněný nábřeţní 

zídkou k posezení a víceřadou alejí středně vysokých stromů. Břehy jsou zpevněny 

přírodním materiálem (např. lomovým kamenen) proti abrazi. Pro parkování, kempování, 

koupání zde záměrně nejsou vytvořeny podmínky. Tímto způsobem bude dosaţeno 

současně náleţitého zvýšení atraktivnosti prostředí i zamezení rušivých vlivů rekreace na 

zónu bydlení (zobrazeno v řezu C-C´).   
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V ostatních břehových částech a v okolí jezera (cca 2/3 obvodu), kromě úseku přiléhajícího 

k sinici II/333, bude zachován přírodní charakter prostředí. Šíře břehů bude omezena na cca 

na 10 - 15 m od lesa. Břeh bude osázen vegetací, lemován jen lehce zpevněnou - mlatovou 

okruţní komunikací pro pěší, případně cyklistickou dopravu s drobným mobiliářem – lavičky, 

altány, informace. Hromadná rekreace s koupáním na těchto místech, kde nelze zajistit 

náleţitý dopravní přístup, parkování a základní vybavenost a kde je nutno zachovávat 

klidový reţim v krajině, nebude moţná. Na rizikových místech budou břehy upraveny tak aby 

bylo zamezeno abrazi. Pobřeţní partie budou doplněny litorálními porosty – např. rákosinami 

(zobrazeno v řezu D-D´).  

Z výše uvedeného popisu vyplývá, ţe základním koncepčním principem vyuţití řešeného 

prostoru je existence jediného sportovně rekreačního střediska. Odpovídá to optimálnímu 

vyuţití kapacity vodní plochy i respektování rozvrţení proporcí členění břehových partií. 

Zachování tohoto principu bude třeba sledovat v rámci řešení nadřazené ÚPD i v průběhu 

územně plánovací činnosti okolních obcí.   

Na vodní plochu navazují na jihovýchodě (obec Černá u Bohdanče) ještě dva menší písníky 

Malá a Velká Černá, které se v současnosti vyuţívají pro letní pobyt u vody a pro rybaření. 

Po plánovaném doplnění patřičného vybavení (dle ÚP Černá u Bohdanče zejména dopravní 

a technická infrastruktura) a zlepšení kvality vody se také tyto vodní plochy mohou stát 

součástí a vhodným doplňkem multifunkčního sportovně rekreačního areálu.  

Součástí ÚS je téţ - v různých souvislostech jiţ zmiňovaný - návrh systému pěších a 

cyklistických cest váţících se k jezeru a ke sportovně rekreačnímu areálu, napojený na 

stávající turistické a naučné stezky Lázní Bohdaneč. ÚS navrhuje zřídit navíc nové atraktivní 

komunikační propojení tohoto druhu mezi lázeňským parkem, Náměstím bratranců 

Veverkových a sportovně rekreačním areálem podél Rajské strouhy.  

V širších vztazích se dále jeví jako potřebné propojit postupně budovanou levobřeţní 

Labskou cyklistickou stezku (součást evropského systému EuroVelo) lehkou lávkou přes 

Labe na bohdanečský systém cyklostezek/cyklotras a zajistit tak bezkolizní atraktivní spojení 

centra Pardubic a Lázní Bohdaneč, potaţmo i sportovně rekreačního areálu.  

Sportovně rekreační areál se stává v tomto pojetí integrální součástí města Lázně Bohdaneč 

a v širším pohledu i rekreačního zázemí krajského města Pardubic.  

 

Celková bilance ploch sportovně rekreačního areálu je následující:  

 jezero po ukončení těţby štěrkopísku: 35.5 ha 

 sportovně rekreační vybavenost celkem 3,11ha - z toho: 

 penzion, restaurace, vybavení pro rekreaci u vody 0,88 ha (1. etapa rekreace) 

 vybavení pro rekreaci u vody a ubytování v chatách 0,52 ha (2. etapa rekreace) 

 doplňkové rekreační a kulturní vybavení 0,38 ha (2. etapa rekreace) 

 sportovní areál 1,33 ha (3. etapa rekreace) 

 písečná plocha - pláţ 1,03 ha 

 travnatá plocha - pláţ 1,62 ha 

 navazující nábřeţní prostor u Černé u Bohdanče 1,13 ha 
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Uzemní řešení je dokumentováno následujícími grafickými přílohami, jejichţ 

náhledové zmenšeniny jsou vloţeny do textu:  

Cílové řešení sportovně rekreačního areálu - schéma (1 : 5 000); Výkres obsahuje plošné 

řešení zájmového území. Mimo rámec řešení územní studie je jako podklad vyuţit ÚP Lázní 

Bohdaneč a okolních obcí ve zjednodušené podobě.   

 

Typické schematické řezy vybranými partiemi areálu (místo řezu je vyznačeno na výkresu 

Cílové řešení sportovně rekreačního areálu - schéma -1 : 5 000) 

 

Řez AA´ - je veden v místě, kde se jezero ocitá v doteku se silnicí II/333 a kombinovanou 

cyklostezkou s pěší cestou Lázně Bohdaneč - Ţivanice.  

 

Řez BB´ - řez vyjadřuje uspořádání vstupu do vody, písečné a travnaté pláţe v prostoru před 

penzionem. 

 

Řez CC´ - řez prochází územím, které je uspořádáno jako nábřeţí před navazující stávající 

i navrhovanou obytnou zástavbou v Černé u Bohdanče. 

 

Řez DD´ - řez v místě přírodního břehu, závěrného svahu, mírně zpevněné (mlatové) 

obvodové pěší a cyklistické komunikace a navazujícího lesního porostu.    

 

Sportovně rekreační areál, detail řešení: Výkres zobrazuje nástin hmotového řešení areálu. 

Navrhuje se dvoupodlaţní objekt penzionu a restaurace, přízemní objekt vybavenosti pro 

letní rekreaci u vody, dále objekt vybavenosti pro sportovní areál. Výkres dokládá i některé 

doplňkové moţnosti vybavení, jako je kotviště lodí a plavidel, vyhlídkové molo apod. 

Podrobněji je téţ vyjádřena organizace automobilové dopravy a obsluhy areálu, včetně 

uspořádání a orientačního počtu parkovacích míst.   
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SILNICE 

TRAVNATÝ PÁS, PŘÍKOP PRO ODVODNĚNÍ 

KOMBINOVANÁ CYKLOSTEZKA A PĚŠÍ CESTA 

(NÁBŘEŢNÍ DLAŢBA) 

NÍZKÁ NÁBŘEŢNÍ ZÍDKA 

TRAVNATÝ PÁS, ALEJ STROMŮ 

BŘEH (ZABEZPEČENÝ PROTI ABRAZI) 

1:3 
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Fotografická charakteristika cílového řešení a příklady řešení některých objektů 

a zařízení sportovně rekreačních areálů (penzion - restaurace, pláţe pro letní rekreaci 

u vody, molo, vodní atrakce, kotviště rekreačních lodí, sezónní chaty, letní kino, 

sportovní hřiště) 
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C.3. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

C.3.1  Koncepce přestavby a uspořádání nadřazené silniční sítě dotčeného území 

Územní studie předkládá jiné dopravní řešení, neţ je uvedeno v  podkladové vyhledávací 

studii „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“ (viz analytickou část ÚS), které by podle 

názoru zpracovatele ÚS narušilo celistvost budoucího sportovně rekreačního areálu, 

nepříznivě se dotklo zařízení rekreačního rybaření a vstoupilo by necitlivě do bývalého 

zemědělského areálu (nyní plocha pro veřejnou infrastrukturu´a komerční zařízení malá a 

velká).  

ÚS navrhuje řešení, které se sestává z křiţovatky přeloţky silnice I/36 a silnice II/333 ve 

formě pětiramenné okruţní křiţovatky s přímým napojením silnice III/3225, jako pátého 

ramene (soulad s doporučením komise ţivotního prostředí MÚ Lázně Bohdaneč- 

v dokumentu „Vyhodnocení vlivů ÚP na udrţitelný rozvoj území“). Okruţní křiţovatka by 

umoţnila přirozenou regulaci dopravy jak na průjezdním úseku silnice I. třídy v doteku 

s okrajovou částí Lázní Bohdaneč, tak na vstupním úseku silnice II/333 do města. Současně 

by umoţnila napojení všech souvisejících komunikací do jednoho dopravního uzlu. Poloha 

silnice III/3225 by v tomto koncepčním uspořádání zůstala ve stávajícím koridoru pouze 

s přestavbou dílčího křiţovatkového úseku, stejně jako dílčího (napojovacího) úseku silnice 

II/333. Toto řešení umoţní ponechat širší zázemí budoucího rekreačního areálu, včetně 

ploch přestavby a změn směru k Lázním Bohdaneč, celistvé, bez narušení průchodem 

přeloţky silnice III. třídy. 

 

C.3.2. Komunikační zpřístupnění těţební lokality a přeprava vytěţeného materiálu 

Vnější silniční síť 

Přeprava vytěţeného materiálu bude zajišťována výhradně automobilovou dopravou 

(přepravní kapacita plně naloţeného nákladního vozu - 35 t). S ohledem na předpokládané 

cíle přepravy bude jako veřejná silniční síť vyuţívána silnice II/333 ve směru na Lázně 

Bohdaneč a v opačném směru na Ţivanice. V širších souvislostech byly prověřovány 

podmínky případného vyuţití silnice III/3225, s napojením na silnici II/333. S ohledem na 

omezené prostorové uspořádání silnice i značné omezení únosnosti stávajících mostních 

objektů bylo vyuţití této silnice odmítnuto (podrobněji viz dále).  

Zpřístupnění a komunikační napojení technologického zařízení v místě těţební lokality  

Těţební lokalita a technologické zařízení budou po celou dobu těţby štěrkopísku (i v obou 

polohách technologického zázemí) napojeny ze silnice II/333 novou účelovou komunikací 

(dále ÚK). Místo napojení ÚK na silnici II/333 bude situováno západně (směr Ţivanice) od 

stávající stykové křiţovatky silnice II/333 s místní komunikací vedené k místní části Dědek 

(vzdálenost cca 300 m).  

Jedním z výsledků konzultací rozpracované ÚS bylo i doporučení navrhnout jako opatření 

pro zajištění bezpečnosti nákladní dopravy, a to jiţ při zahájení těţby, vybudování okruţní 

křiţovatky na II/333.  K tomuto podnětu uvádíme, ţe okruţní křiţovatka je v ÚS primárně 
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zamýšlena pro zajištění bezpečného a komfortního napojení sportovně rekreačního areálu. 

Pro zajištění bezpečného a plynulého vjezdu a výjezdu nákladních aut v rámci těţby se 

předpokládají jiné bezpečnostní prvky (dopravní značení, semafor apod.). Příznivý vliv 

okruţní křiţovatky na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu těţby nelze vyloučit, ale míra 

tohoto vlivu je - vzhledem k její poloze a dočasnosti působení - sporná. ÚS proto doporučuje 

zpracování expertního posudku, který by uvaţovaná opatření posoudil a navrhnul optimální 

řešení. 

Pracovně prověřované varianty: 

V průběhu projektových prací byly prověřovány variantní polohy napojení těžební lokality 

a technologického zázemí účelovou komunikací na veřejnou silniční síť a prostorové 

rozložení přepravy vytěženého materiálu do více směrů s využitím přímého napojení ÚK na 

silnici II/333, variantně s napojením ÚK na silnici III/3225 na severním okraji Černé u 

Bohdanče. Prověřovaná ÚK byla v této variantě vedená po východním okraji lesního 

výběžku  s napojením na silnici III/3225 v prostoru mostku přes Černskou strouhu 

s předpokladem přepravy štěrkopísku po silnici III/3225 s napojením na silnici II/333 ve 

směrech na Čeperku, opačně na Živanice. Problémem této koncepční varianty je zejm. 

limitovaná únosnost mostního objektu přes Černskou strouhu. V této souvislosti byla 

prověřována i varianta jednosměrné přepravy s využitím dvou napojovacích bodů, tzn.: vjezd 

všech prázdných nákladních vozidel ÚK ze silnice III/3225, výjezd plně naložených 

nákladních vozidel ÚK s napojením na silnici II/333.  

Dle informace ŘSD - Správy a údržby silnic Pardubického kraje únosnost mostního objektu 

322 25-2 na silnici III/3225 je do 10 t pro jediné vozidlo, nebo 5 t na 1 nápravu. Využití pro 

přepravu štěrkopísku, by vyžadovalo rekonstrukci, případně nový mostní objekt na silnici 

III/3225 přes Černskou strouhu (objekt 322 25-2) se zvýšením třídy zatížitelnosti A, tj. 

celkově 32 t, jediné vozidlo 80 t. Ze strany ŘSD - SUS PK se s přestavbou mostu 

v nejbližším období i přes jeho omezenou zatížitelnost, šířku i zanedbaný stavebně technický 

stav nepočítá. Předpokládaná přestavba, vyvolaná až případným havarijním stavem 

stávajícího mostku, by zřejmě byla řešena novým mostkem v posunuté poloze s rozšířením 

komunikace, úpravou a mírným narovnáním stávajícího směrového oblouku. Odhadované 

náklady na novostavbu - cca 10 mil. Kč. 

Po konzultaci s DI PČR 31. 7. 2012 a předběžným souhlasem s napojením ÚK na silnici 

II/333 a směrováním veškeré přepravy štěrkopísku přímo na silnici II/333, byly zmíněné 

varianty s využitím silnice III. třídy opuštěny.  

 

C.3.3. Komunikační zpřístupnění a dopravní obsluha rekreačního areálu  

Jediný automobilový přístup do rekreačního areálu a k parkovištím pro návštěvníky je 

navrţen od silnice II/333 novou dvoupruhovou účelovou (příp. místní) komunikací s úspornou 

šířkou jízdních pruhů, která bude napojena na II/333 v místě stávající stykové křiţovatky 

silnice II. třídy a místní komunikace vedené do místní části Dědek. Podmínkou pro 

navrhované napojení je přestavba stávající stykové křiţovatky, přemístění stávající 

autobusové zastávky se zálivem a čekárnou a realizace přechodu pro pěší. Stávající pěší a 

cyklistická stezka podél silnice II/333 bude zachována a upravena v koordinaci s přestavbou 
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nové čtyřramenné okruţní křiţovatky a nově navazující pěší a cyklistické stezky do vnitřního 

prostoru rekreačního areálu.  

Návrh prostorového uspořádání hlavní přístupové komunikace k rekreačnímu areálu 

Přístupová komunikace je navrţena v souladu s ČSN 736110 Projektování místních 

komunikací jako obousměrná s reţimem zóny 30 (TP 218 Navrhování zón 30). Na hlavní 

příjezd k vybavenosti rekreačního areálu navazuje pohotovostní parkoviště především pro 

penzion, v jihovýchodním směru jsou umístěna kapacitní parkoviště pro návštěvníky 

rekreační vodní plochy. V přidruţeném prostoru sportovního areálu je umístěno stání jednak 

pro návštěvníky tohoto areálu a současně pro potřeby rekreace u vody. Na hlavní příjezd, 

parkoviště, stanice autobusů hromadné dopravy s pěším přechodem silnice II/333 jsou 

navázány vnitro-areálové pěší a cyklistické stezky.  

Doporučené prostorové uspořádání přístupové komunikace od silnice II/333 a jejího 

přidruţeného prostoru: 

- šířka jízdních pruhů:       2 x 2,75 m 

- šířka stezky pro cyklisty a pěší:    3,0 m 

Pro vnitřní obsluhu a provázanost dílčích částí areálu je navrţena síť navazujících funkčně 

diferencovaných komunikací se zklidněným reţimem a regulací automobilové dopravy.  

