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Seznam zkratek
AIM

Automatizovaný imisní monitoring

BaP

Benzo-a-pyren

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Cl-

Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká státní norma

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

EIA

Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

EVL

Evropsky významná lokalita

GTP

Geotechnický průzkum

HPJ

Hlavní půdní jednotka

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

KES

Koeficient ekologické stability

KÚ

Konec úpravy

k.ú.

Katastrální území

LAeq

Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

LBK

Lokální biokoridor

MÚ

Městský úřad

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid disičitý

NRBK

Nadregionální biokoridor

OOP

Orgán ochrany přírody

OÚ

Obecní úřad

PD

Projektová dokumentace

PO

Ptačí oblast

POV

Plán organizace výstavby

PM10

pevné prachové částice menší než 10 μm

PM2,5

pevné prachové částice menší než 2,5 μm

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SP

Stavební povolení

ÚP

Územní plán

ÚPSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

Územní plán velkého územního celku

ÚR

Územní rozhodnutí

ÚSES

Územní systém ekologické stability
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VKP

Významný krajinný prvek

TLZ

Tuhé znečišťující látky

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZOV

Zásady organizace výstavby

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚ

Začátek úpravy

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí

ZSPD

Změna stavby před dokončením

ŽST, žst

Železniční stanice
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Úvod
Přehled přípravy uvažovaného záměru:
Dokumentaci EIA zpracoval RNDr. Vladimír Ludvík v červenci 1998.
Posudek EIA zpracoval Ing. Novotný v prosinci 1998.
Veřejné projednání proběhlo dne 14.1.1999 v zasedací místnosti OÚ Doudleby n. O.
Souhlasné stanovisko vydalo MŽP 18.1.1999.
Územní rozhodnutí o umístění uvažovaného záměru nabylo právní moci 14.3.2006.
Územní plán zahrnující uvažovaný záměr byl vydán 11.11.2008.
Aktualizace Hlukové studie byla zpracována v listopadu 2010.
Prodloužení ÚR nabylo právní moci 29.12.2010.
V současné době je zpracována DSP na celý záměr a vydáno stavební povolení na SO 103
Připojení Vamberk. Tímto stavebním objektem byla také stavba zahájena.
Pro tuto stavbu bylo v roce 2016 zažádáno o ověřující závazné stanovisko ve smyslu čl. II
bodu 1 (přechodných ustanovení) zák. č. 39/2015 Sb. MŽP vydalo nesouhlasné závazné
stanovisko EIA a to z důvodu, že původní stanovisko bylo vydáno dle příl. č. 4 zák. č.
244/1992 Sb. (stanovisko o hodnocení) a nemohlo tedy splňovat náležitosti dle příl. č. 6 zák.
č. 100/2001 Sb. (náležitosti stanoviska).
Od doby vydání stanoviska EIA v roce 1999 nedošlo dle dostupných informací k žádnému
umístění chráněné zástavby do prostoru významných vlivů z uvažovaného záměru.
Od doby vydání územního rozhodnutí v roce 2006 nedošlo dle dostupných informací
k žádnému umístění chráněné zástavby do prostoru ochranného pásma uvažovaného
záměru (50 m od osy komunikace) dle ÚR.
Hlavním podkladem pro ochranu obytné zástavby byly akustické studie, které byly
zpracovány v rámci DUR a byly dále aktualizovány v rámci DSP. Akustické studie byly
konzultovány s orgány ochrany veřejného zdraví a respektují jejich požadavky.
Od doby zpracování původní dokumentace EIA nedošlo k vyhlášení žádného nového
chráněného území ani vzniku nového biotopu chráněného druhu živočicha nebo rostliny
v dosahu vlivů záměru ani v širším okolí. Došlo ke vzniku území soustavy Natura 2000 (PO a
EVL) – nejbližší EVL Orlice a Labe. Vliv na tuto EVL a ostatní oblasti Natura 2000 byl
příslušným úřadem vyloučen.
Vlivy uvažovaného záměru nezasahují žádné chráněné území přírody ani PO nebo EVL
systému Natura 2000.
Uvažovaný záměr není v rozporu s Územními plány obcí Doudleby n. O a Kostelec n. O.
Toto oznámení bylo upřesněno o požadavky závěru zjišťovacího řízení z 19.06.2017 v jehož
rámci byl tento záměr již projednán. Jedná se o upřesnění v části týkající se záboru lesních
pozemků dle požadavků ČIŽP – (kapitola D.I.5):
-

výčet lesních pozemků dle parcelních čísel,

-

katastrálních území,

-

situační zákres konkrétního dotčení stavbou,

-

zákres do lesnické porostní mapy,
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-

50m ochranné pásmo lesa.

Dále byly doplněny závěry sčítání dopravy 2016 v kapitole D.I.3 dle doporučení KHS.
Zároveň byla upřesněna opatření v kap. B.I.6.
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A. Údaje o oznamovateli
A.1. Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41 Hradec Králové

A.2. IČ
65 99 33 90

A.3. Sídlo
Pouchovská 401
503 41 Hradec Králové

A.4. Oprávněný zástupce
Ing. Marek Novotný
tel.: 495 800 249

Na základě plné moci:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
Tel: 603 224 626
e-mail: ekoteam@atlas.cz
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B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
I/11 DOUDLEBY NAD ORLICÍ - OBCHVAT
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Novostavba silnice I. třídy. Navrhované řešení má délku 2,788 km v kategorii S 11,5/90.
Předmětem stavby je novostavba obchvatu sil. I/11 kolem Doudleb nad Orlicí v délce
2,788 km. Součástí stavby je dále přeložka místní komunikace v délce 0,234 km, mostní
objekt, dva rámové propustky a napojení obce Doudleby nad Orlicí ze západní a východní
strany. Připojení obce Doudleby n/Orl. od Kostelce n/Orl. bude převedeno do místních
komunikací. Pro připojení od Vamberka bude využita stávající silnice I/11, která bude po
realizaci obchvatu převedena do sítě silničních komunikací III. třídy.

