
DNES LOUKY, ZÍTRA PLECH A ASFALT 

Vážení spoluobčané, 

slyšeli jste o tom, že na loukách poblíž Vaší obce mají být 

postaveny plechové haly a asfaltové plochy pro tisíce aut? 

S touto otázkou se dobrovolníci naší obecně prospěšné spo-

lečnosti obraceli 22. června 2008 na občany Vaší obce. 

Možná i na Vás osobně.  

Jak průzkum dopadl? 

Oslovili jsme takřka 900 občanů Libouchce a V. Chvojna. 

Ukázalo se, že třetina o záměru vůbec neslyšela. Většina 

ostatních měla o záměru více či méně zkreslenou představu.  

Mnozí z Vás projevili zájem o další fakta. Proto jsme pro 

Vás zjistili co nejvíce informací. Ty postupně umisťujeme na 

své internetové stránky www.Prateleprirody.cz.  

Část faktů naleznete v tomto letáku, který jsme pro Vás 

připravili. Těším se na další spolupráci. 

Za Přátele přírody, o.p.s. Marian Páleník (www.Palenik.cz) 

 

Má volná krajina nulovou hodnotu? 

Záměr na zřízení tzv. „zón“ jakoby vycházel ze zvráce-

né představy, že volná krajina nemá žádnou cenu a že kraji-

nu nemusíme chránit. Souhlasíte s tím?  

Máme za to, že „zóny“ jsou projevem barbarství a nekultur-

nosti. Projevem nulové úcty k volné krajině. 

Argumentuje se novými pracovními místy, možností nakupo-

vat apod. Ale za jakou cenu?  

V brzké době můžete čekat krásné barevné letáky vychvalu-

jící pozitiva záměru. Negativa investor zamlčí.  

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají 

Jde-li investorovi skutečně o to, abyste mohli pohodlně na-

kupovat (jak tvrdí), proč nepostaví obchod přímo ve Vaší ob-

ci? Proč Vám nesdělí pravdu, že jeho market zapříčiní krach 

krámků ve Vaší obci? Pak budete MUSET nakupovat u Knínic.  

Chce-li vytvářet (pro Vás?) pracovní místa, proč je nevytvo-

ří přímo ve Vaší obci? Pravda je taková, že mu na Vás vůbec 

nezáleží. Jediným jeho cí-

lem je zisk.  

Nyní potřebuje Váš sou-

hlas, a proto se Vám vli-

chocuje. Jakmile ho získá, 

přestanete ho zajímat. Až 

si za pár let vydělá, klidně 

nechá haly obklopené as-

faltem na krku Vaší obci. 

Záruky, že se tak nestane, 

máte nulové.  

Připusťme, že to s Vámi 

současní investoři skuteč-

ně myslí upřímně. Nemovi-

tosti tohoto typu ale mění 

majitele ze dne na den. A 

další vlastník už sliby a do-

hodami vázán nebude! 

 

 

 

 

Referendum v Libouchci a Přátelé přírody 

Vzpomínáte na referendum o otevření lomu na Klobouku? 

Konalo se v Libouchci z iniciativy Přátel přírody.  

R. 2001 se nám společně s tehdejším vedením Libouchce 

podařilo odvrátit hrozbu zahájení těžby kamene nad obcí. 

Nepřátelé lidí? 

Navážeme spolupráci i nyní? Zatím se nezdá. Pan starosta 

nás označil za „pochybnou organizaci“ a „nepřátele lidí“. 

Těžko říci proč. 

Přátelé přírody mají nyní ke 2.000 členů. Jsou mezi nimi 

také karikaturista V. Renčín, herci D. Vávra a D. Matásek, 

spisovatelka E. Hauserová, řada univerzitních profesorů 

(E. Kohák, H. Librová, K. Prach, J. David, M. Stehlík, J. Je-

ník, C. John, M. Lenderová, F. Sehnal, J. Gabrielová, P. Ko-

vář, Z. Rusínová, F. Černý a další). Samí pochybní nepřátelé 

lidí? 

Více o naší o.p.s. se můžete dozvědět na adrese  

www.Prateleprirody.cz/files/deset_let_PP.pdf 

Brzdíme dálnici? 

Přátelé přírody se otázkou dálnice D8 už 9 let nezabývají. 

(S výjimkou r. 2005, kdy jsme navrhovali vést v Českém 

středohoří dálnici v 3km tunelu - jako v Krušných horách.) 

Brzdíme obchvat Libouchce? 

Naopak. Kritizujeme státní orgány za liknavost. Již dávno 

měly mít obce obchvaty, semafory na přechodech atd. 

Poslání Přátel přírody 

Chránit přírodní bohatství před zásahy, které by znamena-

ly jeho nevratné snížení. 

Motto Přátel přírody 

Největší chybu dělá ten, kdo nedělá nic v domnění, že to 
málo, co udělat může, je bezvýznamné. (E. Burke) 

Park Žďárek – 33 hektarů plechu a afaltu. Na snímku vpravo dole Žďárek, nahoře 

Žďár. Největší hala má mít rozměry 513 × 151 m. 

http://www.prateleprirody.cz/
http://www.prateleprirody.cz/


FAKTA O „ZÓNÁCH“ 

Žďárek 

33 hektarů (plocha 66 fotbalových hřišť)  

22 hektarů zastavěné plochy = 12 plechových hal. 

Zatím má jít o sklady. V budoucnu nelze vyloučit výrobu. 