Prostorová přestavba a dispoziční uspořádání křižovatky silnice II/333 s  nově navrhovanou 

přístupovou komunikací do rekreačního areálu a MK k místní části Dědek 

Stávající styková křiţovatka s novým napojením navrhované přístupové komunikace do 

rekreačního areálu je navrţena v souladu s TP 135 Projektování okruţních křiţovatek na 

silnicích a místních komunikacích jako malá čtyřramenná okruţní křiţovatka s  průměrem 35 

m, na obou ramenech silnici II. třídy se zvýšenými středovými ostrůvky (zvýšení bezpečnosti 

provozu). Návrh výsledných parametrů a uspořádání je podmíněno podrobnějším 

prověřením v úrovni navazující projektové přípravy. 

Podmínkou pro přestavbu křiţovatky je přemístění stávající autobusové zastávky (v zálivu) 

včetně vybavenosti (krytá čekárna). V koordinaci s napojením na rekreační areál se nabízí 

jako vhodné umístění autobusové zastávky co nejblíţe východně od navrhované okruţní 

křiţovatky (ve směru na Lázně Bohdaneč) tak, aby okruţní křiţovatka mohla být vyuţívána 

jako obratiště pro sezónní kyvadlovou autobusovou dopravu ve směru od Lázní Bohdaneč k 

rekreačnímu areálu. V této souvislosti je ţádoucí od nové autobusové zastávky ve směru od 

Lázní Bohdaneč řešit chodník s přechodem pro pěší na silnici II/333, který bude umístěn 

ve východním rameni okruţní křiţovatky, s vyuţitím zvýšeného středového ostrůvku a 

s napojením na stávající stezku a nově navrţenou odbočku pro pěší a cyklisty směřující 

k rekreačnímu areálu.   

Vyvolané záměry a opatření: 

 přemístění autobusové zastávky a vybudování nové oboustranné zastávky se zálivy 
a čekárnou, 

 vybudování pěšího přechodu na silnici II/333, 

 přeloţka stávající cyklostezky v místě navrhované okruţní křiţovatky, 

 zábor pozemků v severním segmentu navrhované okruţní křiţovatky . 

 



 

 

 

54 

Vyhodnocení přestavby křiţovatky na II/333 ve formě malé okruţní křiţovatky 

Malá okruţní křiţovatka (MOK) 

+ - 

Koncepční a dlouhodobě vyhovující řešení s ohledem na 

vedení trasy a rychlosti automobilové dopravy na II/333, 

zajišťující maximální míru bezpečnosti motorového 

i nemotorového provozu. 

Zábor půdy částečně přesahuje stávající dopravní 

plochy - severní segment navrhované MOK.  

Vysoce účinná forma regulace  automobilové dopravy,  

s jejím postupným zpomalováním  na příjezdu ke 

křiţovatce s přeloţkou silnice I/36 a do intravilánu Lázní 

Bohdaneč. 

Předpoklad zvýšené investiční náročnosti oproti 

stykové křiţovatce cca o 15 - 20%.  

Příznivé pro zajištění plynulého vjezdu a výjezdu vozidel 

z / do rekreačního areálu, především v sezónní špičce 

(vysoká intenzita dopravy).  

Riziko moţného krátkodobého zahlcení MOK 

v sezónním špičkovém období, způsobené 

zpomalením dopravy a kongescí na vjezdové větvi 

a hlavní přístupové komunikaci do rekreačního 

areálu.  

Příznivější koncepce ve vztahu k poloze moţného 

přemístění autobusové zastávky a situování přechodu 

pro chodce přes II/333 - přiblíţení k hlavnímu vstupu do 

areálu. 

 

Moţnost vyuţití MOK jako obratiště pro sezónní 

kyvadlovou dopravu ve směru od Lázní Bohdaneč. 

 

Koncepce řešení má městský charakter a velmi pozitivně 

reaguje na výhledový předpoklad rozrůstání 

městotvorných aktivit ve směru k rekreačnímu areálu.   

 

 

C.3.4. Doprava v klidu  

Nároky na dopravu v klidu jsou řešeny pro cílovou etapu jak pro návštěvníky vlastní 

rekreační vodní plochy (v počátečních etapách rekreačního areálu asi 500, v cílovém řešení 

aţ 1500 rekreantů), tak pro návštěvníky penzionu a další sportovně rekreační vybavenosti. 

Samostatně jsou řešeny nároky na parkování a stání vozidel pobytových hostů v chatách.   

Parkoviště pro penzion - 30 stání pro osobní automobily a 1 stání pro autobus. Přilehlé 

parkoviště pro návštěvníky rekreace u jezera 2 x 60 = 120 osobních automobilů. Parkoviště 

v přidruţeném prostoru sportovního areálu pro návštěvníky tohoto areálu a pro návštěvníky 

rekreace u jezera 2 x 40 osobních automobilů. Celkový počet stání: 230 stání pro automobily 

a jedno stání pro autobus. 

Parkování a stání osobních vozidel pobytových hostů v chatkách bude řešeno ve formě 

rozptýlených stání v blízkosti ubytování. Reţim zklidněné automobilové dopravy bude řešen 

v koordinaci s vybaveností a prostorovým uspořádáním ubytovacích zařízení.  

Pro případné krátkodobě zvýšené nároky na parkování osobních vozidel návštěvníků, které 

nebude moţné uspokojit v rozsahu navrţených stání, přichází v úvahu vyuţití plochy 

v blízkosti navrhované okruţní křiţovatky přeloţky silnic I/36, II/333, III/3225, a to 
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v návaznosti na plochy vymezené pro veřejnou infrastrukturu a komerční zařízení malá a 

střední.  

Návrh parkovacích stání vychází z poţadavků „ČSN 736110 Projektování místních 

komunikací“.  

 

C.3.5. Pěší a cyklistická doprava 

Rekreační areál bude zpřístupněn ve směru od Lázní Bohdaneč i od Ţivanic stávající 

cyklistickou a pěší stezkou vedenou podél silnice II/333, která bude v koordinaci 

s přestavbou stávající stykové křiţovatky a napojením hlavní přístupové komunikace 

částečně přeloţena a napojena na navrhovanou pěší a cyklistickou stezku vedenou do 

rekreačního areálu.   

Pro zpřístupnění rekreačního areálu z nové přemístěné autobusové zastávky na silnici II/333  

je navrţen chodník s přechodem pro pěší v místě křiţovatky na II/333. Přechod je situován 

tak, aby navazoval na stávající a nově navrţenou cyklistickou a pěší stezku vedenou jak 

podél II/333, tak k vybavenosti navrhovaného rekreačního areálu. 

V širších souvislostech je nově navrţena pěší / cyklistická komunikace vedená od/do areálu 

lázní podél Rajské strouhy, s mimoúrovňovým kříţením navrhované přeloţky silnice I/36 

a dále kolem čerpací stanice odpadních vod, s napojením na komunikační systém vnitřního 

prostoru sportovně rekreačního areálu.   

Pro zpřístupnění přírodně upravených břehů budoucí vodní plochy je navrţena cyklistická 

a pěší stezka okolo těţbou vzniklého jezera s návazností na cyklistické a pěší stezky a trasy 

širšího okolí. Tuto stezku je doporučeno doplnit drobnou vybaveností jako např. altány, 

posezení, pikniková místa, informace apod. 

Pro zpřístupnění rekreačního areálu, ve směru od Pardubic a od Labské cyklostezky, je 

doporučeno propojení samostatnou cyklistickou a pěší stezkou vedenou jiţním směrem přes 

Černou u Bohdanče do Srnojed, s nutností překročení Labe lávkou. 
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C.4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA  

C.4.1. Opatření ochrany vodních poměrů a jakosti vod 

Lze předpokládat, ţe vliv těţby štěrkopísků i následného rekreačního vyuţívání na vodní 

poměry (včetně hlediska protipovodňové ochrany) bude malý a rozsah nutných ochranných 

opatření proto omezený. 

Pro Černskou strouhu není dosud stanoveno záplavové území a záplavové čáry. Míru 

ohroţení sportovně rekreačního areálu a těţebního provozu povodňovými průtoky Černské 

strouhy není proto moţné na úrovni ÚS jednoznačně hodnotit. V podrobnějším vyhodnocení 

povodňové situace bude nutné posoudit i potenciální vliv Opatovického kanálu. Za krajní 

řešení ochrany území by bylo moţné povaţovat vybudování ochranných zemních hrázek 

v kontaktních úsecích s plánovanými záměry. Účelnost opatření by bylo nutno posoudit 

srovnáním výše investičních nákladů s potenciálními povodňovými škodami. 

Ve vztahu k vodnímu toku Černská strouha je zásadním ochranným opatřením vymezení 

ochranného pilíře pro zachování a stabilizaci stávajícího koryta, včetně vegetačního 

doprovodu. Černská strouha a její niva je významným krajinným prvkem, který zůstane 

zachován a bude citlivě začleněn do definitivní úpravy v rámci rekultivace území po ukončení 

těţby a rozvoje sportovně rekreačního areálu. Stabilizační funkce vodního toku v krajině 

nesmí být ohroţena. V rámci rekultivace po těţbě se stane významným krajinným celkem 

i nově vzniklé jezero včetně jeho břehů. 

Potenciální vliv těţby štěrkopísků na jakost vody bude podstatně minimalizován vyloučením 

skladování pohonných hmot na bázi ropných látek a podstatným omezením jejich uţívání. 

Ropné látky (nafta) budou vyuţity pouze pro pohon kolového nakladače. Korečkové rypadlo, 

pásová doprava i třídící linka budou poháněny elektromotory. Nákladní soupravy pro odvoz 

vytěţeného kameniva budou tankovat u čerpacích stanic PHM mimo prostor těţby. 

Postupně vznikající sportovně rekreační areál bude vybaven splaškovou kanalizací 

napojenou na veřejnou kanalizaci. 

V nakládání s dešťovými vodami se uplatní přirozené vsakování. Vsakování neznečištěných 

vod bude vyuţito i pro odtok z povrchu střech a při pouţití vegetačních tvárnic a vsakovacích 

jímek je toto řešení vhodné i pro odtok z parkovacích ploch. Podrobnější vyhodnocení 

odtokového mnoţství a návrh technických úprav bude předmětem řešení v dalších etapách 

práce.  

Předpoklady pro dobrou kvalitu vody v plánovaném jezeře dává jednak jeho dostatečná 

rozloha a zejména značná plánovaná hloubka 9 – 9,5 m. Příznivou charakteristikou je i to 

větší část obvodu jezera tvoří lesy a jen menší část rizikovější polní plochy a urbanizovaná 

území. V kaţdém případě bude nutno stav kvality vody v jezeře monitorovat a v případě 

zhoršování pouţít doplňková ochranná opatřením. Při bránění znehodnocování a zhoršování 

kvality vody nadměrnou eutrofizací, mohou být uplatňovány biologické, technické a částečně 

i biochemické metody. Mezi účinné biologické metody patří chov určité struktury rybí 

obsádky ţivící se mikroplanktonem, ošetřování vody pomocí vybraných kultur 

mikroorganizmů.  
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Technické metody se zaměřují na provzdušňování umělou cirkulací vody pomocí plovoucích 

turbín, čerpadel, provzdušňovacích jednotek. Fungováním těchto zařízení můţe kvalitu vody 

zlepšit jiţ v poměrně krátkém čase, účinnější je však jejich dlouhodobější působení. Tato 

opatření se obvykle pouţívají v letní sezóně. 

Chemické a biochemické metody ochrany kvality vod budou zřejmě, v souvislosti 

s rekreačním vyuţitím jezera a blízkým lázeňským územím, pokládány za méně nevhodné. 

Ţádný ze zmíněných způsobů se nedá povaţovat za univerzální a většinou je účinná aţ 

jejich kombinace, která musí být „ušitá na míru“ konkrétní vodní nádrţi.  

Výše uvedená opatření mají však pouze dočasný účinek. Řešení problému eutrofizace vod 

je dlouhodobý a náročný proces, který záleţí na celkovém sniţování znečištění prostředí 

(např. nepouţívání a náhrada pouţití rizikových látek v civilním ţivotě i ve výrobě, zkvalitnění 

čištění odpadních vod, zabránění odnosu ţivin z polí do potoků, řek a nádrţí aj.) 

 

C.4.2. Opatření vodohospodářské a technické infrastruktury 

Záměr těţby štěrkopísků a následného rozvoje sportovně rekreačního vyuţívání území není 

v kolisi s vybudovanou vodohospodářskou technickou infrastrukturou a nevyţaduje ţádné její 

úpravy nebo přeloţky. Stávající infrastruktura bude po realizaci přípojek vyuţita pro 

zásobování pitnou vodou a pro odvádění odpadních splaškových vod. 

Při těţbě štěrkopísku i při výstavbě sportovně rekreačního areálu budou respektována 

ochranná pásma stávajících vodovodních a kanalizačních zařízení, zejména: 

 vodovodní řad vedený podél silnice II/ 333 do části obce Ţivanice - Dědek, 

 vodovodní řad vedený do obce Černá u Bohdanče, 

 výtlačný řad tlakové kanalizace vedený podél silnice II/333 z obce Ţivanice do kanalizace 

Lázně Bohdaneč. 

Zásobování pitnou vodou sportovně rekreačního areálu 

Připojení sportovně rekreačního areálu na veřejný vodovod bude provedeno napojením na 

stávající vodovodní řad směřující do místní části Dědek.  

Odvádění odpadních vod ze sportovně rekreačního areálu 

ÚS navrhuje připojit splaškovou kanalizaci celoročně fungujících zařízení sportovně 

rekreačního areálu (zejm. penzion s restaurací) na tlakový kanalizační řad, kterým je na 

kanalizační systém Lázní Bohdaneč napojena obec Ţivanice. Pro zabezpečení 

odkanalizování provozu při nárazové špičkové návštěvnosti (500 – 1000 rekreantů) 

v několika letních týdnech, se navrhuje technické řešení, které je krátkodobě schopno 

akumulovat splaškové vody a k jejich odvedení do tlakové kanalizace vyuţívat její volnou 

kapacitu v době slabého provozu. Toto řešení bude v dalších etapách prací podrobněji 

posouzeno stejně jako bude provedeno přesnější zjištění současné a budoucí disponibilní 

kapacity tlakové kanalizace.  

Teoreticky uvaţované samostatné napojení sportovně rekreačního areálu na čerpací stanici 

(ČS) u Rajské strouhy se jeví jako extrémní z důvodů mimořádné náročnosti tohoto řešení - 
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značná vzdálenost ČS od sportovně rekreačního areálu, obtíţně průchodná lesní plocha 

z hlediska ochrany přírody, obtíţnost řešení vlastnických vztahů na dotčených pozemcích.   

Těţební činnost nebude vyţadovat připojení na vodovodní, ani kanalizační síť. Pitná voda se 

bude dováţet ve formě balené vody. Splašková voda bude svedena do vodotěsné jímky 

a dle potřeby vyváţena do kanalizačního systému.  

 

C.4.3. Energetika 

Zásobování sportovně-rekreačního areálu a technologického centra těţby štěrkopísku je 

navrţeno jako jednocestné. Základní energií pro paralelní napájení obou provozů (těţba 

a sportovně rekreační areál) bude elektrická energie odebíraná ze sítě VN  na úrovni 35 kV, 

kterou provozuje společnost ČEZ Pardubice. Nepředpokládá se pouţití zemního plynu, 

neboť pro těţební účely není poţadován a není vhodný ani pro pouţití při provozu sportovně-

rekreačního areálu, vzhledem k vysokým pořizovacím i provozním nákladům v porovnání 

s relativně malým odběrem. 

Po odborném posouzení a konzultaci provedené s ČEZ a.s. lze předpokládat způsob 

zásobování sportovně-rekreačního areálu a technologického centra těţby elektrickou energií 

ve dvou variantách: 

Varianta řešení 1 - Zásobování sportovně rekreačního areálu i technologického centra těţby 

štěrkopísku bude zajištěno napojením na vzdušné vedení VN 35 kV číslo 818, probíhající 

západním okrajemLázní Bohdaneč ve vzdálenosti cca 600 m (přípojka bude probíhat 

v kabelové nebo kombinované formě podél silnice II/333). V prostoru budoucího rekreačního 

areálu bude zřízena společná trafostanice (TS) 35/0,4 kV, v takovém provedení, které bude 

minimalizovat ochranná pásma - tzv. kioskový typ, ze které budou provedeny distribuční 

rozvody. Odhadovaný instalovaný výkon trafostanice by měl být 160 - 250 kVA.  