B.I.3. Umístění záměru
Stavba prochází územím níže uvedených územních celků:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Obec: Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí
Katastrální území: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí

Přeložka vychází z přímého úseku silnice mezi Kostelcem nad Orlicí v km 81,019
pasportizace, kde by ve výhledu měl končit severní obchvat Kostelce nad Orlicí. Přeložka
končí na kruhovém objezdu v km 84,061 pasportizace, který je součástí stavby I/14
Vamberk, jižní přeložka, 3.stavba.
Umístění záměru v širším zájmovém území je patrné z následujícího obrázku:
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaným záměrem je novostavba obchvatu sil. I/11 kolem Doudleb nad Orlicí v délce
2,788 km.
Silnice I/11 mezi Hradcem Králové a Žamberkem je zařazena do vybrané sítě silničních
komunikací. Tvoří spojnici mezi střední a východní částí Čech se severní Moravou. V
současné době prochází významnými sídelními útvary. Snahou je postupně tyto průtahy
nahrazovat obchvaty obcí. Zatím je realizován obchvat Třebechovic, Týniště nad Orlicí a
obchvat Vamberka. Úseky v intravilánu obcí Častolovice a Kostelec nad Orlicí jsou
homogenizovány a zkapacitněny.
Před realizací této stavby byla realizována stavba „I/14 Vamberk, jižní přeložka, 3. Stavba“,
jejíž součástí je okružní křižovatka na konci úseku a s tím spojená překládka vedení VN 35
kV a veřejné osvětlení křižovatky. Na jiné stavby není v tomto území obchvat sil. I/11
Doudleby n/Orl. vázán.
Z hlediska kumulace vlivů lze předpokládat kumulaci vlivů z ostatních silnic, železnice a vlivy
z obhospodařování zemědělské půdy. Ovšem vzhledem k hlavnímu smyslu záměru –
přesunutí tranzitní dopravy z intravilánu do extravilánu, lze očekávat kumulativní vlivy
převážně pozitivní.
Další kumulativní vlivy lze očekávat při naplňování funkčních ploch stanovených územním
plánem Doudleby nad Orlicí. Na jih od záměru, resp. v prostoru mezi intravilánem a
záměrem jsou územním plánem stanoveny funkční plochy izolační zeleně v návrhu nebo
v rezervě. V případě realizace náplně těchto ploch dojde k dalšímu významnému snížení
vlivů hluku, imisí, vlivů na krajinu a klima.
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Výřez z územního plánu Doudleby nad Orlicí
IZ

– izolační zeleň – návrh

R_IZ

– izolační zeleň - rezerva
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Silnice I/11 Doudleby – obchvat řeší nevyhovující dopravní situaci uvnitř obce. Stávající trasa
silnice I/11 prochází intravilánem obce s prudkým stoupáním a klesáním, nepřehlednými
křižovatkami a mnoha vjezdy do objektů. Realizací přeložky budou výše uvedené dopravní
závady odstraněny, a tím se zvýší bezpečnost dopravy. Zároveň dojde k vymístění tranzitní
dopravy z obce Doudleby nad Orlicí.
Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ke zvýšení kapacity silnice I/11, ke
zlepšení dopravně ekonomických hledisek a v neposlední řadě ke snížení negativních účinků
dopravy na životní prostředí obyvatel obce Doudleby nad Orlicí.
Navržená přeložka silnice I/11 Doudleby - obchvat je v celém svém úseku situována severně
od stávající zástavby. Je vedena nad jejím severním okrajem a prochází volným koridorem
pod bývalým Školním statkem, který tak bude od obce oddělen. Tento průchozí bod je
jediným, který lze pro vedení přeložky po severní straně obce využít, s napojením na již
realizovanou přeložku silnice I/11 kolem Vamberka.
Přeložka vychází z přímého úseku silnice mezi Kostelcem nad Orlicí v km 81,019
pasportizace, kde by ve výhledu měl končit severní obchvat Kostelce nad Orlicí. Přeložka
končí na kruhovém objezdu v km 84,061 pasportizace, který je součástí stavby I/14
Vamberk, jižní přeložka, 3.stavba.
Přeložka silnice I/11 Doudleby - obchvat je navržena v jedné aktivní variantě.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí vydal stanovisko k
záměru z hlediska územně plánovací dokumentace ve smyslu bodu H. přílohy č. 1 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, kde dle uvedených regulativů pro danou plochu je
možno konstatovat, že záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací (viz
příloha).