11 hektarů „zpevněných“ ploch = asfaltu a dlažby. 

Tři areály mají být oploceny celkem 4,8 km plotu. 

Denně má do areálu zajíždět až 1.500 nákladních aut a stovky 

osobních.  

Na příjezdové komunikaci se počítá s „místy pro přecházení“ bez 

dopravního značení, která „nezakládají přednost chodce“.  

Probíhat zde má nepřetržitý provoz 24 hodin denně 350 dní v roce.  

Hluk: Ventilátory a automobily. (V první fázi.) 

Znečištění ovzduší: Auta a 40 plynových kotlů o celk. výkonu 8 MW. 

Světelné znečištění: Nespecifikovaný počet výbojkových světlome-

tů à 150 a 400 W. 

Rozměry jednotlivých hal: 

513 ×151 m   |  414 × 101 m   |   213 × 101 m   |   189 × 100 m               

151 × 101 m  |   101 × 101 m   |   101 × 101 m    |   151 × 51 m           

139 × 51 m   |   139 × 511 m   |  126 × 51 m     |  101 × 101 m 

Investor: Park Žďárek, a. s., Praha 

Stav: Stavební úřad Libouchec vydal územní rozhodnutí. (Proti ně-

mu je možné podat odvolání do 8. 8. 2008.) 

Starosta V. Chvojna povolil vykácení stromů. MŽP vydalo souhlas 

s odnětím ze zemědělského půdního fondu. Ústní jednání proběhlo 

11. 4. 2008 v 10:00 na OÚ v Libouchci za účasti 3 občanů. 

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK405 

Knínice (původní záměr) 

13 hektarů (26 fotbalových hřišť) 

6 hektarů zastavěné plochy = plechová střecha 

7 hektarů „zpevněné“ plochy = asfalt 

Stav: Zatím neumožňuje platný Územní plán (ÚP) obce. Zastupitel-

stvo má (letos) rozhodnout o změně ÚP tak, aby se louky mohly 

změnit v „zónu“. Účelově (nesystémově) „na zakázku“ investora.  

Tzv. zjišťovací řízení (posouzení vlivů na ŽP) bylo na žádost inves-

tora v dubnu 2008 (po)zastaveno. 

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK425 
 

 

Další „zóna“ (asi 20 ha) má vzniknout u Petrovic místo lesa. 

Další negativní dopady „zón“ 

Devastace krajiny 

Stále vzácnější volná krajina na hranici CHKO České středohoří by 

se změnila v průmyslový areál. Rekreační potenciál by byl úplně 

znehodnocen. 

Dramatická změna krajinného rázu 

Většina hal by byla větší než celá osada Žďárek! Architektonicky 

absolutně nezapadá do současného typu zástavby okolních obcí. 

Vliv na mikroklima 

Asfalt a plech mění dopadající sluneční záření na teplo asi 7× více 

než zeleň. V létě dojde ke zvýšení teploty. V zimě lze naopak čekat 

větší mrazy. Srážky ze zpevněné plochy odtečou mnohem rychleji 

než z louky. V okolí tedy lze čekat větší sucha i méně srážek. 

Zhoubný vliv na výskyt zvířat 

V oploceném areálu vznikne jakási „zóna smrti“ prakticky bez volně 

žijících zvířat. Přitom se dnes na území vyskytuje řada druhů, ně-

které jsou i zákonem chráněné.  

Rušena budou i zvířata v širším okolí – světlem v noci, hlukem, ne-

přetržitým provozem na silnicích atd. 

 Stojí nám to opravdu za to? 

 

Přeměna dopadajícího slunečního záření 

 Teplo Výpar (vody) 

Zeleň cca 10% cca 60 – 70 % 

Asfalt a plech cca 70% cca 10% 

Zeleň zadrží část dešťových srážek a jejich následným odpařová-

ním ochlazuje své okolí.  

Zpevněné plochy (asfalt, dlažba a plechové střechy) vodu nezadrží 

a většinu dopadajícího slunečního záření promění v teplo. 

V důsledku toho ubývá v okolí srážek. 

Jak vypadá destrukce malých vodních cyklů? 

Výstupné sálavé proudy vytlačují oblaka do chladnějšího prostředí. 

(Repro ze slovenské publikace Voda pro ozdravění klimatu.)

Co můžete udělat Vy? 

Můžete:  

- účastnit se hlasování v anketě na www.Prateleprirody.cz; 

- informovat o záměru své okolí; 

- oslovit členy obecního zastupitelstva, zejména starostu; 

- vyjádřit se ke změně územního plánu pro „zónu“ Knínice; 

- pomoci nám s naší informační kampaní (anketa, petice…); 

- podpořit naši obecně prospěšnou společnost; 

- stát se členem nebo příznivcem Přátel přírody; 

- sdělit nám svůj názor na pratele.prirody@seznam.cz  

nebo Přátelé přírody | V Podhájí 35 | 400 01 Ústí n. Labem. 

Více informací získáte na Obecních úřadech v Libouchci a Velkém Chvojně. Podle zákona o právu na informace na ně máte nárok. V případě zájmu se neváhejte obrátit na svého starostu a další 

členy zastupitelstva Vaší obce. I my se těšíme na Vaše názory a ohlasy. Naší snahou je maximální informovanost a veřejná diskuse. Za Přátele přírody, o.p.s. Marian Páleník (www.Palenik.cz) 

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK405
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK425
http://www.prateleprirody.cz/
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