Varianta řešení 2 - Zásobování elektrickou energií sportovně rekreačního areálu bude 

řešeno stejným způsobem jako ve variantě 1, tj. napojením na vzdušné vedení stávající linky 

VN 818 - 35 kV na západním okraji Lázní Bohdaneč ve vzdálenosti cca 600 m podél silnice 

II/333, se zřízením trafostanice v prostoru budoucího sportovně rekreačního areálu. Kapacita 

TS se bude zvyšovat podle potřeby postupně se rozvíjejícího sportovně rekreačního areálu. 

Technologické centrum těţby štěrkopísku bude zásobováno elektrickou energií nezávisle na 

sportovně - rekreačním areálu, například s vyuţitím privátní rozvodné stanice elektrické sítě 

umístěné v areálu bývalého zemědělského druţstva.     

Zpracovatel ÚS také posoudil moţnost zásobování elektrickou energií z opačné strany od 

Ţivanic. Tato verze obsluhy území však byla zhodnocena jako nákladná a technicky 

komplikovaná a není proto dále uvaţována.  

Navrhovaný způsob napojení řešeného území na elektrickou síť VN, vodovod a kanalizaci je 

zobrazen ve výkresu „Napojení sportovně rekreačního areálu na technickou infrastrukturu 

1:2000“, jehoţ náhledová zmenšenina je vloţena do textu.  
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C.5.  PŘÍRODA A KRAJINA, LESY, ZPF 

Výsledný stav území po ukončení navrhované těţby štěrkopísků a s funkčním sportovně 

rekreačním areálem představuje z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny pozitivní 

hodnotu. Vznikem vodní plochy s litorálními porosty, případně dalšími plochami či liniemi 

vysazené zeleně nebo sukcesně vzniklými, dojde k obohacení druhové diverzity v daném 

území i k pozitivnímu ovlivnění hodnot krajinného rázu. Vodní plochy vytvořené člověkem 

(dříve rybníky, v poslední době především zatopené těţebny) do krajiny této části 

Pardubicka historicky náleţejí a spoluurčují její typický krajinný ráz. To dokládá poměrně 

významné zastoupení rybniční krajiny dle výkresu krajinných typů v ZÚR Pardubického kraje. 

V období předpokládané realizace obou dílčích záměrů (těţba, výstavba rekreačních 

zařízení a doprovodné infrastruktury) budou převaţovat vlivy negativní. Těmi budou zejména 

zvýšená prašnost a hlučnost, emise škodlivin z těţebních, dopravních a stavebních 

mechanizmů. Negativní vlivy na objekty přírody a krajiny budou působit nejen v místě 

realizace záměrů (vlastní řešené území), ale rovněţ za jeho hranicemi a v trase přepravy. 

Tyto negativní jevy je však moţné nahlíţet jako dočasné - průběţně budou převaţovat vlivy 

pozitivní, zejména v souvislosti s kultivací příměstského, rekreačního krajinného prostředí.  

Zánik stávajících biotopů v důsledku realizace navrhovaných záměrů je nepodstatný - 

záměry při důsledné přípravě a dodrţení podmínek stanovených v procesu posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebudou 

znamenat zásah do přírodních biotopů významnějších hodnot. V přípravách záměrů je nutno 

ve zvýšené míře dbát dodrţení všech podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny, zejména 

v území podél Černské strouhy, která je biokoridorem ÚSES (se dvěma biocentry 

v bezprostředním okolí záměrů) a u níţ je dle podkladů AOPK ČR uváděn výskyt habitatu 

sledovaného v rámci soustavy NATURA 2000 (neprioritní habitat 6430 vlhkomilná 

vysokobylinná lemová společenstva níţin a horského aţ alpinského stupně). Podrobněji 

posoudit je nutno přírodovědnou kvalitu stromového remízku na nelesním pozemku v poli 

v jihozápadním cípu řešeného území a výsledku tohoto průzkumu případně přizpůsobit tvar 

jiţního okraje navrhované lokality těţby. 

Zájmy ochrany lesa budou v případě realizace záměrů dotčeny vznikem tábořiště 

(kempinkového ubytování) v lese na p.p.č. 1372/1, event. i 1372/2. Z hlediska celkové 

koncepce územní studie se nejedná o stěţejní část navrhovaného záměru, případné 

umoţnění realizace tábořiště v lese je závislé na stanovisku orgánu státní správy lesů 

(ovlivnění PUPFL) i orgánu ochrany přírody (zásah do VKP).  

Na souhlasné stanovisko orgánu státní správy lesů je rovněţ vázána moţnost dotčení 

pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa v územně plánovací dokumentaci, návrhu na 

stanovení dobývacího prostoru a dokumentaci stavby (§ 14, odst. (1) a odst. (2) zákona č. 

289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V případě stanovení dobývacího prostoru by 

však moţnost přiblíţení na méně neţ 50 m od okraje lesa neměla být nedosaţitelná - 

podstatou stanovení tohoto parametru a nutnosti souhlasu orgánu státní správy lesů je 

ochrana staveb pro případ pádu stromu z okrajové části lesa (předběţná opatrnost).  

Zemědělský půdní fond (ZPF) bude záměrem těţby a zřízení sportovně rekreačního areálu 

významně dotčen. Řešené území se v celém rozsahu nachází  na zemědělském půdním 

fondu (třída ochrany IV., bez investic do půdy – dle výkresu záborů půdního fondu v  ÚP 
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Lázní Bohdaneč). Před započetím těţby bude po etapách prováděna skrývka, s ornicí a 

dalším skrývkovým materiálem bude nakládáno dle platné legislativy. Podobně se bude 

postupovat i v případě výstavby v rámci sportovně rekreačního areálu.  

Proces vynětí území ze ZPF a způsob vyuţití skrývkového materiálu bude předmětem řešení 

během dalších etap prací. Mezi důleţité principy řešení patří: omezení dovozních 

vzdáleností, uplatnění materiálu pro kultivaci okolního prostředí. Pro tyto účely přichází 

v úvahu např. vyuţití materiálu na výstavbu protihlukových valů během těţby, na rekultivaci 

bývalé skládky tuhého komunálního odpadu – lokalita Liškovský, pro výstavbu obchvatu I/36 

apod.   
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Výřez z  ÚP Lázně Bohdaneč se zaměřením na zobrazení Černské strouhy-biokoridoru 

ÚSES se dvěma biocentry v bezprostředním okolí záměrů ÚS. 
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C.6. ETAPIZACE TĚŢBY A  SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU 

Záměr těţby štěrkopísku na jihozápadním okraji Lázní Bohdaneč je z hlediska urbanistické 

studie chápán zejména jako prostředek pro postupné zřízení sportovně rekreačního areálu 

v příměstském prostoru Lázní Bohdaneč, s cílem dále posílit lázeňskou, rezidenční a 

turistickou atraktivitu lázeňského města.  

Těţební činnost má dlouhodobý časový horizont 19 - 20 let, ale jiţ po ukončení první etapy 

těţby (cca po 5 letech) bude moci být u postupně vznikajícího jezera zahájen provoz 

sportovně rekreačního areálu, který bude disponovat cca 7,5 - 10 ha vodní plochy uvolněné 

těţbou, s předpokladem dalšího rozvoje rekreačních aktivit a rozšiřování rekreační vodní 

plochy.     

Časové lhůty jednotlivých etap těţby štěrkopísku, uvedené v následujícím komentáři 

a v grafických přílohách, je potřebné chápat jako přibliţné - nejedná se o „plán“, ale 

o vyjádření scénáře, či o koordinaci a pořadí změn v území. Postup těţby cca 1,5 – 2 ha/rok 

(maximální rychlost) je ve skutečnosti závislý na odbytu suroviny a výrobků, je limitován 

technologickými, geologickými, klimatickými a dalšími podmínkami. 

Koordinace těţby štěrkopísku a rozvoje sportovně rekreačního areálu u vznikajícího jezera 

jsou vyjádřeny v dalším textu a schematicky graficky znázorněny ve čtyřech vývojových 

etapách I. – IV., zhruba po 5 letech.   
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I. etapa  

Časové období do 5 let od zahájení těţby 

Vývoj činností a popis stavu území: 

Těţba štěrkopísku 

 Těţební plocha: rozsah kaţdoročního záboru pro těţbu činí cca 1,5 ha - 2, za období 5 

let dosáhne zábor území cca 7,5 – 10 ha. 

 Poloha technologického centra těţby: na špici lesa směrem k Černské strouze. 

 Technická infrastruktura: kanalizace a zásobování vodou je řešeno lokálními zařízeními 

bez napojení na síťové systémy; je zajištěno napojení technologického centra na 

elektrické vedení VN (např. napojením na trafostanici v areálu bývalého zemědělského 

druţstva, který je umístěn severozápadně od těţební plochy, nebo jiným způsobem). 

 Doprava vytěţeného materiálu: odjezd plných i příjezd prázdných nákladních aut je 

vázán na technologické centrum a je veden po okraji těţební plochy a lesa, s přímou 

návazností na silnici II/333 ve směrech Čeperka a Ţivanice. 

 Alternativně lze uvaţovat jiţ v této etapě zřízení okruţní křiţovatky pro zajištění vjezdu a 

výjezdu nákladních aut v rámci těţby; příznivý vliv okruţní křiţovatky na zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti provozu těţby jiţ v první etapě nelze vyloučit, i kdyţ míra tohoto 

vlivu je sporná, vzhledem k její poloze a dočasnosti působení; ÚS proto doporučuje 

zpracování expertního posudku, který by uvaţovanou moţnost posoudil a navrhnul 

optimální řešení. 

 Rozsah rekultivovaných ploch se váţe k prostoru budoucí první etapy sportovně 

rekreačního areálu a k nábřeţnímu prostoru u Černé u Bohdanče, kde bude v předstihu 

zajištěna výsadba okrasné a izolační zeleně.    

Sportovně rekreační areál:  

 Sportovně rekreační vybavenost: stav území beze změny - provozován je stávající areál 

rekreačního rybaření.  



 

 

 

65  



 

 

 

66 

II. etapa  

Časové období: do 10 let od zahájení těţby suroviny (zahájení provozu sportovně 

rekreačního areálu) 

Vývoj činností a popis stavu území: 

Těţba štěrkopísku: 

 Těţební plocha: rozsah kaţdoročního záboru pro těţbu činí cca 1,5 – 2 ha, za období 10 

let dosáhne zábor území cca 15 – 20 ha. 

 Poloha technologického centra těţby: na vzdáleném jihozápadním okraji těţené plochy.  

 Technická infrastruktura: kanalizace a zásobování vodou je řešeno lokálními zařízeními 

bez napojení na síťové systémy; je zajištěno napojení technologického centra na 

elektrické vedení VN (např. napojením na trafostanici v areálu bývalého zemědělského 

druţstva, který je umístěn severozápadně od těţební plochy, nebo jiným způsobem). 

 Doprava vytěţeného materiálu beze změny.  

 Rozsah rekultivovaných ploch se přizpůsobuje etapizaci těţby.     

 

Sportovně rekreační areál:  

 Vodní plocha uvolněná těţbou pro rekreaci: k dispozici je cca 7,5 – 10 ha; rekreační 

vodní plocha má v této etapě jen místní význam, rekreační vodní plocha je 

z bezpečnostních důvodů oddělena od těţebního prostoru (například bójkami).  

 Sportovně rekreační vybavenost: je vybudován penzion u jezera s restaurací o přiměřené 

kapacitě, realizováno je základní vybavení a zázemí pro pobyt cca 500 rekreantů u vody 

(šatny, WC, půjčovny sportovního náčiní, kiosky, zařízení vodní sporty), u vodní plochy je 

k dispozici část z plánovaného rozsahu písečných a travnatých ploch, upravených 

v rámci rekultivačních prací. Je provozován stávající areál pro rekreační rybolov 

u Černské strouhy. 

 Technická infrastruktura: část celoročně fungující první etapy sportovně rekreačního 

areálu je napojena na tlakovou kanalizaci Ţivanice - Lázně Bohdaneč - kanalizační 

systém Pardubice, sezónní špičková návštěvnost je řešena krátkodobou akumulací 

splaškových vod a jejich přečerpáním v době nízkého zatíţení tlakové kanalizace 

(koncepce bude podrobněji prověřena); dále je areál napojen na vodovodní řad vedený 

podél silnice II/333 do Dědek a na elektrické vedení VN (podzemní nebo kombinovaný 

způsob vedení) , od jihozápadního okraje Lázní Bohdaneč, podél silnice II/333, v areálu 

je zřízena samostatná trafostanice.     

 Dopravní infrastruktura: hlavní přístup automobilů je veden po silnici II/333 s odbočením 

z ve II. etapě jiţ nezbytně realizované okruţní křiţovatky, v areálu je postupně zřízeno 

parkování v potřebném rozsahu pro návštěvníky penzionu, restaurace a pro sezónní 

provoz rekreantů u vody (cca 500 návštěvníků) i pro příleţitostné akce; dále jsou 

zajištěny podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu - zejm. pěší cesty a cyklostezky, 

úschovny, event. půjčovny kol; sportovně rekreační areál je dostupný dopravou MHD.  
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III. etapa  

Ćasové období: do 15 let od zahájení těţby suroviny (rozvoj rekreačního areálu)  

Vývoj činností a popis stavu území: 

Těţba štěrkopísku: 

 Těţební plocha: rozsah kaţdoročního záboru pro těţbu činí cca 1,5 – 2 ha, za období 

15let dosáhne zábor území cca 22,5 – 30 ha. 

 Poloha technologického centra těţby: na vzdáleném jihozápadním okraji těţené plochy, 

podle potřeby je po dobu blízké těţební činnosti vybudován ochranný val u Černé 

u Bohdanče.  

 Technická infrastruktura: beze změny - kanalizace a zásobování vodou je řešeno 

lokálními zařízeními bez napojení na síťové systémy; je zajištěno napojení 

technologického centra na elektrické vedení VN (např. napojením na trafostanici v areálu 

bývalého zemědělského druţstva, který je umístěn severozápadně od těţební plochy, 

nebo jiným způsobem). 

 Doprava vytěţeného materiálu: beze změny.  

 Rozsah rekultivovaných ploch se dále přizpůsobuje etapizaci těţby.     

 

Sportovně rekreační areál:  

 Vodní plocha uvolněná těţbou pro rekreaci: postupné rozšiřování rozlohy na cca 15 – 20 ha. 

 Sportovně rekreační vybavenost: penzion s restaurací, základní vybavení a zázemí pro 

pobyt rekreantů u vody a ubytování v sezónních chatkách, připojuje se doplňkové kulturní 

a rekreační vybavení poblíţe meandrů Černské strouhy (např. taneční parket, letní kino, 

hřiště pro děti, pro seniory apod.); vodní plocha má k dispozici upravené písečné a 

travnaté plochy pláţe v širším rozsahu; předpokládaná špičková kapacita v letní sezóně 

se zvyšuje směrem ke stanovenému limitu 1000 – 1500 rekreantů. Samostatně je 

provozován stávající areál pro rekreační rybolov u Černské strouhy. 

 Technická infrastruktura: rozvíjející se sportovně rekreační areál vyuţívá napojení na 

tlakovou kanalizaci Ţivanice - Lázně Bohdaneč - kanalizační systém Pardubice, sezónní 

špičková návštěvnost je řešena krátkodobou akumulací splaškových vod a jejich 

přečerpáním v době nízkého zatíţení tlakové kanalizace (za předpokladu ţe koncepce 

bude potvrzena), dále je areál napojen na vodovodní řad vedený podél silnice II/333 a na 

elektrické vedení VN, od jihozápadního okraje Lázní Bohdaneč, kapacita samostatné 

trafostanice je zvýšena podle potřeb rozvíjejícího se sportovně rekreačního areálu.     