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Souhrnný technický popis stavby
Navržená přeložka silnice I/11 Doudleby - obchvat je v celém svém úseku situována severně
od stávající zástavby. Je vedena nad jejím severním okrajem a prochází volným koridorem
pod bývalým Školním statkem, který tak bude od obce oddělen. Tento průchozí bod je
jediným, který lze pro vedení přeložky po severní straně obce využít, s napojením na již
realizovanou přeložku silnice I/11 kolem Vamberka.
Související komunikace jsou připojení obce Doudleby nad Orlicí ze směru od Kostelce nad
Orlicí, připojení od Vamberka a přeložka místní komunikace a polní cesty.
Silnice I/11 Doudleby – obchvat bude úrovňově křížit polní cestu. Přeložku místní
komunikace do bývalého Školního statku bude křížit mimoúrovňově. Součástí stavby jsou
dále dva rámové mosty a dvě protihlukové stěny.
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Technický popis objektů
SO 101 Silnice I/11
Obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. začíná v km 81,019 pasportizace. Vychází z přímého úseku
silnice mezi Kostelcem nad Orlicí. Obchvat je v celém svém úseku situován mimo stávající
zá-stavbu. Je veden nad jejím severním okrajem. Přeložka končí v km 84,061 pasportizace,
na kruhovém objezdu, který je součástí I/14 Vamberk, jižní přeložka, 3.stavba.
Celková délka přeložky je 2,788 km. Směrově je vedena levotočivým obloukem o poloměru
R = 2500 m s přechodnicemi L = 100 a 400 m, přímou o délce 1318,13 m a dále levotočivým
obloukem o poloměru R = 850 m s přechodnicemi L = 150 m.
Šířkové uspořádání je dle návrhové kategorie S 11,5/90. Šířka jízdních pruhů je 2 x 3,50 m,
vodicí proužky 2 x 0,25m, zpevněné krajnice 2 x 1,50 m a nezpevněné krajnice 2 x 0,50 m.
Konstrukce vozovky bude navržena pro třídu dopravního zatížení II, návrhovou úroveň porušení vozovky D0.
Po pravé straně silnice jsou ve staničení 1,080–1,290 a 2,152–2,378 km navrženy dvě
protihlukové stěny o výšce 2,5 m.
V km 1,780 a 2,132 jsou navrženy dva rámové mosty 3,0/2,0 m, v km 2,187 46 most přes
místní komunikaci.
Navrhovaná přeložka je v celé délce na vrstvě sprašové hlíny, která má v území klasifikační
vlastnosti plastického jílu tuhé i měkké konzistence. Do hloubky 1,2 – 2,5 m má zemina
většinou konzistenci tuhou, poté následuje 1,5 – 3,0 m mocná sprašová hlína měkké
konzistence. U této zeminy lze očekávat zhoršenou zpracovatelnost z důvodů vyšší
přirozené vlhkosti. Proto je v projektu navrženo v aktivní zóně do hloubky 0,50 m nahradit
původní zeminu vhodnou nenamrzavou zeminou, hutněnou na 102 % PS. Pro vytvoření
násypového tělesa se využijí sprašové hlíny z výkopu se zlepšením vápnem. Na násypovém
tělese bude aktivní zóna v tloušťce 0,50 m rovněž z vhodné nenamrzavé zeminy, získané ze
zemníku.
Opuštěné části stávající silnice I/11 budou zrekultivovány.

SO 102 Připojení Kostelec n/Orl.
Obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. je připojen na stávající silnici I/11 v prostoru mezi
Kostelcem n/Orl. a obcí Doudleby n/Orl. v km 0.693 průsečnou křižovatkou. Připojení
od Kostelce n/Orl. končí na stávající sil. I/11 v místě odbočení místní komunikace
k Agropodniku.
Celková délka úpravy je 0,140 km. Přeložka začíná přímou, poté pokračuje levotočivým
obloukem o poloměru R = 75 m a končí přímou v ose stávající silnice.
Šířkové uspořádání je dle návrhové kategorie S 7,5/50. Šířka jízdních pruhů je 2 x 3,00 m,
vodících proužků 2 x 0,25, a nezpevněné krajnice 2 x 0,50 m. Konstrukce vozovky bude
navržena pro třídu dopravního zatížení III, návrhovou úroveň porušení vozovky D1.
V km 0,136 bude zřízen trubní propust DN 1200 mm. Propust pod stávající sil. I/11 v místě
upraveného vjezdu na pozemky bude přestavěn.
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U připojení od Kostelce n/Orl. bude část stávající sil. I/11 využito pro vytvoření vjezdu
na zemědělské pozemky.

SO 103 Připojení Vamberk
Obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. je připojen na stávající silnici I/11 v prostoru mezi obcí
Doudleby nad Orlicí a Vamberkem na okružní křižovatce, která je součástí stavby I/14
Vamberk, jižní přeložka, 3. stavba. Připojení obce Doudleby n/Orl. od Vamberka je
odkloněno jižním směrem od stávající trasy sil. I/11 pro příznivější napojení na okružní
křižovatku.
Celková délka úpravy je 0,21318 km. Přeložka navazuje na stávající sil. I/11 v přímé, poté
pokračuje pravotočivým obloukem o poloměru R = 350 m, následuje přímá, levostranný
oblouk o poloměru R = 75 m a přímá do kruhového objezdu.
Šířkové uspořádání je dle návrhové kategorie S 9,5/70. Šířka jízdních pruhů je 2 x 3,50 m,
vodících proužků 2 x 0,25, zpevněné krajnice 2 x 0,50 a nezpevněné krajnice 2 x 0,50 m.
Konstrukce vozovky bude navržena pro třídu dopravního zatížení III, návrhová úroveň
porušení vozovky D1.
Pro zabránění odtoku vody na sousední zemědělské pozemky, je na pravé straně
komunikace navržen zvýšený obrubník a odvodnění zajištěno uličními vpustěmi.
Opuštěná část stávající silnice I/11 bude zrekultivována.

SO 104 Místní komunikace
Místní komunikace se kříží s obchvatem sil. I/11 mimoúrovňově. Pro dosažení podjezdné
výšky je nutné provést snížení její nivelety, které vyvolalo přeložení části této komunikace.
Celková délka přeložky je 0,233 60 km. Přeložka místní komunikace je napojena v oblouku
stávající komunikace, pokračuje pravostranným obloukem o poloměru R = 100 m, následuje
přímá v délce 108,38 m a pravostranným obloukem o poloměru R = 100 m se napojuje
zpátky na stávající MK.
Šířkové uspořádání je dle návrhové kategorie MO2K 7/7/30. Šířka jízdních pruhů je 2 x 2,75
m, nezpevněné krajnice 2 x 0,75 m. Příčný sklon vozovky je v přímé střechovitý ve sklonu
2,5 %, v obloucích pak jednostranný o hodnotách 2,5 a 3,5
V km 0,129 69 prochází přeložka MK pod mostem, kde bude zřízen pravostranný chodník
o šířce 1,5 m.
Konstrukce vozovky bude navržena pro třídu dopravního zatížení IV, návrhovou úroveň
porušení vozovky D1.
Komunikace bude odvodněna rigoly, zaústěnými do uličních vpustí. V ose komunikace je
uloženo nové kanalizační potrubí DN 600 mm.
Opuštěná část stávající MK bude zrekultivována.