 Dopravní infrastruktura: beze změny je hlavní přístup automobilů po silnici II/333 

s odbočením z okruţní křiţovatky, v areálu je postupně navýšena kapacita parkování pro 

návštěvníky penzionu, restaurace a pro sezónní provoz i pro příleţitostné akce, autobus); 

dále jsou zlepšovány podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu  (např. zajištění nového 

bezkolizního spojení od lázeňského areálu podél Rajské strouhy); podle potřeb a 

moţností lze posilovat dostupnost areálu dopravou MHD. 
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IV. etapa  

Časové období: do 19 – 20 let od zahájení těţby suroviny (ukončení těţby, dosaţení 

cílového stavu a plného rozsahu provozu sportovně rekreačního areálu) 

Vývoj činností a popis stavu území: 

Těţba štěrkopísku: 

 Provoz těţby ukončen. 

 Rekultivace je provedena v plném rozsahu dokončené těţby.  

Sportovně rekreační areál:  

 Vodní plocha uvolněná těţbou pro rekreaci: cca 35, 5 ha. 

 Sportovně rekreační vybavenost: dosaţení plného rozsahu areálu - penzion, restaurace, 

vybavení a zázemí pro pobyt rekreantů u vody, ubytování v sezónních chatách, 

doplňkové rekreační a kulturní vybavení, realizován je sousedící sportovní areál (3. etapa 

rekreace), upravené písečné a travnaté pláţe v plném plánovaném rozsahu; 

předpokládaná špičková kapacita v letní sezóně dosahuje 1500 rekreantůů. Mimo rámec 

sportovně rekreačního areálu mohou být jiţ také vyuţity plochy vymezené v ÚP Lázně 

Bohdaneč jako „veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá a střední“. Samostatně je 

provozován stávající areál pro rekreační rybolov u Černské strouhy. 

 Technická infrastruktura: rozvíjející se sportovně rekreační areál i nadále vyuţívá 

napojení na tlakovou kanalizaci Ţivanice - Lázně Bohdaneč - kanalizační systém 

Pardubice, sezónní špičková návštěvnost je řešena krátkodobou akumulací splaškových 

vod a jejich přečerpáním v době nízkého zatíţení tlakové kanalizace (za předpokladu ţe 

tato koncepce bude potvrzena); dále je areál napojen na vodovodní řad vedený podél 

silnice II/333 a na elektrické vedení VN od jihozápadního okraje Lázní Bohdaneč, 

kapacita samostatné trafostanice je zvýšena podle potřeb plného rozsahu areálu.      

 Dopravní infrastruktura: zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu dostavbou 

západního obchvatu Lázní Bohdaneč silnicí I/36, beze změny je hlavní přístup 

automobilů po silnici II/333 s odbočením z okruţní křiţovatky, parkovací kapacita pro 

návštěvníky penzionu, restaurace, pro sezónní provoz i pro příleţitostné akce po 

vybudování sportovního areálu zvýšena na celkovou kapacitu 230 parkovacích míst; 

trvale jsou zlepšovány podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu (zejména je zrealizován 

celý systém pěších a cyklistických komunikací kolem jezera, dále Labská cyklistická 

stezka vedoucí z centra Pardubic po levém břehu Labe je lávkou přes řeku napojena na 

Bohdanečský systém cyklostezek a cyklotras); je zajištěna optimální dostupnost areálu 

dopravou MHD, (sportovně rekreační areál se stal uznávanou součástí města Lázně 

Bohdaneč a zázemí Pardubic).  
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C.7. HYGIENA PROSTŘEDÍ  

C.7.1. Cíle posouzení 

Jedním z cílů ÚS je předběţné posouzení hygienických limitů a střetů vyplývajících 

z vyuţívání prostoru pro těţbu štěrkopísků a pro následné sportovně rekreační účely. 

Témata posouzení z akustického hlediska: 

 akustická zátěţ v důsledku dopravy související s těţbou (vlivy přepravy vytěţeného 

materiálu na obyvatele přilehlých obcí),  

 vlivy těţby štěrkopísku na akustickou situaci ploch pro bydlení (Černá u Bohdanče) a 

ploch pro rekreaci,  

 ovlivnění budoucího sportovně rekreačního prostoru hlukem z dopravy z přilehlé silnice 

II/333, 

 akustická zátěţ v důsledku dopravy vyvolané vyuţitím sportovně rekreačního areálu, 

 akustická situace budoucího sportovně rekreačního areálu v důsledku realizace obchvatu 

silnice I/36. 

Podle poţadavku vyplývajícího z konzultací rozpracované studie (obec Ţivanice) byla při  

závěrečné úpravě ÚS vloţena do kapitoly „C.7. Hygiena prostředí“ pasáţ zabývající se 

moţnými vlivy záměru na ovlivnění mikroklimatu.  

 

C.7.2. Posouzení akustické zátěţe v důsledku dopravy související s těţbou 

Výchozí informace, podklady a vstupní data  

Následující mapa a fotografie ukazují polohu a charakter vybraných profilů, ve kterých je 

vyhodnocována akustická zátěţ z automobilové dopravy.  

Obr. : Poloha profilů pro výpočty ekvivalentních hladin akustického tlaku 
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Foto - profil 1, silnice II/333 na průjezdu jihozápadním okrajem Lázní Bohdaneč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto - profil 2, silnice II/333 na průjezdu severovýchodním okrajem Lázní Bohdaneč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto - profil 3, silnice II/333 na průjezdu Ţivanicemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL 1 



 

 

 

74 

Výchozí podklady a vstupní data: 

 Zadání „Územní studie Lázně Bohdaneč - Černsko“, květen 2012, 

 Informace firmy DITON, s.r.o. o přípravě těţby štěrkopísku v k. ú. Lázně Bohdaneč, 

zahrnující mj. informace o zdrojích hluku z těţební a úpravárenské technologie a rozbor 

přepravy kameniva z pískovny Lázně Bohdaneč, 

 Dokumentace o posuzování vlivů záměru silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat na 

ţivotní prostředí (Transconsult s.r.o., Hradec Králové, 02/ 2010), 

 Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční sítí ČR v r. 2010 (ŘSD ČR 2011), 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, 

 Zákon č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

 Program „Hluk +“ pro výpočet hluku ve venkovním prostředí, 

 terénní průzkum řešeného území. 

 

Intenzity dopravy na silnicích II/333 a I/36, které leţí v zájmovém prostoru Lázní Bohdaneč, 

jsou převzaty z výsledků Celostátního sčítání dopravy na silniční síti České republiky v roce 

2010 (ŘSD, 2011), dále CSD 2010. 

 

Obr. Údaje CSD 2010 pro posuzovaný prostor a přilehlou silniční síť 
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Intenzity dopravy dle CSD 2010 pro jednotlivé vybrané silniční profily: 

 

Výpočty pro profil 1: 

Hlavní zdroje hluku: silnice II/333:  

    celkem     3840 voz./den  

    z toho osobních vozidel:   3077 voz./den 

    z toho těţkých - nákladních vozidel:  693 voz./den 

Výpočty pro profil 2: 

Hlavní zdroje hluku: silnice II/333:  

    celkem     2760 voz./den  

    z toho osobních vozidel:   2088 voz./den 

    z toho těţkých - nákladních vozidel:  653 voz./den 

Výpočty pro profil 3: 

Hlavní zdroje hluku: silnice II/333:  

    celkem     3840 voz./den  

    z toho osobních vozidel:   3077 voz./den 

    z toho těţkých - nákladních vozidel:  693 voz./den 

 

Legislativní rámec: 

Hygienické poţadavky přípustných hladin hluku vycházejí ze současně platného Nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle § 12 

se hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 

prostoru vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T.   

Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, 

stanoví jako součet základní hladiny akustického tlaku A Laeq,T, který se rovná 50 dB, 

a korekcí přihlíţejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 

k tomuto nařízení. 

 

DRUH CHRÁNĚNÉHO PROSTORU 

KOREKCE 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 

a chráněný ostatní venkovní prostor 

0 + 5 dB + 10 dB + 20 dB 

1)   Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na 

 účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména 

 rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.  

2)   Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách. 

3)  Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 

 v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 

 ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu 

 dráhy. 

4)   Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových 

 komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení 
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 nového povrchu vozovky,  prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při 

 zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém nesmí 

 dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném 

 venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných 

 venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu 

 nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného nebo víceúčelového 

 objektu v rámci dostavby proluk a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci 

 dostavby center obcí a jejich historických částí. 

 Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá s další korekce: - 10 dB, s výjimkou 

 hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce - 5 dB. 

 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním 

prostoru, při pouţití všech přípustných korekcí dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

představuje pro hodnocený  prostor Lázní Bohdaneč limitní hodnoty pro den / noc:   

          LAeq,T = 60 / 50 dB 

Tyto hodnoty limitní hlukové zátěţe je moţno pouţít při plánování nových rozvojových 

ploch. V případě prokázání podmínek dle §20, odst. 4 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (tzv. 

hodnotitelné změny) lze pro starou hlukovou zátěţ pouţít limitní hodnoty pro den / noc  

LAeq,T = 70 / 60 dB.  

 

Starou hlukovou zátěží se dle uvedeného Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. rozumí hluk v chráněném venkovním 

prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb, který vznikl před 1.1.2001 a je způsobený dopravou na 

pozemních komunikacích a drahách.  

Dle § 20, odst. 4 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., je třeba prokázat, že při hodnocení změny hodnot hlukového 

ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních 

prostorech staveb nedošlo k překročení hodnoty 0,9 dB (tzv. „hodnotitelné změny“). 

 

 

Modelové výpočty ekvivalentní hladiny hluku v hodnocených lokalitách 

Pro výpočet předpokládané hladiny hluku z provozu motorové dopravy na vytipovaných 

úsecích silnice II/333, byl vyuţit program „Hluk +“ (JPSoft Praha). Do výpočtu byly zahrnuty 

parametry nivelety komunikace, výpočtová rychlost odpovídající nejvyšší povolené rychlosti 

50 km/hod ve sledovaných profilech 1 – 3. 

Modelové výpočty byly prováděny pro objekty situované nejblíţe od osy komunikace 

v daném representativním uličním profilu. Výpočty byly provedeny ve vzdálenosti 2 m od 

fasády objektů ve výšce 3 m. Výpočty zahrnovaly oboustrannou zástavbu (navýšení 

v důsledku efektu odrazu). 

Do výpočtu byl zahrnut nárůst dopravy spojený s celkovým nárůstem silniční dopravy 

v České republice pro rok 2017 proti roku 2010 (přepočty koeficienty dle TP 225). Navíc byl 

zahrnut nárůst vyvolaný posuzovaným záměrem. Výpočty byly provedeny za účelem 

předběţného/orientačního vyhodnocení.  

Výpočty byly provedeny pro denní dobu, vzhledem k tomu, ţe účelem dané studie je 

porovnání situace současné hlukové zátěţe a jejího nárůstu  způsobeného předpokládanou 

přepravou vytěţeného materiálu po silnici II/333 Lázněmi Bohdaneč (na severovýchod - 
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směr Čeperka) a Ţivanicemi (na jihozápad), který bude probíhat pouze v denní dobu (od 7 

do 19 hod.). 

„Rozbor přepravy kameniva z pískovny Lázně Bohdaneč“, poskytnutý investorem DITON, 

s.r.o., předpokládá přepravu vytěţené suroviny ve dvou směrech, a to ve směru do 

výrobního závodu Čeperka a ve směru na Ţivanice - do výrobního závodu Stříteţ u Jihlavy. 

Po dobu cca 20-25 let těţby je uvaţováno s 290 převozními dny v roce (od 3.3. do 18.12., 

včetně sobot a nedělí). Ve směru na Čeperku by intervaly průjezdu přes Lázně Bohdaneč 

z uvedených výpočtů vycházely průměrně na 3,2 vozidla za 1 hodinu. Ve směru na Ţivanice 

1,1 vozidla za 1 hodinu. V noční době k přepravě docházet nebude.  

Jak ukazují výsledky v následující tabulce, jde o hodnoty relativně vysoké, avšak limity pro 

starou hlukovou zátěţ (viz pasáţ Legislativní rámec) jsou splněny. 

 

Úseky silnice II/333 Profil 1 

L. Bohdaneč JZ 

šířka uličního profilu 

8 m na obě strany od 

osy silnice II/333 

Profil 2 

L. Bohdaneč  SV 

šířka uličního profilu 

6,5 m na obě strany 

od osy silnice II/333 

Profil 3 

Živanice 

šířka uličního profilu 

10 m na obě strany 

od osy silnice II/333 

intenzity dopravy / hodnoty ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A v chráněném 

venkovním prostoru 

výchozí stav - 2010 - intenzity dopravy (vozidel / 

den) 

celkem  3840 

z toho: 

osobních: 3077 

těţkých:  693 

celkem  2760 

z toho: 

osobních: 2088 

těţkých:  653 

celkem   3840 

z toho: 

osobních: 3077 

těţkých:  693 

stav - 2010 - hodnoty LAeq,T
 
(v dB) 66,7 67,4 65,3 

stav - 2000 - hodnoty LAeq,T
 
(v dB) 69,6 69,4 69,4 

stav - 2013 - hodnoty LAeq,T
 
(v dB) 66,7 67,5 67,5 

rozdíl stavu roku 2000 a 2013
1 

-2,9 -1,9 -2,9 

nárůst intenzit dopravy vyvolaný záměrem (dle 

podkladů DITON, s.r.o.) 

38 38 14 

stav 2017 - hodnoty LAeq,T po navýšení těţké 

nákladní dopravy v souvislosti s těţbou (v dB) 

67,1 67,8 65,6 

nárůst ekvivalentních hladin akustického tlaku 

v důsledku záměru (v dB) – rozdíl mezi roky 

2013 a 2017 

0,4 0,3 0,3 

pozn. 1) – výpočet rozdílu let 2000 a 2013 za účelem vyčíslení tzv. „hodnotitelné změny“ dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, Sb. – viz výše Legislativní rámec 

hodnoty pro roky 2000 a 2010 převzaty z Celostátního sčítání dopravy (dle ŘSD ČR), hodnoty pro stav roku 2013 a 2017 

dopočteny na podkladě TP 225. 

 

Z porovnání hlukových zátěţí v jednotlivých výpočtových profilech vyplývá, ţe mezi roky 

2000 a 2013 nedošlo k „hodnotitelné změně“ ve smyslu § 20, odst. 4 Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., tzn. ţe nedošlo k nárůstu hlukové zátěţe větší neţ 0,9 dB. V letech 2000 a 

2013 došlo dokonce ke sníţení akustické zátěţe (z CSD za rok 2000 vyplývá vysoký podíl 

těţkých vozidel na silnici II/333, který ovlivňuje významnou měrou daný výpočet). 

Na základě výsledků výpočtů vyplývá, ţe ke zvýšení hlukové zátěţe v důsledku přepravy 

vytěţeného materiálu z pískovny Lázně Bohdaneč bude docházet na obou průjezdních 
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trasách silnice II/333 ve směru přes Lázně Bohdaneč i ve směru přes Ţivanice pouze v řádu 

desetin dB, tedy méně neţ 0,9 dB. Dle výsledků orientačních výpočtů vycházejících 

z výsledků sčítání dopravy z roku 2010 a vztaţených k současnému stavu r. 2013, 

navýšených koeficienty nárůstu dopravy k r. 2017 (zahájení těţby) a navýšených o těţkou 

nákladní dopravu související s posuzovaným záměrem, bude navýšení ve venkovním 

chráněném prostoru 2 m před fasádami obytných objektů ve výšce 3 m nad terénem o 0,4 

dB v Lázních Bohdaneč, o 0,3 dB v Ţivanicích. 

Po vybudování obchvatu Lázní Bohdaneč - přeloţky silnice I/36 dojde k celkovému sníţení 

dopravní i hlukové zátěţe na průjezdu Lázněmi Bohdaneč, dojde k celkovému zklidnění 

dopravy v centrální části města.  

„Rozbor přepravy kameniva z pískovny Lázně Bohdaneč“, zpracovaný a předloţený 

budoucím investorem, tj. firma DITON, s.r.o. nepředpokládá přepravu vytěţené suroviny po 

silnici I/36. 

Celkový nárůst dopravy na dotčené silniční síti je moţno očekávat v souvislosti 

s celorepublikovým nárůstem dopravy. Orientačním výpočtem při zohlednění celkového 

nárůstu intenzit silniční dopravy v České republice byly vypočteny hodnoty 69,8 dB (pro r. 

2010) resp. 71,0 dB (pro r. 2017). 

V souvislosti s výhledovou realizací přeloţky silnice I/36 (jiţní obchvat Lázní Bohdaneč) 

dojde k převedení významné zátěţe ve směru na Pardubice mimo město. Po dokončení 

dálnice D11 po Hradec Králové dojde i k částečnému omezení dopravní zátěţe na silnici 

II/333, která v současné době v návaznosti na silnici I/36 slouţí k odvedení dopravy ze 

stávající nedokončené dálnice D11 ve směru na Hradec Králové (více viz kap. Doprava). 

Dokumentace záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“, zpracovaná podle § 8 odst. 1 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění, v rozsahu 

přílohy č. 4), (Transconsult s.r.o., Hradec Králové, únor 2010), obsahovala v příloze hlukovou 

studii. Hlukové posouzení vycházelo ze sčítání dopravy v roce 2005, přepočty na výhledový 

horizont roku 2030 byly provedeny. Nadlimitně by byly v případě nulové varianty (nerealizace 

obchvatu) hlukově zatíţeny některé objekty (např. referenční bod RB 14 - dům č.p. 141) na 

současném průtahu městem na silnici I/36. Díky realizaci obchvatu vyšlo v uvedené hlukové 

studii, ţe dojde v tomto bodě ke sníţení hlukové zátěţe o 5 - 6 dB. 
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SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ INTENZITY DOPRAVY V 2010 / ZA 24 HOD VE 

SLEDOVANÝCH ÚSECÍCH (ZDROJ ŘSD ČR, R.2011) SE ZNÁZORNĚNÍM NÁRŮSTU 

DOPRAVY VYVOLANÉHO ZÁMĚREM ÚS 

 

úsek silnice II/333 Lázně Bohdaneč, severovýchod (profil 2) 

- celkem 2760 automobilů 

- z toho 653 těţkých automobilů  

- 38 těţkých automobilů / nárůst dopravy vyvolaný záměrem ÚS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úsek silnice II/333 - Lázně Bohdaneč, jihozápad (profil 1) 

- celkem 3840 automobilů 

- z toho 693 těţkých automobilů  

- 38 těţkých automobilů / nárůst dopravy vyvolaný záměrem ÚS  
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úsek silnice II/333 - Ţivanice (profil 3) 

- celkem 3840 automobilů 

- z toho 693 těţkých automobilů  

- 14 těţkých automobilů / nárůst dopravy vyvolaný záměrem ÚS  

 

C.7.3. Vlivy těţby na akustickou situaci ploch pro bydlení (Černá u Bohdanče) a pro 

sportovně rekreační areál 

V rámci Územní studie „Těţba štěrkopísku s následným rekreačním vyuţitím - Lázně 

Bohdaneč, Čertoříšský“ bylo rovněţ provedeno předběţné akustické posouzení důsledků 

těţby štěrkopísku na nejbliţší okolní zástavbu v Černé u Bohdanče, a to jak stávající, tak 

plánovanou (dle ÚP Černá u Bohdanče). 

Zdroje hluku lze členit na:  

a) hluk z pohybu a činnosti mechanismů v těţební frontě štěrkovny 

b) hluk z úpravy vytěţené suroviny  

Poznámka: problematika hluku z nákladní dopravy vytěţeného materiálu jiţ byla popsána 

v kapitole C.7.2. 

Těţba štěrkopísku bude v běţném roce zahájena 3. března a ukončena 18. prosince, coţ 

představuje 290 dnů v roce (včetně sobot a nedělí), nepředpokládají se práce v noční době, 

pracovní doba bude od 7 do 19 hodin. 

Zdroje hluku z technologického procesu těţby a úpravy štěrkopísků:  

 Korečkový bagr KB 80* - plovoucí korečkový bagr se pohybuje po hladině v těţebním 

prostoru. Výška zdroje hluku je 2 metry nad hladinou, přičemţ obvyklá výška vodní 

hladiny je 2 metry pod úrovní okolního terénu, tzn. Zdroj hluku je na úrovni okolního 
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terénu. Korečkový bagr KB 80* má elektrický pohon a průměrná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,T = 63 dB ve vzdálenosti 2 metry od zdroje hluku. 

 Dopravní pásy nábřeţní trasy mají elektrický pohon. Průměrná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,T = 50 dB ve vzdálenosti 2 metry od zdroje hluku (modelováno jako 

liniový zdroj hluku). Výška zdroje hluku je 1 metr nad úrovní terénu. 

 Třídící centrum POWERSCREEN CHIEFTAIN 2100X* - výška zdroje hluku je 3 metry 

nad úrovní terénu. Třídící centrum má elektrický pohon. Průměrná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,T = 95,3 dB ve vzdálenosti 2 metry od zdroje hluku. 

 Čelní kolový nakladač LIBHERR 564* - výška zdroje hluku je 2 metry nad úrovní terénu. 

Nakladač se pohybuje u deponie vytěţeného materiálu, kde provádí nakládku vozidel. 

Čelní kolový nakladač má dieselový motor. Průměrná hladina akustického výkonu LWA = 

104 dB. 

* poznámka - pro výpočty jsou použity parametry zařízení v současnosti obvykle využívaných ve srovnatelných podmínkách. 

Úpravárenské těţební mechanismy budou po celou dobu těţby v dostatečné vzdálenosti od 

obytných území v  k. ú. Černá u Bohdanče. Se situováním třídícího technologického centra a 

čelního kolového nakladače se počítá v lokalitě vzdálené cca 350 m od nejbliţší obytné 

zástavby (časově bliţší etapy těţby) a vzdálené cca 550 m (časově vzdálenější III. etapy 

těţby).  

Limitní hodnota vyplývající z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací je pro provoz stacionárních zdrojů hluku 50 dB.  

Podle předběţných akustických výpočtů dle programu „Hluk +“, vycházejících 

z podkladových informací firmy DITON, s.r.o., o hlukových parametrech mobilních těţebních 

mechanismů, vychází hluková zátěţ u nejblíţe situovaného objektu Černá u Bohdanče, 

v momentu maximálního přiblíţení, za předpokladu situování dočasného ochranného valu 

(po dobu těţby, vhodně vyuţitelný materiál skrývky) jako podlimitní.  

Situace byla modelována s předpokladem umístění dočasného ochranného valu o výšce cca 

3 m podél těţené plochy. Situování tohoto ochranného valu se jeví jako vhodné pro etapu 

kdy se těţba bude přibliţovat k popisovanému území, nejen z důvodu útlumu akustické 

zátěţe (protihlukové ochrany), ale zároveň bude zemní val (zpevněný travním porostem za 

účelem omezení prašnosti) plnit funkci ochrany pohledové. Při umístění ochranného valu 

dojde ke splnění akustických limitů mj. i před fasádou nejbliţšího objektu v Černé 

u Bohdanče (č.p. 113). Do akustických výpočtů byly zahrnuty všechny výše uvedené 

mechanismy, započteny byly rovněţ pojezdy nákladních automobilů souvisejících s těţbou 

(po účelové komunikaci severně od lokalit třídícího technologického centra).  

Vypočtené hodnoty se pohybovaly v rozpětí od 47,3 do maximální hodnoty 48,8 dB (tato 

hodnota je na straně bezpečnosti - výpočet byl proveden na tu nejvyšší moţnou zátěţ – 

počítá s umístěním těţebního mechanismu – korečkového bagru v nejbliţší poloze od 

obytné zástavby, coţ bude pouze po časově omezenou dobu). Zároveň je třeba upozornit na 

dosavadní nejistoty výpočtu vzhledem k předběţnosti daného hlukového posouzení. 

Předpokládá se, ţe výpočty budou upřesněny v dalších etapách přípravy záměru. 

Podle dostupných podkladů o těţbě z vody korečkovými bagry je zřejmé, ţe ekvivalentní 

hladina akustického tlaku se mění v závislosti na umístění i na orientaci stroje vůči měřícímu, 
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resp. výpočtovému bodu. Mimo jiné z těchto důvodů je třeba na podkladě upřesňujících dat 

o akustických parametrech stroje přistoupit v následujících etapách přípravy plochy 

k podrobnějším výpočtům. Rovněţ se doporučuje před zahájením (v procesu přípravy) 

i v průběhu těţby provést měření hluku. 

Ovlivnění provozu rekreačního prostoru při severním okraji odtěţené plochy z provozu 

stacionárních zdrojů třídícího technologického centra (včetně provozu na účelové komunikaci 

severně od lokalit třídícího centra) se předpokládá rovněţ podlimitní. V době provozu 

rekreačních ploch (pláţí, motelu – limit 50 dB - pro denní dobu) bude třídící technologické 

centrum pravděpodobně nejprve v bliţší poloze, při severovýchodním okraji těţební plochy - 

budoucího jezera (během I. a II. etapy), dále pak (pro III. a další etapu) přemístěno do 

vzdálenější polohy při jihozápadním okraji těţební plochy. Vzhledem k měnící se poloze 

těţebního mechanismu – korečkového bagru - není moţno, tak jako u posouzení vlivů na 

osídlení (viz výše), přesněji stanovit souhrnnou hlukovou zátěţ. Nadlimitní zátěţ by bylo 

moţno předpokládat pouze za předpokladu vyuţití pláţí při poloze technologického centra 

nebo těţebních strojů blíţe neţ 350 m, coţ by mohlo připadat v úvahu pouze po určitou dobu 

II. etapy. Pro III. etapu se předpokládá umístění technologického centra ve vzdálenější 

poloze a tedy akustickou zátěţ podlimitní. 

 

C.7.3. Posouzení ovlivnění budoucího sportovně rekreačního prostoru hlukem 

z dopravy z přilehlé silnice II/333  

Budoucí sportovně rekreační prostory (přilehlé pláţe budoucí vodní plochy) budou ovlivněny 

v důsledku dopravního provozu na silnici II/333, ale dle předběţných akustických výpočtů se 

nepředpokládá nadlimitní zasaţení těchto prostorů.  

Předběţné výpočty na základě současných intenzit dopravy k roku 2010 (dle sčítání ŘSD 

ČR, 2011), navýšených koeficientem vývoje intenzit dopravy a se započtením navýšení 

o přepravu vytěţeného materiálu (předpokládá se vyuţití části vytěţeného prostoru jiţ 

v průběhu pokračující těţby) ukazují průběh izofony pro denní dobu 60 dB ve vzdálenosti cca 

12 m od osy silnice II/333, izofona 50 dB (představující vyšší komfort rekreačního prostředí) 

bude probíhat ve vzdálenosti více neţ 40 m.  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

stanovuje v příloze č. 2 korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 

vnitřním prostoru staveb, v příloze č. 3 korekce pro stanovení hygienických limitů hluku 

v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru. 

Z nich lze odvodit to, ţe pro prostory u staveb typu přechodné ubytování (penzion / motel) je 

stanoven limit pro vnitřní prostory (pro denní dobu 50 dB, pro noční dobu 40 dB). Ostatní 

rekreační prostory u vodních ploch navrţených ÚS platí limit 50 dB a vzhledem k typu vyuţití 

se nepočítá s potřebou korekce pro noční dobu.  

Výše uvedeným parametrům urbanistické řešení plně odpovídá (vzdálenost zmiňovaných 

prostor od osy silnice II/333 přesahuje 40 m), přesto pro zlepšení hygienického komfortu 

bude vhodné uplatnit doplňková protihluková opatření (zejm. izolační zeleň), která budou 

zároveň chránit proti sekundární prašnosti dané přítomností silnice a budou mít i funkci 

estetickou (oddělení rekreačního prostoru od tělesa silnice). 
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C.7.4 Posouzení akustické zátěţe v důsledku dopravy vyvolané vyuţitím rekreačního 

areálu 

Akustickou zátěţ způsobenou vozidly souvisejícími s rekreačním vyuţitím prostoru moţno 

pro potřeby zpracování ÚS zjednodušeně odhadnout na základě plánovaných kapacit 

parkovišť. Existuje předpoklad maximálního nárůstu dopravy souvisejícího s rekreací o 230 

vozidel za den (pro oba směry průjezdu tedy nárůst dvojnásobný: 460 průjezdů za den, 

s odhadem navýšení pro dvojitou obrátku aut na 480 průjezdů). 

Za účelem orientačních výpočtů akustické zátěţe byl proveden odhad přepravních směrů. 

Předpokládá se, ţe hlavním směrem pohybu motorové dopravy bude průjezd JZ cípem 

Lázní Bohdaneč. Za účelem výpočtů navýšení akustické zátěţe bylo stanoveno, ţe tudy 

projede 70 % celkové zátěţe vyvolané pohybem k danému rekreačnímu prostoru. Ve směru 

k Profilu 3 - Ţivanice je uvaţováno 15 % a ve směru na Černou po silnici III/3225 rovněţ 

15 %. 

Vyuţití rekreačního prostoru se předpokládá jiţ za provozu těţby, která bude probíhat 

v odděleném vzdálenějším prostoru vymezeném pro těţbu štěrkopísků. Po dlouhou dobu 

bude probíhat těţba současně s rekreačním vyuţitím, postupně bude vyuţití rekreačního 

prostoru narůstat. 

Je třeba konstatovat, ţe navýšení v důsledku současného provozu těţby i rekreace v jejím 

maximálním rozsahu (maximálním vyuţitím všech navrhovaných ploch parkovacích stání) je 

nejvyšším moţným navýšením a ţe k němu bude docházet jen výjimečně ve špičkové letní 

sezóně. Navíc bude tato moţná varianta z hlediska hlukové zátěţe pouze dočasná, s denní 

nerovnoměrností. 

Provedené akustické výpočty dle programu „Hluk +“, ukazují, ţe nárůst rekreační dopravy 

v Profilu 1 (JZ okrajem Lázní Bohdaneč) vyvolá nárůst pouhých 0,1 - 0,2 dB. Tento nárůst 

hlukové zátěţe vyvolaný předpokládaným nárůstem silniční motorové dopravy, související 

s rekreací v předmětném prostoru, je moţno povaţovat za nevýznamný. V ostatních 

profilech pro výpočty je moţno předpokládat, ţe nárůsty akustické zátěţe budou 

zanedbatelné. 

 

C.7.5. Popis ovlivnění akustické situace v důsledku realizace obchvatu silnice I/36 

Jedním z problémových okruhů Územní studie „Těţba štěrkopísku s následným rekreačním 

vyuţitím - Lázně Bohdaneč, Čertoříšský“ je rámcové vyhodnocení hygienických 

(akustických) vlivů plánovaného obchvatu města – přeloţky silnice I/36 na zájmové území 

záměru (těţby a následně umístění sportovně rekreačního areálu). 

Dokumentace EIA „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“ (Dokumentace záměru podle § 8 

odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění, 

v rozsahu přílohy č. 4), kterou zpracovala za účelem přípravy stavby (v etapě vyhledávací 

studie) firma Transconsult s.r.o., Hradec Králové (únor 2010), obsahovala v příloze hlukovou 

studii. 

Z  grafické části hlukové studie vyplývá, ţe pro denní i noční dobu leţí limitní hodnoty hluku 

(ţlutá pásma) mimo zájmové území pro realizaci sportovně rekreačního areálu v místech 
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plánované těţby štěrkopísků. Mírně zasaţeny jsou pouze lokality bývalého zemědělského 

areálu. Tento areál je v ÚS vymezen (v souladu s ÚP Lázní Bohdaneč) jako územní rezerva 

pro veřejnou infrastrukturu – komerční zařízení malá a velká. 