SO 105 Polní cesta
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Polní cesta odbočující z místní komunikace bude na začátku v délce 100 m nahrazena
přeložkou. Přeložka bude odbočovat v km 0,064 z nové místní komunikace. Vedena bude
přímou a naváže na pokračující úsek této polní cesty.
Přeložka polní cesty je navržena v kategorii P 4,0/30 s šířkou jízdních pruhů 1,50 m a
nezpevněnými krajnicemi v šířce 0,50 m.
Konstrukce vozovky je navržena pro třídu zatížení V a návrhovou úroveň porušení vozovky
D2.
V km 0,053 bude zřízen trubní propust DN 1200 mm.
Z polní cesty budou proveden oboustranný sjezd na sousední pozemky.
Opuštěná část stávající polní cesty bude zrekultivována.

SO 201 Most přes místní komunikaci
Přeložka silnice I/11 kříží v km 2,187 46 mimoúrovňově místní komunikaci mostním objektem
s délkou přemostění 9,18 m.
Uspořádání sil. I/11 v příčném směru je: jízdní pruhy 2 x 3,50 m, vodicí proužky 2 x 0,25 m,
zpevněné krajnice 2 x 2,00 m. Levostranná římsa má šířku 0,80 m, pravostranná římsa má
šířku 1,65 m. Volná šířka mezi svodidlovým zábradlím je 11,50 m, celková šířka mostu je
13,95 m. Na pravé straně vozovky je navržen obslužný chodník v šířce 0,75 m a protihluková
stěna o výšce 2,5 m.
Do levostranné římsy je zakotveno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2, do pravostranné římsy
ocelové svodidlo JSNH4/N2 a sloupky protihlukové stěny.
Místní komunikace v návrhové kategorii MO2K 7/730 podchází pod silnicí I/11 v km 0.129
96. Na pravé straně komunikace je v místě přemostění navržen chodník v šířce 1,50 m,
na levé straně odrazný pruh v šířce 0,50 m. Volná šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky
je 7,50 m.
Úhel křížení je 87,25 g s levou šikmostí. Minimální podjezdná výška místní komunikace pod
mostním objektem je 5,00 m.
Most je navržen pro zatížení třídy A dle ČSN 73 6203 zatížení mostů. Délka přemostění je
28,35 m.
Nosná konstrukce je navržena jako rozpěráková, kterou tvoří železobetonová deska spojená
s monolitickými opěrami vrubovými klouby. Kolmá světlost mostu je 9,00 m. Železobetonová
deska má proměnnou tloušťku 0,65-0,79 m.
Přechod z mostního objektu na násypové těleso je proveden přechodovými deskami v délce
4,00 m.
Opěry jsou ze železového betonu. Křídla zavěšená na opěry jsou rovnoběžná s osou
komunikace. Založení opěr a křídel je plošné na vrstvě štěrkopísku na úrovni 302,70 m n. m.

SO 202 Rámový most km 1,780
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Přeložka silnice I/11 přechází v km 1.780 přes terénní úžlabí, kterým se odvádí srážkové
vody z povrchu území. Pro zajištění průtoku vody a zároveň pro vytvoření spojení
biokoridoru na severní a jižní straně přeložky silnice, je v těchto místech navržen rámový
přesypaný most o světlosti 3,0/2,0 m.
Úhel křížení osy komunikace a osy mostu je 62,048 g.
Propust tvoří 34 ks železobetonových rámů IZM 3/2 - 6. Podélný spád je 2,0 %.
Neúnosné zeminy v podloží je nutno odstranit a nahradit sanační vrstvou z kameniva.
Na této vrstvě bude zřízena železobetonová roznášecí deska v tl. 0,25 m, na kterou budou
rámy osazeny. Na horní ploše rámů se zřídí spřažená železobetonová deska s vytvořeným
podélným sklonem pro zajištění odvodnění. Izolace z natavovacích pásů bude chráněna
vrstvou asfaltové-ho betonu ABJ II v tl. 40 mm. Objekt bude obsypán štěrkopískem.
Objekt bude doplněn jednak křídly rovnoběžnými s osou komunikace a jednak křídly kolmými
na osu mostu. Zemní kužele budou odlážděny vegetačními tvárnicemi. Dno na vtoku a
výtoku bude zpevněno kamennou dlažbou kladenou do cementové malty. Na výtokové
straně bude vytvořena jímka s hradítkem, pro umožnění vytvoření zábrany proti kontaminaci
vod při případné havárii na komunikaci.
Stávající meliorační odpad z rybníčku bude nahrazen v délce 77,5 m železobetonovými
rourami, které budou pod silničním náspem obetonovány.
Pro navedení živočichů do mostu budou na obou stranách podél přeložky silnice zřízeny
zábrany z drátěného pletiva.