   

 

C.7.6. Závěry z hlediska ovlivnění akustické situace  

V rámci ÚS byla posuzována zejm. dvě základní akustická témata: a) vlivy těţebních aktivit 

na prostředí dotčených sídel, b) vlivy sportovně rekreačního areálu na prostředí sídel a 

naopak vlivy okolního prostředí na sportovně rekreační areál.  

Část a) je dále členěna na dílčí témata: těţba versus nejbliţší obytné území; zpracování 

suroviny versus nejbliţší obytné území; doprava vytěţeného materiálu versus prostředí obcí. 

V posouzení ÚS vycházejícího z poskytnutých informací se konstatuje, ţe těţební činnosti 

jsou nevyhnutelně spojeny s vyšší mírou zátěţe území, avšak v ţádném z uvedených dílčích 

témat nebylo zjištěno překročení stanovených limitů ochrany prostředí (nárůst vlivu se týká 

pouze desetin dB, nový jev měl podlimitní vliv).  

Část b) je členěna na dílčí témata: doprava na silnici II/333 a na budoucím obchvatu I/36 

versus sportovně rekreační areál; provoz sportovně rekreačního areálu versus prostředí 

obcí. Na tomto úseku neshledalo předběţné posouzení ÚS závaţné problémy (dostatečná 

vzdálenost rekreačního areálu od stávající i budoucí silniční dopravy, nárůst vlivu 

z rekreačního provozu je podlimitní a způsobuje nárůst pouze desetin dB).   

Uvedené posouzení problematiky hlukové zátěţe v rámci územní studie je nutno pokládat za 

předběţné a zjednodušené. V dalších etapách práce budou hygienická hlediska realizace 

záměrů ÚS posuzována podrobněji. 
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C.7.7. Posouzení moţného vlivu vodní plochy na mikroklima 

Vznik nové vodní plochy není v daném prostředí cizorodým prvkem, z historického hlediska 

jde o vhodnou oblast pro tento záměr. V minulosti zde byly zastoupeny rozsáhlé vodní 

plochy zejména severně a východně od Lázní Bohdaneč, kterými byly rybníky Bohdanečský 

(existující) a Semtínský (zanikl), Rozkoš (zanikl), Oplatil (zanikl, dnes písníky), Velká 

Čeperka (zanikl).  

Dle větrné růţice (nejbliţší měření v Hradci Králové) se řešené území nachází v oblasti 

s převládajícími západními větry (viz. kap. B.6 ÚS), Ţivanice leţí v blízkosti lesa, který se 

nachází východně od obce a odděluje jí od budoucí vodní plochy. V případě nepříznivé 

povětrnostní situace, tj. při východních větrech, budou Ţivanice lesem kryté. Případné 

nepříznivé vlivy na obec Černá u B. jsou řešeny v době blízkého provozu těţby technickým  

valem, a dále nábřeţním prostorem s izolační zelení, která bude vysázena v předstihu.   

Vzhledem k rovinatému charakteru Polabí (vodní plocha v intervalu nadmořské výšky 216-

217 m.n.m.) je pravděpodobnost vzniku mlhy (mlţných dní) v porovnání s ostatními oblastmi 

ČR nízká. Četnost jejího vzniku mlhy stoupá společně s nadmořskou výškou a je tedy spíše 

typická pro výše poloţené oblasti. Polabí se navíc vyznačuje díky široké Labské nivě 

převáţně rovinatým terénem bez výrazné morfologie, která by bránila volnému proudění 

vzduchu, tj je typické absencí zaříznutých údolí, roklí či terénních hřbetů. Tzn. i přes niţší 

průměrnou roční rychlost větru níţin 2-3 m/s (ta stoupá s nadmořskou výškou) je řešené 

území dobře odvětratelné.  

Závěr - plošný rozsah vodní plochy cca 35,5 ha zásadně neovlivní mikroklimatické 

podmínky, především průměrnou teplotu vzduchu, četnost atmosférických sráţek či počet 

slunečných dní, které se oproti normálu nebudou měnit (viz. kap. B.6 ÚS). V sousedství se 

v současnosti jiţ nacházejí i plošně rozsáhlejší vodní plochy (např. Bohdanečský rybník, 

nebo písník Oplatil západ) u kterých nebyl negativní vliv na mísní mikroklima zaznamenán.   
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D. ZÁVĚREČNÁ ČÁST   

D.1.  STRUČNÉ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ÚZEMNÍ STUDIE  

Stav území řešeného územní studií jiţ od období ukončení první etapy těţby štěrkopísku 

(tj. přibliţně po 5 letech) a zaloţení sportovně rekreačního areálu, představuje z hlediska 

zájmů města Lázně Bohdaneč a okolních obcí, přírody a krajiny pozitivní hodnotu. Tato 

hodnota bude dále postupně vzrůstat, tak jak se bude rozšiřovat vodní plocha písníku, 

doplněná rozvíjejícím se sportovně rekreačním areálem (v návaznosti na zárodky sportovně 

rekreační vybavenosti v JZ zázemí Lázní Bohdaneč - zejm. areál rekreačního rybářství, 

cyklostezka Lázně Bohdaneč – Ţivanice, písníky ze 60. let na území Černé u Bohdanče). 

Záměr sledovaný v územní studii má i nadmístní význam a dobře zapadá do širších 

regionálních územních vztahů, respektuje charakter okolní rybniční krajiny zaloţený 

v historii, vyuţívá nabízející se potenciál území v severním zázemí Pardubic - představuje 

příspěvek pro ţádoucí rozvoj příměstské rekreace v jádrové části rozvojové oblasti OB4 

Hradec Králové/Pardubice (počet obyvatel OB4 cca 300 000).  

Navzdory existenci mnoţství vodních ploch velké rozlohy, které se v širších vztazích 

řešeného území ÚS nalézají, jsou rekreační příleţitosti u vody nedostatečné. Rekreace 

u vody u mnoha významných vodních ploch je vyloučena nebo limitována v důsledku 

ochrany přírody, anebo ochrany vodních zdrojů. U ostatních přístupných vodních ploch není 

zajištěna potřebná vybavenost pro návštěvníky, rekreace je málo kultivovaná a ţivelná, 

v tomto ohledu jsou záměry obsaţené v  ÚS potřebný.  

Významnou roli hraje v ÚS jiţ zmíněný návrh etapizace. V době cca po 5 letech od započetí 

těţby suroviny dojde k uvolnění první části vytěţeného písníku pro rekreaci a bude 

přistoupeno ke zřízení první etapy sportovně rekreačního areálu. V dalších cca pětiletých 

cyklech, aţ do ukončení těţby po 19 – 20 letech, se bude postupně vodní plocha pro 

rekreaci a s ní i rozsah sportovně rekreačního areálu zvětšovat aţ do dosaţení cílového 

stavu. 

Pro tyto vývojové etapy navrhuje územní studie řešení problematiky přepravy suroviny 

i rekreační dopravy, napojení na technickou infrastrukturu, posuzuje záměry z hlediska jejich 

vlivu na hygienu prostředí (zejména akustickou zátěţ území), ochranu přírody a krajiny, 

problematiku čistoty vody v jezeře a další aspekty záměru. V ţádném z těchto ohledů se 

územní studie nesetkala s překročením stanovených limitů ochrany prostředí, nebo s jinými  

neřešitelnými problémy, jak je popsáno v jednotlivých kapitolách ÚS.   

ÚS byla obsáhle konzultována s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a 

technické infrastruktury, sousedními obcemi a dalšími vybranými institucemi (viz další 

kapitola). Podle pokynů pořizovatele a objednatele ÚS ze dne 15.7. 2013, čj. 

04126/13/ORM/LPa, byla provedena závěrečná úprava ÚS, která na výsledky konzultací 

reaguje. Obsah provedených úprav je jmenovitě popsán v následující kapitole E.2. Stručný 

obsah výsledků konzultací a jejich vypořádání na podkladě pokynů pořizovatele a 

objednatele ÚS. Zpracovatel navíc vypořádal i poţadavky z doplňkových konzultací, 

provedených převáţně korespondenčním způsobem.   
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Z výsledků provedených konzultací vyjímáme informace, které mají charakter doporučení pro 

navazující etapy prací (zejm. při avizovaném vyuţití ÚS pro přípravu změny ÚP Lázně 

Bohdaneč). Jako úkol pro další etapy územně plánovacích a projektových prací se zejména 

doporučuje: 

- zpracování hydrogeologického posudku pro ověření vlivu záměru na hydrogeologické a 

hydrologické podmínky řešeného území (zejména znečištění jezera z prostoru bývalé 

komunální skládky odpadu a bývalého areálu zemědělského druţstva, dále moţnosti 

ovlivnění vodárenských zdrojů Oplatil, Hrobice; zvláštní pozornost je třeba věnovat 

prověření moţného ovlivnění hydrologicky významného tektonického zlomu 

procházejícího mezi Dědkem a Černou u B.);  

- vypracování hydrogeologického posudku rizika ovlivnění hydrologických poměrů 

přírodního léčivého zdroje minerální vody a loţiska peloidu a posouzení rizika znečištění 

přírodních léčivých zdrojů a zřídelní struktury těţbou štěrkopísku a rekreačním vyuţitím 

území; 

- v rámci hydrogeologického posudku téţ posoudit moţnost podmáčení břehových lesních 

porostů vlivem budoucího jezera;   

- provedení hydrotechnického posudku, který doloţí, zda záměry ÚS nedojde 

k nepříznivému ovlivnění povodňových poměrů v řešeném území a v jeho širších 

vztazích, případně navrhne přiměřené opatření jako náhradu za dotčený odlehčovací 

objekt na T3 na Černské strouze.  

- zpracování expertního posudku, který by posoudil vliv zřízení okruţní křiţovatky na silnici 

II/333 pro zajištění bezpečného a plynulého vjezdu a výjezdu nákladních aut v rámci 

těţby na tuto silnici, v porovnání s jiným uvaţovaným dopravním opatřením (např. 

dopravní značení, semafor a pod.). 

- navrţení nápravných opatření týkajících se myslivosti v území dotčeném záměry ÚS  

(např. zakládání remízků a úkrytů pro zvěř, biopásů, vymezení míst s omezením vstupu 

v době hnízdění a kladení mláďat apod.), opatření konzultovat s drţitelem a uţivatelem 

dotčené honitby.  
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E.1. TABULKOVÝ PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH KONZULTACÍ  A VYJÁDŘENÍ 

kontaktovaná instituce termín konzultace účastníci konzultace 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství 

13.5. 2013 
zástupci projektanta ÚS 
 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
ţivotního prostředí a zemědělství 

13.5. 2013 
zástupci projektanta  ÚS 
 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
strategického rozvoje a evropských fondů 

13.5. 2013 
zástupci projektanta ÚS 
 
 

Magistrát města Pardubice, odbor hlavního 
architekta 

13.5. 2013 
zástupci projektanta ÚS 
 

Magistrát města Pardubice, odbor ţivotního 
prostředí 
 

13.5. 2013 
zástupci projektanta ÚS 
 
 

Správa a údrţba silnic Pardubického kraje,  13.5. 2013 
zástupci projektanta ÚS 
 

Krajská hygienická stanice Pardubického 
kraje 

20.5.2013 
zástupci projektanta ÚS 
 

 
Policie ČR - Dopravní inspektorát, 
Pardubický kraj 

13.5. 2013 zástupci projektanta  ÚS 

Ministerstvo zdravotnictví, Český 
inspektorát lázní a zřídel 
 

10.6.2013 
představitel města Lázně Bohdaneč 
zástupci projektanta ÚS 
 

Léčebné Lázně Bohdaneč, a.s. 6.6. 2013 
zástupci projektanta ÚS 
 

Obvodní báňský úřad v Trutnově, 
pracoviště Hradec Králové 

15.5. 2013 
zástupce projektanta ÚS 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 30.5.2013 
zástupci projektanta ÚS 
 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 

 
12.6. 2013 

zástupce projektanta ÚS 

 

 
ČEZ Distribuce, a.s. 
 

15.5. 2013 zástupce projektanta ÚS 

 
Vodní zdroje Chrudim, a.s. 

20.5. 2013 
zástupce projektanta ÚS 

 

obec Černá u Bohdanče 6.6.2013 
představitelé obce Černá u B. 
představitelé města Lázně Bohdaneč  
zástupci projektanta ÚS 

 
obec Ţivanice 
 

10.6. 2013 

představitelé obce Ţivanice 
představitelé města Lázně Bohdaneč  
zástupci projektanta ÚS 
 

město Lázně Bohdaneč 

 
12.6. 2013 

představitelé města Lázně Bohdaneč 
pořizovatelka ÚS  
zástupci projektanta ÚS 
 

doplňkové konzultace provedené korespondenční formou  

 
Krajský úřad Pardubického kraje, státní správa myslivosti 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Pardubice 

 
Státní pozemkový úřad – KPÚ pro Pardubický kraj 

 
Povodí Labe, státní podnik - závod Pardubice  
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E.2. STRUČNÝ OBSAH  PODNĚTŮ Z KONZULTACÍ, VYJÁDŘENÍ  A JEJICH 

VYPOŘÁDÁNÍ NA PODKLADĚ POKYNŮ K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚS 

 

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor ţivotního prostředí a zemědělství, datum 

konzultace 13.5. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. doporučení věnovat pozornost zachování průchodnosti krajiny a funkce ÚSES 

(poznámka projektanta ÚS: zejm. výhrady k vedení komunikace - pěší cesty / 

cyklotrasy / cyklostezky, příliš těsně podél Rajské strouhy); 

b. z hlediska vodohospodářské problematiky není zásadních námitek, bude-li 

zranitelnost území vyhodnocena hydrogeologem (i ve vazbě na vodárenské zdroje 

Oplatil, Hrobice). 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. vedení komunikace podél Rajské strouhy je upřesněno, komunikace je vedena 

v souběhu ale mimo bezprostřední doprovodnou vegetaci vodního toku, dle ÚP 

Lázně Bohdaneč převážně v plochách zemědělských a v plochách zeleně přírodního 

charakteru; 

b. požadavek na zpracování hydrologického posudku je respektován a uveden 

v kapitole „D. Závěrečná část - D.1. Závěry a doporučení územní studie“, jako úkol 

pro další etapy územně plánovacích a projektových prací.  

 

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor silničního hospodářství, datum konzultace 

13.5. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. za správní úřad pro I. tř. vyjádřen poţadavek řešit kříţení ostatních komunikací 

s budoucím obchvatem města silnicí I/36, napojení staveb, při respektování 

ochranných pásem.    

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. požadavek je splněn v rámci řešení širších vztahů ÚS, vhodnost námětového řešení 

uvedeného v ÚS byla předběžně příznivě posouzena konzultací se Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR - oddělení koncepce a územních plánů, dne 30. 5. 2013 a doplňkovou 

korespondenční konzultací se Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – Správa Pardubice. 
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Krajský úřad Pardubického kraje - odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu 

a sportu, datum konzultace 13.5. 2013  

Podněty vyplývající z konzultace:  

a. problematická je doprava suroviny nákladními vozy přes Lázně Bohdaneč, nutné je 

projednání ÚS s MZd – ČIL, KHS a zajištění kladných stanovisek obcí Černá u B, a 

Ţivanice; 

b. po provedení registrace ÚS, bude třeba změnou ÚP Lázně Bohdaneč řešit nejprve 

plochu pro těţbu a napojení silnice III/3225, po vytěţení plochy I. etapy bude moţné 

provést další změnou ÚP změnu vyuţití území na rekreační vyuţití.  

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. doporučená konzultace s MZd – ČIL proběhla, vzhledem k jejímu průběhu projektant 

připravil podklady pro doplňující projednání ÚS; konzultace ÚS s dotčenými obcemi 

byly provedeny - stanoviska obcí jsou níže uvedena;  

b. připomínka bude respektována v rámci přistoupení ke zpracování změny ÚP Lázně 

Bohdaneč.  