SO 203 Rámový most km 2,132
Přeložka silnice I/11 přechází v km 2.132 přes terénní úžlabí, které tvoří místní vodoteč bez
stálého průtoku vody. Pro zajištění průtoku vody a zároveň pro vytvoření spojení biokoridoru
na severní a jižní straně přeložky silnice, je v těchto místech navržen rámový přesypaný
most o světlosti 3,0/2,0 m.
Úhel křížení osy komunikace a osy mostu je 87,656 g.
Propust tvoří 23 ks železobetonových rámů IZM 3/2 - 6. Podélný spád je 2,0 %.
Neúnosné zeminy v podloží budou nahrazeny sanační vrstvou z kameniva. Na této vrstvě
bude zřízena železobetonová roznášecí deska v tl. 0,25 m, na kterou budou rámy osazeny.
Na horní ploše rámů se zřídí spřažená železobetonová deska s vytvořeným podélným
sklonem pro zajištění odvodnění. Izolace z natavovacích pásů bude chráněna vrstvou
asfaltového betonu ABJ II v tl. 40 mm. Objekt bude obsypán štěrkopískem.
Objekt bude doplněn jednak křídly rovnoběžnými s osou komunikace a jednak křídly kolmými
na osu mostu. Zemní kužele budou odlážděny vegetačními tvárnicemi. Dno na vtoku a
výtoku bude zpevněno kamennou dlažbou kladenou do cementové malty.

SO 301 Dešťová kanalizace MK
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V rámci obchvatu sil. I/11 Doudleby n/Orl. je řešena kanalizace k odvedení dešťových vod
z SO 102 – Místní komunikace a dešťových vod které stékají do příkopů budované
komunikace z přilehlého terénu pod mostním objektem a odvedení těchto vod do recipientu.
Pro potřeby hydrotechnického návrhu byl stanoven odtok z odvodňované plochy komunikací
a proveden odhad odtoku stávajícího z polností.
V staničení km 2,187 dochází k výstavbě podjezdu MOK pod obchvatem komunikace I/11.
V tomto nejnižším místě je osazeno několik příkopových vpustí. Odvodňovaná plocha
z komunikace je 2,57 ha, odtokový součinitel 0,7, z ploch zeleně 4,22 ha, odtokový součinitel
0,15. Objem odtoku je 323,1 l/s.
Extrémní odtok z přilehlých polností s rozlohou 7,85 ha s odtokovým koeficientem 0,65 je
678,6 l/s. Celkový extrémní odtok je 1001,8 l/s.
Navrhovaná kanalizace Ultra Ribb 2 profilu DN 600 má při spádu 23‰ kapacitní plnění
1441,78 l/s.
Dle technického návrhu je tedy schopna převést i extrémní odtoky mimo těleso komunikaci
do okolního prostoru.
Kanalizace je navržena z materiálu korugovaného dvojstěnného potrubí z PP uloženého
do pískového lože. Spád kanalizace je navržen dle terénních dispozic 23 - 36 ‰.
Revizní šachty jsou navrženy typové betonové s prefabrikovaným dnem. Poklopy jsou
navrženy litinové pro zatížení D400 a budou osazeny dle nivelety komunikace.
Kanalizace bude ukončena výústním objektem do stávajícího recipientu. Součástí výústního
objektu je mobilní norná stěna. Výústní objekt je navržen jako kolmé betonové čelo s lícovou
stranou zděnou z lomového kamene krytou betonovou deskou.
Kamennou dlažbou bude dále opevněno dno vodoteče v délce 2,0 m. Dlažba bude
ukončena betonovým prahem.

SO 302 Rekonstrukce dešťové kanalizace
V km 1,780 obchvatu sil. I/11 Doudleby n/Orl. dochází k výstavbě rámového mostu s funkcí
převedení biokoridoru pod komunikací. V tomto místě je požadavek na odvodnění nejnižšího
místa s následným převedením odpadu z místního rybníka.
Odtok z komunikace a svahování je z plochy komunikace 1,9 ha s odtokovým součinitelem
0,70 a z plochy zeleně 4,9 ha s odtokovým součinitelem 0,15. Celkový odtok činí 274,3 l/s.
Extrémní odtok s přilehlých polností 9,35 ha s odtokovým koeficientem 0,65 je 883 l/s.
Odtok z rybníčku a podchycení drenáží je provedeno z profilu DN 400 BET. Kapacitní plnění
tohoto potrubí při stávajícím spádu 16 –27‰ lze odhadnout na cca 239 – 311 l/s.
Součtový extrémní odtok včetně odpadu z rybníka je 1393,3 l/s.
Navrhovaná kanalizace Ultra Ribb 2 profilu DN 600 má při spádu 36‰ kapacitní plnění
1825,65 l/s a profil DN 800 kapacitní plnění 2869,19 l/s.
Navrhovaná kanalizace je s rezervou schopna převést i extrémní odtoky a odtoky drenáží i
z rybníka mimo těleso komunikaci do okolního prostoru.
eko

20

team

Kanalizace je navržena z materiálu korugovaného dvojstěnného potrubí z PP uloženého
do pískového lože. Spád kanalizace je navržen dle terénních dispozic 23 - 36 ‰.
Revizní šachty jsou navrženy typové betonové s prefabrikovaným dnem. Poklopy jsou
navrženy litinové pro zatížení D400 a budou osazeny dle nivelety komunikace.
Kanalizace bude ukončena výústním objektem do stávajícího recipientu. Výústní objekt je
navržen jako kolmé betonové čelo s lícovou stranou zděnou z lomového kamene krytou
betonovou deskou.
Kamennou dlažbou bude dále opevněno dno vodoteče v délce 2,0 m. Dlažba bude
ukončena betonovým prahem.
Zachycení přívalových dešťů ve větším rozsahu je podmíněno zejména úpravami
hospodaření na zemědělských pozemcích nad obchvatovou komunikací, tj. popř. změnou
kultury, výstavbou odvodňovacích příkopů, mezí, remízů, stromořadí a pod. z důvodu
zkrácení délky svahu, která při osetí plodinami nezadržujícími vodu (kukuřice) není schopna
zajistit potřebný vsak a retardaci odtoku.
V případě, že v průběhu zemních prací dojde k narušení melioračního systému, bude tento
uveden do původního stavu.

SO 351 Přeložka vodovodu
Trasa obchvatu sil. I/11 v km 2,398 kříží stávající vodovodní řad bývalého Školního statku
v Doudlebách nad Orlicí a souběžného potrubí požárního suchovodu. Obě stávající potrubí
jsou z litiny DN 100 mm. V souběhu s vodovodním potrubím je položen ovládací kabel.
V místě křížení je těleso komunikace vedeno v zářezu a proto by došlo ke snížení krytí
potrubí. Z tohoto důvodu je navrženo přeložení vodovodu tak, aby řešení vyhovovalo ČSN
75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemními komunikacemi.
Přeložka vodovodního řadu i požárního suchovodu jsou provedeny jako paralelně uložené
litinové potrubí DN 100 mm délky 87,05 m
Křížení je navrženo v km 2,415 kolmo k ose vozovky. Krytí vodovodního potrubí
v nezpevněném terénu je 1,3 m, krytí chráničky pod dnem příkopů je minimálně 0,6 m. Krytí
chráničky pod vozovkou je minimálně 1,5 m.
Ve vrcholovém bodu V1 je na řadu umístěný podzemní hydrant (H1), který plní funkci
vzdušníku. Ve staničení km 0,054 00 je umístěn podzemní hydrant (H2), který plní funkci
kalníku.
Pod komunikací je vodovodní potrubí uloženo v PE chráničce 225x20,5 mm, SDR 11. Délka
chráničky (25,3 m) je navržena tak, aby na obou stranách silnice končila min 0,6 m za vnější
hranou příkopů (doporučeno ČSN 75 5630).
Oba vodovodní řady budou provedeny z potrubí z tvárné litiny DN 100 mm. Směrové lomy
na potrubí budou provedeny použitím hrdlových tvarovek. Vodovodní potrubí v chráničkách
je z PE 110 x 10,0 mm (SDR 11).
Obě potrubí budou pokládána ve společné rýze se šířkou ve dně 1500 mm. Na dno rýhy
urovnané do předepsaného spádu bude proveden pískový podsyp tl. 100 mm. Potom bude
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provedena montáž obou potrubí a nad potrubí se uloží vyhledávací vodič, který se propojí
s kovovými součástmi vodovodních řadů. Obsyp potrubí bude proveden pískem do výšky
300 mm nad vrchol potrubí.
Ovládací kabel bude přeložen v souběhu s vodovodním potrubím v osové vzdálenosti
1200 mm od osy potrubí. V místě křížení komunikace bude položena kabelová chránička
z tvrdého polyetylénu o světlosti 50 mm. Hloubka uložení pode dnem příkopu bude 400 mm.
Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2 bude přeložen v celkové délce 89 m Kabel bude naspojkován
v místě přeložky ke stávajícímu kabelu.
Napěťová soustava 3 PEN 3 x 230/400 V, 50 Hz. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41.

SO 370 Úprava meliorací
Obchvat sil. I/11Doudleby n/Orl. bude křížit meliorační systém. Při stavbě je třeba zajistit, aby
funkce tohoto systému nebyla narušena a části meliorace zasažené stavebními pracemi
obnovit.
Hlavník v km 0,100 bude zaústěn do příkopu po levé straně obchvatu a voda z něho
převedena do nového propustku v km 0,092.
Hlavník v km 1,012 bude zaústěn do levostranného příkopu obchvatu, pokud to výškové
poměry umožní. Jinak bude hlavník uložen do chráničky, ve které bude převeden pod
komunikací a vyústěn v místech, kde nyní končí.
Péra drenážního systému, pokud budou zasažena výkopem pro komunikaci, budou
ukončena v silničních příkopech.

SO 401 Úprava vedení VN 35 kV
V místě km 2,560 kříží SO 101 – Silnice I/11 vrchní vedení VN 35 kV. Sloup bude přemístěn
a opatřen bezpečnostními závěsy. Projekčně zajišťuje VČE a.s.
V konci úseku SO 101 – Silnice I/11 (v místě okružní křižovatky) kříží komunikaci síť VN
35 kV, 50 Hz, IT, linka VN 361, která je dále vedena podél silnice k Doudlebům. Stožáry
v tomto místě budou přesunut za obvod okružní křižovatky a za hranici rozšíření příjezdu od
Vamberka SO 103. Tyto práce jsou součástí stavby „I/14 Vamberk, jižní přeložka, 3. stavba a
projekčně je zajišťuje VČE a.s.

SO 431 Přeložka veřejného osvětlení
Přeložkou SO 102 – Místní komunikace dojde k přeložce stávajícího veřejného osvětlení.
Pro osvětlení jsou použity ocelové pozinkované sadové stožáry o délce 5,5m. Jako
osvětlovací tělesa jsou zvolena svítidla se sodíkovou výbojkou 70W. Pro osvětlení pod
mostem byla zvolena zářivková svítidla 2x54W. Zářivková svítidla budou připojena
z pojistkového vývodu ve stožáru venkovního osvětlení.
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Napěťová soustava 3 PEN 3 x 230/400 V, 50 Hz. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41. Příkon veřejného osvětlení – 0,7 kW.
Přeložka kabelového vedení pro osvětlení se předpokládá napojit ze stávajícího stožáru pod
číslem 10. Kabelové vedení bude uloženo podél komunikace. V chodníku pod mostem se
předpokládá uložit kabel do ochranné trubky. Přeložka vedení bude ukončena do stávajícího
stožáru č. 14. Pro přeložku je použit kabel AYKY 4Jx25mm2.
Kabely budou uloženy ve volné trase v kabelovém loži z kopaného písku tloušťky 10 cm
v hloubce 0,8m. Pod komunikacemi a zpevněnými plochami bude kabel uložen v betonovém
žlábku TK (nebo plastovém) nebo v trubce o průměru 110 mm v hloubce 1,2m. Při křížení
s ostatními inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy v ochranném kabelovém žlábku TK,
který bude místo křížení přesahovat o 1 m na každou stranu.
Dva ks stávajících sadových svítidel budou zrušeny.