 

Správa a údrţba silnic Pardubického kraje, datum konzultace 13.5. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

- bez vyjádření. 

 

Dopravní inspektorát, krajského ředitelství policie Pardubického kraje, datum 

konzultace 13.5. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. souhlas s napojením sportovního areálu na II/333 s pomocí malé okruţní křiţovatky 

v místě silničního napojení na místní část Dědek; 

b. poţadavek zamezit parkování na II/333 pomocí fyzických opatření (poznámka 

projektanta ÚS: míněna jsou svodidla a úprava krajnice tak, aby fyzicky 

neumoţňovala parkování). 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. ÚS zohledňuje souhlasné stanovisko v kapitole „C Návrhová část – C.3. Doprava a 

dopravní infrastruktura“;  

b. doporučená opatření jsou zmíněna v kapitole „C. Návrhová část - C.3. Doprava a 

dopravní infrastruktura“.   
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Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta a odbor ţivotního prostředí, 

datum konzultace 13. 5. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. platí vyjádření č.j. OŢP/20251/2013/Ves k zadání ÚS ze 30.4. 2013; uplatňuje se 

poţadavek další stupeň práce předloţit OŢP MmP k vyjádření. (obsahem vyjádření je 

stanovisko, ţe z vodoprávního hlediska není k záměru námitek; doporučení záměr 

konzultovat s Povodím Labe, s.p. a se Státním pozemkovým úřadem – poznámka 

projektanta ÚS). 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. doporučené konzultace byly provedeny korespondenční formou, jejich výsledky jsou 

uvedeny v dalším textu. 

 

ČEZ Distribuce a.s., datum konzultace 15.5. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. potvrzuje se moţnost elektroenergetického napojení řešeného území ve směru od 

Lázní Bohdaneč ze stávající linky VN 35 – 818; ve formě nadzemního, kabelového či 

kombinovaného vedení do nově zřízené distribuční TS pro sportovně rekreační areál. 

Z této TS lze dále napojit technologické centrum těţby v obou jeho etapových 

polohách. (Napojení řešeného území z opačné strany od Ţivanic by bylo 

komplikovanější a nepočítá se s ním. Další TS situovaná v bývalém zemědělském 

areálu je privátní zařízení, o jejím případném vyuţití pro potřeby energetického 

napojení těţebních zařízení nerozhoduje ČEZ Distribuce a.s. – poznámka projektanta 

ÚS).  

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. Zjištěné informace jsou zapracovány do kapitoly „C. Návrhová část – C.4. Vodní 

hospodářství a energetická infrastruktura“.  

 

OBÚ se sídlem v Hradci Králové, datum konzultace 15.5. 2013 

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. platí vyjádření k zadání ÚS značka SBS 10335/2013/09/1 ze dne 15.4.2013 

(obsahem vyjádření je konstatování ţe k záměru nejsou námitky – jedná se o 

nevýhradní loţisko, ke kterému nemá OBÚ přímý vztah; upozornění na moţné 

ovlivnění řešeného území bezpečnostním pásmem Explosia; koexistence rekreace a 

těţby je moţná - upozornění na potřebu zajistit vhodným způsobem bezpečnost 

rekreantů při těţbě štěrkopísku s elektrickým pohonem těţební techniky, jedná se o 

technicky řešitelnou záleţitost – poznámky projektanta ÚS). 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. informace jsou využity při závěrečné úpravě ÚS; kontrolou územně analytických 

podkladů ORP Pardubice i ÚP Lázní Bohdaneč bylo zjištěno že tzv. „zóna 
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s nebezpečím exploze a zóna s nebezpečím úniku toxických látek“ řešené území 

neovlivňují a nalézají se ve vzdálenosti minimálně 1,5 km; informace o podmínkách  

koexistence provozu těžby a rekreace a bezpečnosti rekreantů jsou zahrnuty do 

kapitoly „C. Návrhová část – C.6. Etapizace těžby a sportovně rekreačního areálu“.  

 

Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o., datum konzultace 20.5. 2013 

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. doporučení provést hydrogeologický průzkum, který by posoudil a následně 

monitoroval riziko znečistění rekreačního jezera z prostoru bývalé skládky odpadu a 

z prostoru areálu zemědělského druţstva; 

b. doporučení posoudit vliv zvýšené hladiny podzemní vody na jiţním okraji rekreačního 

jezera z hlediska moţnosti podmáčení břehových pozemků a moţného negativního 

vlivu na lesní porosty. 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. požadavek na zpracování hydrogeologického posudku je respektován a uveden 

v kapitole „D. Závěrečná část – D.1. Stručné závěry a doporučení územní studie“,  

jako úkol pro další etapy územně plánovacích a projektových prací;  

b. v závěrečné úpravě ÚS je na tento možný problém upozorněno v kapitole „C. 

Návrhová část - C.5. Příroda a krajina, lesy, ZPF“. ÚS také doporučuje zahrnout toto 

téma do zpracování hydrogeologického posudku, viz v kapitola „D. Závěrečná část – 

D.1. Závěry a doporučení územní studie“. 

 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, oddělení hygieny obecné a komunální, 

datum konzultace 20.5. 2013   

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

KHS bude poţadovat v rámci posuzování vlivů na ŢP: 

a. posouzení hluku z dopravy na II/333 včetně vozidel těţby a vozidel rekreantů pro 

roky 2000, 2013, a v předpokládaném horizontu zahájení provozu těţby (např. 2017) 

a ukončení těţby; 

b. posouzení působení hluku z dopravy I/36 ve vztahu k předmětnému území rekreace; 

c. posouzení působení stacionárních zdrojů hluku z těţby na nejbliţší chráněný 

venkovní prostor – tj. v obci Černá u Bohdanče a v plánovaném rekreačním prostoru; 

d. KHS konstatuje, ţe řešené území bude moţno vyuţívat k rekreaci aţ po ukončení I. 

etapy těţby. 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. požadavky KHS jsou zahrnuty do závěrečné úpravy ÚS, viz kapitola „C. Návrhová 

část – C.7. Hygiena prostředí“;  
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b. tento aspekt je v ÚS zahrnut, viz kapitola „C. Návrhová část – C.7. Hygiena 

prostředí“; 

c. tento aspekt je v ÚS zahrnut, viz kapitola „C. Návrhová část – C.7. Hygiena 

prostředí“; 

d. připomínka je v souladu s koncepcí řešení ÚS, viz kapitola „C. Návrhová část – C.6. 

Etapizace těžby a sportovně rekreačního areálu“.  

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR - oddělení koncepce a územních plánů, datum konzultace 

30.5. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. rámcový souhlas s předloţenou studií; 

b. konkrétní způsob připojení silnice III. třídy (III/32225) je nutno konzultovat s ŘSD  

správa Pardubice – doporučuje se případná finanční spoluúčast zainteresovaných 

subjektů na řešení dopravních připojení v rámci křiţovatky silnic I/36 a II/333. 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. -  

b. doporučená konzultace byla provedena korespondenční formou, její výsledek je 

uveden v dalším textu. 

 

Léčebné lázně Bohdaneč, datum konzultace 6.6. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. zájmové území řešené v ÚS se nachází v OP přírodních léčivých zdrojů, v tomto 

ohledu nutno stanovit podmínky těţby štěrkopísku pro ochranu lázeňských léčivých 

zdrojů;  

b. pro dopravu na silnici II/333 v úseku přiléhajícím k lázním je nutno stanovit podmínky 

pro regulaci nákladní dopravy. 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. pro stanovení podmínek ochrany lázeňských léčivých zdrojů je třeba zpracovat  

hydrogeologický posudek, ÚS uvádí tento požadavek v kapitole „Závěry a doporučení 

územní studie“ jako úkol pro další etapy územně plánovacích a projektových prací 

(v této souvislosti ÚS upozorňuje na zjištěnou skutečnost, že řešeným územím 

prochází hydrogeologicky významný tektonický zlom);  

b. ÚS se problematikou koncepce dopravy, včetně úprav které byly provedeny na 

základě vypořádání podnětů z konzultací, zabývá v kapitole „C. Návrhová část – C.3.  

Doprava a dopravní infrastruktura“. Aspekty vlivu nákladní dopravy vůči prostředí jsou 

vyhodnoceny v kapitole „C.7. Hygiena prostředí“. 

Mimo rámec záznamu z konzultace -  z diskuse vyplynul názor zástupců léčebných lázní, 

že cílové řešení rozsáhlé vodní plochy a sportovně rekreačního areálu v prostoru Lázně 
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Bohdaneč - Čertoříšský, by mělo příznivý vliv na žádoucí zvýšení atraktivity léčebných 

lázní.  

 

obec Černá u Bohdanče, datum konzultace 6.6. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. posílit ochranu zástavby Černé u B. před silnými větry rozšířením stromořadí na 

hranici těţební plochy a budoucího jezera (předpoklad ochrany území valem po dobu 

blízké těţební činnosti). 

b. hydrogeologicky prověřit vliv těţby na fungování studní v sousedství budoucího 

písníku.  

c. garance dodrţení plánovaných tras pohybu těţební nákladní automobilové dopravy 

dle předloţené studie (garance ţe nebude nákladní doprava suroviny jezdit přes 

Černou u B.). 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. požadavek je zapracován v závěrečné úpravě ÚS v kapitole „C. Návrhová část – C.2. 

Urbanistické řešení“ a „C.6. – Etapizace těžby a sportovně rekreačního areálu“; 

b. požadavek na zpracování hydrogeologického posudku je respektován a uveden 

v kapitole „Závěry a doporučení územní studie“ jako úkol pro další etapy územně 

plánovacích a projektových prací;  

c. Vyloučení nákladní dopravy přes obec Černá u Bohdanče je uvedeno jako základní 

koncepční předpoklad dopravy suroviny v kapitole „A. Informativní část – A.2. Vstupní 

informace o záměrech“. Vyloučení nákladní dopravy přes obec Černá u Bohdanče 

musí být dále potvrzeno jako podmínka stanovená v dalších krocích procesu 

schvalování těžební činnosti.  

Mimo rámec záznamu z konzultace – v diskusi účastníků bylo konstatováno, že realizace 

záměru: rozsáhlé vodní plochy a vybudování sportovně rekreačního areálu v prostoru 

Lázně Bohdaneč – Čertoříšský, by prospěl atraktivitě prostředí obce, což je důležité 

s ohledem na plánovaný značný nárůst zástavby RD a počtu obyvatel.  

 

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel, datum konzultace 10.6. 

2013 

Vyjádření MZd ČIL bylo písemně zasláno projektantovi ÚS dne 17.6. 2013; podkladem pro 

vyjádření byla, kromě výkladu projektanta a diskuse při konzultaci, také zaslaná elektronická 

forma rozpracované ÚS, kterou si ČIL vyţádal. 

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace a z písemného stanoviska :  

a. ČIL zásadně nesouhlasí s přepravou vytěţeného materiálu po hranici vnitřního 

lázeňského místa Lázně Bohdaneč; dále přesná citace: „Průjezd 19 obřích souprav o 

nosnosti 35t (tahač s návěsem trailer, Tatra se dvěma přívěsy apod.) naplněných 



 

 

 

96 

pískem a návrat stejného mnoţství prázdných souprav v těsné blízkosti lázeňských 

domů je z hlediska poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče nepřípustný.“; 

b. ČIL poţaduje vypracovat hydrogeologický posudek rizika ovlivnění hydro logických 

poměrů přírodního léčivého zdroje minerální vody a loţiska peloidu navrţenými 

pracemi (tj. těţbou) a posudek posouzení rizika znečištění přírodních léčivých zdrojů 

a zřídelní struktury.  

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. Téma dopravy suroviny nebylo předmětem uskutečněné konzultace, protože se 

kompetentní pracovník ČIL, z důvodů momentální zaneprázdněnosti, nemohl jednání 

zúčastnit. Tato pasáž vyjádření ČIL se tak opírá pouze o projektantem elektronicky 

zaslanou (v danou dobu neúplnou a nedokončenou) verzi ÚS. Proto se jeví jako 

potřebné uskutečnit na toto téma opakované jednání, na kterém by byly posouzeny 

aktuální argumenty, závěrečná úprava ÚS zahrnující výsledky konzultací (mj. na KHS 

PK, v léčebných lázních Bohdaneč aj.), tak aby byla vyloučena možnost 

nedorozumění při formulování stanovisek;    

b. požadavek na zpracování hydrogeologického posudku uvedeného zaměření a 

posudku rizika znečištění přírodních léčivých zdrojů a zřídelní struktury, je 

v závěrečné úpravě ÚS respektován a je uveden v kapitole „Závěry a doporučení 

územní studie“ jako úkol pro další etapy územně plánovacích a projektových prací.  

 

obec Ţivanice, datum konzultace 10. 6. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace: 

(předáno v písemné formě dne 12.6. 2013) 

a. v ÚS není počítáno s tím, ţe nad rámec dopravy štěrkopísku plánovanými odvozními 

soupravami se dopravní zátěţ zvýší provozem drobných zákazníků; tím se neúměrně 

zatíţí obec výfukovými plyny, protoţe vozidla těchto zákazníků (avie, multikáry, Tatry) 

jsou obvykle ve špatném technickém stavu;  

b. povrch silnice II/333 která prochází obcí je poškozen, otřesy domů u silnice 

způsobené nákladní dopravou se zvyšují se zhoršením stavu komunikace; rizika 

statického narušení domů; 

c. navrhovaným vznikem velké vodní plochy se můţe změnit i mikroklima, je to moţné 

doloţit ?; 

d. nebyla ve studii opomenuta skutečnost, ţe řešené území ÚS je vedeno jako honební 

pozemky - vyjádří se k ÚS orgán státní správy myslivosti?; 

e. je v ÚS spočítáno, o kolik poklesne spodní voda? ; 

f. výjezd nákladních vozidel u lesa je nepřehledný a nebezpečný pro cyklisty i pro 

provoz na II/333; neměl by proto být kruhový objezd řešen jiţ pro těţební dopravu?; 

g. je spočítáno jak ovlivní ţivot v okolí nádrţe přítomnost hmyzu s ohledem na bytovou 

výstavbu v blízkém sousedství? 
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Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. v závěrečné úpravě ÚS v kapitole „A. Informativní část – A.2. Vstupní informace o 

záměrech“ se uvádí ujištění, že v místě těžby nebude provozován prodej štěrkopísku 

a že veškerá surovina bude odvážena k dalšímu zpracování a využití mimo místo 

vytěžení; 

b. uvedené problémy mohou být způsobeny technickými závadami tělesa vozovky, 

přetěžováním nákladních vozidel nebo jinými důvody, jejichž řešení se týká vlastníka 

komunikace a dozoru při dodržování přepravních předpisů; návrhy obsažené v ÚS 

jsou založeny na předpokladu že po celou dobu provozu budou garantovány a 

kontrolovány podmínky vyjádřené v kapitole „A. Informativní část – A.2. Vstupní 

informace o záměrech“ a v kapitole „C. Návrhová část – C.3. Doprava a dopravní 

infrastruktura“.   

c. v závěrečné úpravě ÚS je v kapitole „C. Návrhová část - C.7. Hygiena prostředí“ 

uveden odborný odhad, který dokládá, že vliv záměru na mikroklima řešeného území 

bude zanedbatelný; 

d. na základě této připomínky byla provedena korespondenční formou doplňující 

konzultace s KÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stání 

správa myslivosti, jejíž výsledek je uveden v dalším textu; 

e. odpověď na otázku zda by realizací záměru mohlo dojít k poklesu spodní vody, 

poskytne hydrogeologický posudek, jehož zpracování je stanoveno v kapitole „Závěry 

a doporučení územní studie“ jako úkol pro další etapy územně plánovacích a 

projektových prací; v rámci ÚS je v kapitole „B. Analytická část - B.4. Vodní 

hospodářství“ vyjádřen názor že vliv těžby štěrkopísku v řešeném území na úroveň 

hladiny spodní vody, při těžbě z vody bez odčerpávání, je možno pokládat za 

zanedbatelný až vyloučený.  

f. okružní křižovatka je v ÚS primárně zamýšlena pro zajištění bezpečného napojení 

sportovně rekreačního areálu, pro zajištění bezpečného a plynulého vjezdu a výjezdu 

nákladních aut v rámci těžby se předpokládají jiné bezpečnostní prvky (dopravní 

značení, semafor apod.); příznivý vliv okružní křižovatky na zvýšení bezpečnosti a 

plynulosti provozu těžby již v první etapě nelze vyloučit, i když míra tohoto vlivu je 

v zhledem k její poloze a dočasnost působení sporná; ÚS proto doporučuje 

zpracování expertního posudku který by uvažovaná opatření posoudil a navrhnul 

optimální řešení. Toto doporučení je v závěrečné úpravě ÚS uvedeno v kapitole „C. 