SO 451 Přeložka místního telefonního kabelu
Ve staničení 2,187 obchvatu silnice I/11 bude vybudováno mimoúrovňové křížení s místní
komunikací. Podél této komunikace je veden telekomunikační kabel, který je ukončen v UR
1/1.Ve stan. 0,040 - 0,065, úpravy této místní komunikace, bude tento telekomunikační kabel
přeložen, v délce 25 m, stranovou přeložkou do prostoru mimo úpravu komunikace.
Sdělovací kabel ve správě Školního statku Doudleby bude pod tělesem přeložky silnice I/11
uložen do chráničky.

SO 461 Přeložka dálkového optického kabelu
Po levé straně stávající silnice I/11, ve směru od Kostelce n.Orl. do Doudleb, vedou dálkové
optické kabely DKO Hradec Králové - Ústí nad Orlicí typ DKO 6(+)TW + 6(-)TW + 12 + Cu LT a DKO Hradec Králové - Rychnov nad Kněžnou typ DKO 20 - dielektrický - AT&T , který
se za pří-kopem, před odbočkou do Agropodniku, dělí v rozdělovací spojce 03/4 na dva
směry. Hlavní kabel odbočuje vlevo, podél příkopu a přípojný kabel typ DKO 12 –
dielektrický - AT&T, odbočuje vpravo a je ukončen v Doudlebách. Spolu s těmito kabely jsou
vedeny rezervní trubky HDPE.
Optické kabely budou, v prostoru stan. 0,230 - 0,680 nové komunikace, přeloženy stranovou
překládkou, která zkrátí hlavní trasu o cca 80 m a prodlouží přípojný kabel do Doudleb o cca
120 m.
Pro tuto přeložku bude podél nové silnice vyhloubena kyneta ve vzdálenosti 6 m od hrany
budoucího příkopu, kde v místech hospodářských sjezdů a pod příkopem budou kabely a
trubky uloženy v betonových žlabech přesahujících o 1 m kraje sjezdů a příkopu. Před
příkopem bude uložena skříň „Majdalena“ v níž budou uloženy zbývající rezervy kabelů. Za
příkopem bude uložena rozdělovací spojka 03/4, mezi ní a stávající spojkou budou položeny
nové trubky HDPE 40, které budou po zkalibrování a tlakové zkoušce připojeny na stávající.
Přípojný kabel bude prodloužen vložkou o délce 500 m, která bude připojena na stávající trať
v nové rozdělovací spojce 03/4 a v rovné spojce, která bude uložena v místě křížení trasy
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přípojného kabelu s vozovkou do Agropodniku. Spojky budou uloženy ve skříních
„Majdalena“ a budou označeny Markerem 3M.
Přeložky budou provedeny ve spolupráci a podle pokynů správce kabelů, který požaduje,
aby organizace přeložky byla uzpůsobena tak, aby ji bylo možno provést v jednom dni.

SO 462 Přeložka dálkového kabelu
Ve staničení 2,700 křižuje obchvat silnice I/11 starý dálkový kabel DK Rychnov n.Kn. –
Potštejn typu 37 DM 0,9 DCKQPV, který křižuje i stávající silnici I/11 a tím i její budoucí
napojení na kruhový objezd. Tento kabel bude přeložen stranovou přeložkou v délce 120 m,
bez přerušení. Trasa přeložky je volena tak aby byla stejná jako trasa stávající. Pro kabel se
připraví nová kyneta s novými přechody (chráničkami) přes obchvat silnice I/11 a napojením
na stávající silnici I/11.
Kabel bude, v těchto přechodech, uložen do betonových žlabů typu TK 2 a podél nich bude
položena rezervní chránička PE110/100. Tato chránička i žlaby budou uloženy v betonovém
obsypu tloušťky 20 cm.

SO 501 Přeložka VTL plynovodu
V km 2,525 dojde ke křížení obchvatu silnice I/11 se stávajícím VTL plynovodem. Přeložka
části stávajícího VTL plynovodu DN 300; PN 40 bude provedena v km 2,520 obchvatu. V
tomto úseku je nutno přeložit stávající VTL plynovod v délce 36,5 m, které zajistí kolmé
křížení se silnicí I/11 a odpovídající vertikální uložení tohoto plynovodu se silnicí.
Provozní tlak VTL plynovodu je 2,2 MPa tj. 22 barů. Plynovod je součástí VTL plynovodní
soustavy společnosti VČP Net, s.r.o. Hradec Králové.
Pro stavbu přeložky VTL plynovodu budou použity ocelové trubky bezešvé profilu
323,9x8mm.
Spoje potrubí budou svařovány elektrickým obloukem.
Potrubí pro chráničku bude použito ocelové se šroubovicovým svarem DN 500mm ( 520 x
8 mm) bez továrního opláštění. Na obou koncích chráničky bude umístěna čichačka.
Chránička bude vybavena propojovacím objektem POCH .
Potrubí bude uloženo na pískovém loži tl. 0,1 m a bude obsypáno pískem do výše 0,3 m nad
vrch potrubí.
Protikorozní ochrana VTL přeložky je uvažována pasivní dle TPG 920 21. Potrubí bude
opatřeno z výroby třívrstvou izolací HDPE dle DIN 306 70 v provedení v o tloušťce vrstvy
2,7 mm.
Po odplynění bude stávající odpojený plynovod odstraněn ze země.