Návrhová část – C.3. Doprava a dopravní infrastruktura“a v C.6. Etapizace těžby a 

sportovně rekreačního areálu“.  

g. téma uvedené v připomínce nebylo obsaženo v zadání ÚS a nebylo předmětem 

řešení; 
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., útvar technicko - provozních činností,  datum 

konzultace 12.6. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. odkanalizování je poţadováno provést jako oddílné splaškové s vyústěním do areálu 

stávající čerpací stanice odpadních vod (ČSOV); 

b. zásobování vodou lze uvaţovat ze stávajícího vodovodu PVC DN 225 při komunikaci 

II/333; 

c. podrobnosti řešení záměru obsaţeného v ÚS je třeba řešit v následujících stupních 

projektové dokumentace; 

d. poţadavek na zpracování hydrogeologického posudku a případně dokumentace EIA 

(mj. s ohledem posouzení, zda existuje vztah záměru ÚS k vodnímu zdroji Oplatil, 

který je ve správě VaK); 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. vzhledem k mimořádné náročnosti naznačeného řešení (značná vzdálenost ČS od 

sportovně rekreačního areálu, obtížně průchodná lesní plocha z hlediska ochrany 

přírody, obtížnost řešení vlastnických vztahů na dotčených pozemcích) nebyla 

možnost napojení areálu na tlakovou kanalizaci Živanice – Lázně Bohdaneč prozatím 

vyloučena v ÚS. Za hlavní problém tohoto řešení je možno označit zabezpečení 

provozu při  nárazové špičkové návštěvnosti v několika týdnech letních měsíců, zatím 

co vybavenost s celoroční funkcí (penzion,restaurace) nemá vysoké nároky. 

V závěrečné úpravě ÚS je proto navrženo technické řešení, které je krátkodobě 

schopno akumulovat splaškové vody při špičkové návštěvnosti a využívat k jejich 

odvedení volnou kapacitu tlakové kanalizace v době slabého provozu. Toto řešení 

bude v dalších etapách prací podrobněji posouzeno stejně jako přesnější zjištění 

současné a budoucí disponibilní kapacity tlakové kanalizace;    

b. vyjádření je v souladu s řešením uvedeným v ÚS;  

c. informativní vyjádření; 

d. požadavek na zpracování odborných posudků je v závěrečné úpravě ÚS respektován 

a je uveden v kapitole „D. Závěrečná část – D.1. Stručné závěry a doporučení 

územní studie“, jako úkol pro další etapy územně plánovacích a projektových prací.  

 

město Lázně Bohdaneč, datum konzultace 12.6. 2013  

Zaznamenané podněty vyplývající z konzultace:  

a. v ÚS navrhnout opatření pro zajištění bezpečnosti v místech vjezd a výjezd dopravy 

písku na II/333; navrhovaná okruţní křiţovatka na II/333 je takovým bezpečnostním 

opatřením a měla by proto být stanovena jako podmínka zahájení těţby;  

b. V ÚS uvést opatření kterými lze čelit eutrofizaci vody v částech jezera, které budou 

postupně uvolňovány pro rekreaci; 
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c. v ÚS zváţit korekci maximální tonáţe nákladních aut s ohledem na stav a únosnost 

komunikací po kterých se bude doprava provozovat;  

d. v ÚS stanovit časový rámec provozu nákladní dopravy, tak aby byl (zejm.) v centru 

Bohdanče zajištěn večerní klid a klid o víkendech a svátcích;  

e. doloţit v ÚS ţe záměr kooexistence rekreačního vyuţití části jezera a provozu těţby 

štěrkopísku je realistický projekt nikoliv jen teoretická představa; 

f. poţadavek zachovat po obvodu jezera prostor pro vybudování pěší a cyklostezky;  

g. vlastníka budoucí vodní plochy zavázat aby na ploše „územní rezervy“ patřící do k.ú. 

Ţivanice v budoucnu nevzniklo konkurenční rekreační zařízení;  

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. okružní křižovatka je v ÚS primárně zamýšlena pro zajištění bezpečného napojení 

sportovně rekreačního areálu, pro zajištění bezpečného a plynulého vjezdu a výjezdu 

nákladních aut v rámci těžby se předpokládají jiné bezpečnostní prvky (dopravní 

značení, semafor apod.); příznivý vliv okružní křižovatky na zvýšení bezpečnosti a 

plynulosti provozu těžby již v první etapě nelze vyloučit, i když míra tohoto vlivu je 

v zhledem k její poloze a dočasnost působení sporná; ÚS proto doporučuje 

zpracování expertního posudku který by uvažovaná opatření posoudil a navrhnul 

optimální řešení. Toto doporučení je v závěrečné úpravě ÚS uvedeno v kapitole „C. 

Návrhová část – C.3. Doprava a dopravní infrastruktura“ a v C.6. Etapizace těžby a 

sportovně rekreačního areálu“.  

b. v závěrečné úpravě ÚS je požadavek v přiměřené míře respektován; opatření kterými 

lze čelit eutrofizaci vody v částech jezera, které budou postupně uvolňovány pro 

rekreaci, jsou uvedena v kapitole „C. Návrhová část – C.4. Vodní hospodářství a 

energetická infrastruktura“;  

c. tonáž vozidel je stanovena v ÚS kapitola „A. informativní část – A.2. Vstupní 

informace“, jako závazná a odpovídající provozu v běžných podmínkách okolních 

pískoven; 

d. v závěrečné úpravě ÚS je požadavek zohledněn vyloučením dopravy suroviny 

během nedělí a svátků a časovým omezením dopravy během sobot; viz kapitola „A. 

Informativní část – A.2. Vstupní informace o záměrech“; 

e. z výsledků konzultace ÚS s OBÚ v Hradci Králové (15.5. 2013) vyplývá možnost 

souběžného rekreačního využití části jezera a provozu těžby štěrkopísku; k záměru 

nejsou v tomto ohledu námitky při splnění bezpečnostních podmínek (zejm. oddělení 

prostoru těžby a rekreace – např. bójkami, bezpečnostní opatření při používání 

elektrického pohonu těžebních strojů); možnost koexistence dokládá v praxi i řada 

příkladů písníků v blízkém a širším okolí řešeného území;  možnost koexistence je 

zohledněna v kapitole C. Návrhová část - C.6. Etapizace těžby a sportovně 

rekreačního areálu“.  

f. požadované řešení je již do ÚS zahrnuto;  

g.  připomínka je akceptována a v závěrečné úpravě ÚS je v kapitole „C. Návrhová část 

– C.2. Urbanistické řešení“, zdůrazněno, že existence jediného rekreačního střediska 
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u vodní plochy je základním koncepčním principem využití řešeného prostoru – 

z důvodů optimálního využití kapacity vodní plochy a proporce členění břehů na části 

– rekreační, klidnou residenční a část převažujícím s přírodním charakterem; od 

vymezení „územní rezervy“ patřící do k.ú. Živanice bylo v závěrečné úpravě ÚS 

upuštěno.  

 

DOPLŇKOVÉ KONZULTACE ÚS PROVEDENÉ KORESPONDENČNÍ FORMOU: 

 

Krajský úřad Pardubického kraje, státní správa myslivosti (vyjádření zasláno 

elektronickou poštou dne 18.7. 2013) 

podněty vyplývající z vyjádření 

a. záměr obsaţený v ÚS se pokládá za závaţný zásah do přírodního prostředí a 

poškození ţivotních podmínek volně ţijících ţivočichů, jak těţbou štěrkopísku, tak 

následnou rekreační činností;  

b. konkrétní moţnosti nápravných protiopatření je nutno konzultovat s drţitelem a 

uţivatelem dotčené honitby, který má nejlepší místní znalosti o zvěři a o místech kde 

by bylo moţno opatření realizovat (jedná se např. o zakládání remízků a úkrytů pro 

zvěř, biopásů, vymezení míst s omezením vstupu v době hnízdění a kladení mláďat 

apod.), pro další posuzování záměru je příslušným dotčeným orgánem (DO) státní 

správy myslivosti v dané lokalitě Magistrát města Pardubic. 

 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

h. vyjádření obsahuje pro zpracování ÚS důležité informace o  závažnosti vlivu záměru; 

zpracovatel ÚS hodnotí stávající území převážně jako zemědělské, celá navrhovaná 

plocha těžby se nachází na sceleném bloku orné půdy; odborný posudek konstatuje, 

že cílové navrhované řešení představuje z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny 

pozitivní hodnotu (rozsáhlá vodní plocha odpovídající tradičnímu rybničnímu 

charakteru území, minimálně ½ břehů vodní plochy je navrženo s přírodní úpravou 

bez rekreačních nebo jiných aktivit s litorálními porosty, vysazenou i sukcesně 

vzniklou zelení);  

i. na podkladě vyjádření KÚ PK, státní správa myslivosti je v závěrečné úpravě ÚS 

v kapitole „Závěrečná část – D.1. Stručné závěry a doporučení“ uvedena potřeba 

sledování možností zajištění nápravných opatření, jako úkol pro další etapy územně 

plánovacích a projektových prací; do této kapitoly je té začleněna informace o DO 

příslušném pro další posuzování záměru.   

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Pardubice (vyjádření zasláno elektronickou 

poštou dne 23.7. 2013) 

podněty vyplývající z vyjádření 

a.  k navrţenému řešení nejsou připomínky. 
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Státní pozemkový úřad – KPÚ pro Pardubický kraj (vyjádření zasláno elektronickou 

poštou dne 8.7. 2013) 

podněty vyplývající z vyjádření 
 

a. Vzhledem k tomu ţe ÚS neobsahuje pasáţ řešící vlastnické vztahy k pozemkům 

v předmětné lokalitě, KPÚ pro Pardubický kraj nemá podklad pro zaujetí stanoviska.  

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. Zadání ÚS neobsahovalo pokyny pro sledování vlastnických vztahů k pozemkům a 

z tohoto důvodu téma nebylo řešeno.   

 

Povodí Labe, státní podnik - závod Pardubice (vyjádření zasláno elektronickou poštou 

dne 31.7. 2013) 

podněty vyplývající z vyjádření 

a. Budoucí těţební prostor je ve střetu m s bezejmenným drobným vodním tokem (IDVT 

10174532), který danou lokalitou z větší části prochází. Jedná se o upravenou 

vodoteč, která je zaústěna do DVT Bukovka (Ţivanský potok). Daný DVT odbočuje z 

významného vodního toku Černská (Černá) struha v ř.km 3,515, kde je vybudován 

odlehčovací přeliv.  Dále pokračuje zatrubněnou částí vodoteče v délce 841m, na 

kterou navazuje otevřená úprava v délce 524 m aţ k soutoku s Bukovkou. Toto vodní 

dílo bylo vybudováno v roce 1983 mj. jako odlehčení zvýšených (povodňových) vod z 

Černské strouhy, dále kvůli scelení zemědělských pozemků a jejich odvodnění. 

Situaci orientační trasy koryta zasíláme v příloze.  

Ke studii jsou uplatněny tyto připomínky: 

b. Při těţbě štěrkopísku i následně při rekreačním vyuţití písníku je nutné zajistit 

funkčnost odlehčovacího koryta při povodňových situacích. Předpokládáme, ţe to 

bude zajištěno zaústěním koryta do vytěţeného prostoru.  

c. Úprava (zatrubnění) odlehčovacího koryta, která bude těţebním prostorem zrušena 

musí být předem majetkoprávně vypořádána. 

d. Podél koryta Černské strouhy poţadujeme ponechat nedotěţený pilíř v šířce min. 50 

m. 

Vypořádání podnětů v ÚS:  

a. závěrečná úprava ÚS na popisovanou vodohospodářskou situaci upozorňuje 

v kapitole „B.4. Vodní hospodářství - B.4.1. Analýza vodních poměrů v lokalitě Lázně 

Bohdaneč-Čertoříšský“; dále pak je v kapitole „D. Závěrečná část – D.1. Stručné 

závěry a doporučení ÚS“ uveden požadavek na zpracování hydrotechnického 

posudku a návrhů na opatření s výše stanoveným účelem, jako úkol pro další etapy 

územně plánovacích a projektových prací; 
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E.3. KOPIE ZÁZNAMŮ Z KONZULTACÍ A VYJÁDŘENÍ, POKYNY K ÚPRAVĚ 

NÁVRHU ÚS 
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F.1. VYUŢITÉ PODKLADOVÉ MATERIÁLY (VÝBĚR) 

F.2. POUŢITÉ ZKRATKY (VÝBĚR) 
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F.1. PODKLADOVÉ MATERIÁLY (VÝBĚR) 

 

 Informace poskytnuté DITON, s.r.o. o loţisku štěrkopísku, provozních záměrech těţby  

 Strategie rozvoje města Bohdaneč pro léta 2011 - 2027 (6/2011) 

 Územní plán Lázně Bohdaneč  

 Územní plán Černá u Bohdanče  

 Územní plán Neratov  

 Územní plán Ţivanice  

 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (2010) 

 Územně analytické podklady Pardubického kraje (2011) 

 Územně analytické podklady ORP Pardubice (2010) 

 Územní studie rekreačního prostoru Čeperka - Oplatil (2006) 

 Územní prognóza jádrového území Hradecko-pardubické aglomerace (2003) 

 Regionální surovinová politika - Pardubický kraj (2003 - aktualizované znění k 1. 1. 2012 

- Koncept)  

 Projektová dokumentace přeloţky silnice I/36 s obchvatem Lázní Bohdaneč 

(Transconsult, s.r.o., 2007) 

 Dokumentace o posuzování vlivů záměru silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat na 

ţivotní prostředí (EIA) 

 Celostátní sčítání dopravy na silniční síti v roce 2010 (ŘSD ČR, 2011) 

 Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (schváleno MD č.j. 918/2009-910-IPK/8 

ze dne 15.9.2010), 

 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 

 Metodické pokyny pro výstavbu komplexních středisek cestovního ruchu a rekreace 

 

Poznámka:  

odborné termíny nebo pojmy pouţité v územní studii nevyţadují samostatné vysvětlení, 

popřípadě jejich vysvětlení je součástí jednotlivých kapitol textové části dokumentace. 
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F.2. POUŢITÉ ZKRATKY (VÝBĚR) 

 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DO  dotčené orgány (státní správy) 

DP  dobývací prostor 

EIA  posouzení vlivů na ţivotní prostředí 

CHLÚ  chráněné loţiskové území 

JZD  jednotné zemědělské druţstvo 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

NATURA soustava evropsky významných chráněných území přírody  

NKP  národní kulturní památka 

OBÚ  obvodní báňský úřad 

PK  Pardubický kraj 

PHM  pohonné hmoty 

POPD  plán otvírky a přípravy dobývání 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

RBC  regionální biocentrum 

RBK  regionální biokoridor 

RD  rodinné domy 

STI  správci subsystémů technické infrastruktury 

SZ  zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

ÚS  územní studie 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚP  územní plán 

ÚPP  územně plánovací podklady 

ÚP  územní studie 

VKP   významný krajinný prvek 

VN  vysoké napětí 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR  zásady územního rozvoje 

 

 

 