SO 701 Protihlukové stěny
Pro omezení hluku z nově vytvořeného obchvatu sil. I/11 budou v souladu se závěry
„Dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí“ vytvořeny protihlukové stěny.
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SO 701.1 – Protihluková stěna bude zřízena v km 1,080 – 1,290 v délce 216 m. Stěna bude
umístěna za hranou příkopu. Bude 2,50 m vysoká, z čehož 2,00 m budou absorbční dřevěné
panely a 0,50 m železobetonový soklový panel. V místě křížení s polní cestou bude stěna
odkloněna od komunikace a zřízen v ní průjezd.
SO 701.2 – Protihluková stěna bud zřízena v km 2,152 – 2,378 v délce 226 m. Stěna bude
umístěna nad hranou násypu silničního tělesa. Bude vysoká 2,50 m, z čehož 2,00 m budou
absorbční dřevěné panely a 0,50 m železobetonový soklový panel.
V místě kde protihluková stěna přechází přes mostní objekt v délce 30 m, budou na místo
dřevěných panelů použity průhledné desky PMMA.
Sloupky protihlukových stěn budou z ocelových profilů HEA 160 mm. Slupky budou vetknuty
do vrtaných železobetonových pilot. Na mostě budou sloupky kotveny šrouby do
železobetonové římsy.

SO 801 Vegetační úpravy
Ohumusované svahy silničního tělesa se zatrávní.
V místech, kde je to technicky možné se na svazích vysází křoviny a stromy v druzích
odpovídající vegetaci v tomto regionu. Výsadba musí být provedena tak, aby umožňovala
údržbu silničních svahů a nezmenšovala rozhledové poměry na komunikacích.

SO 820 Rekultivace
Plochy stávajících vozovek, které budou mimo prostor přeložek komunikací se rekultivují.
Konstrukce vozovek se odstraní, povrchy ploch se vyrovnají s okolním terénem.
Rekultivována bude plocha stávající silnice I/11 mezi Kostelcem nad Orlicí a Doudlebami
nad Orlicí v délce cca 400 m a celkové ploše 5500 m2 a plocha silnice I/11 mezi Doudlebami
nad Orlicí a kruhovým objezdem v délce cca 170 m a celkové ploše 2200 m 2. Rekultivována
bude dále plocha 370 m2 stávající místní komunikace v obci Doudleby nad Orlicí severně od
obchvatu sil. I/11 a plocha po polní cestě.
Rekultivace budou provedeny tak, aby svým charakterem odpovídaly orné půdě a
umožňovali připojení k sousedním pozemkům.
Na plochách, které budou mít charakter orné půdy, se rozprostře ornice v tloušťce 400 mm.
Na pozemcích, které budou mít charakter louky, se rozprostře ornice v tloušťce 300 mm a
pozemky se zatrávní. Takto upravené plochy se přičlení k sousedním pozemkům.

Odvodnění komunikací
Komunikace jsou odvodněny pomocí silničních otevřených příkopů, popř. pomocí kanalizace,
kterými je ve povrchová voda svedena pomocí soustavy propustků a 2 ks rámových
propustků do stávajících vodotečí a odtud do řeky Orlice. Pláň vozovek, pokud je to nutné, je
odvodněna pomocí trativodů do silničních příkopů, popř. do kanalizačních šachet. Silniční
příkopy jsou v místě zaústění do vodotečí opatřeny záchytnými jímkami s hradítky.
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Podélné spády příkopů se pohybují v hodnotách od 0,3 % výše. Dno příkopů je zpevněno
příkopovými tvárnicemi TBM 1-56 do beton. lože.
Přeložka je odvodněna v úseku km 0,000 - 0,650 km propustkem v km 0,092 a na něj
navazující stávající kanalizací do prostoru zvaného „Grunda“. V úseku 0,650 - 1,350 km
propustkem v km 0,674 50 a propustkem pod místní komunikací do stávající vodoteče
vedoucí k Agrochemickému podniku. Do této vodoteče je rovněž zaústěn propustek
v km 0,136 pod připojením od Kostelce n/Orl. V úseku km 1,350 - 2,130 je přeložka
odvodněna od rámového mostu v km 1,780 kanalizací DN 600 do vodoteče v remízku. Od
2,130 - 2,480 včetně SO 102 - Místní komunikace dešťovou kanalizací SO 301, která je
vyvedena do stávajícího přírodního příkopu, který je zaústěn do kanalizační sítě. V úseku km
2,480 - konec úseku včetně kruhového objezdu bude odvodněna pomocí propustku v km
2,750 a na něj navazujícím příkopu vedeném podél stávající silnice I/11 Doudlebům n/Orl.,
který je zaústěn do místní stokové sítě. Příkop v další části se prohloubí.

Vybavení komunikací
Obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. i ostatní s ním související komunikace budou opatřeny
plastovými směrovými kůly.
Vodicí proužky a středová čára budou provedeny na obchvatu sil. I/11 z plastu s reflexní
úpravou, na ostatních komunikacích nátěrovou technikou.
Ocelová svodidla budou osazena u všech propustků, před protihlukovými zdmi a dále na
násypu v km 1,720 – 1,900.
Svislé dopravní značky budou ocelové pozinkované tř. 2.
U mostu v km 1,780, který má zároveň funkci provedení místního biokoridoru bude
instalováno naváděcí oplocení z drátěného pletiva.
U přeložky místní komunikace se v náhradu za stávající osvětlení zřídí nové veřejné
osvětlení.

Zemní práce
Navrhovaný obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. je v celé délce na vrstvě sprašové hlíny, která
má v území klasifikační vlastnosti plastického jílu tuhé i měkké konzistence. Do hloubky 1,2 –
2,5 m má zemina většinou konzistenci tuhou, poté následuje 1,5 – 3,0 m mocná sprašová
hlína měkké konzistence. U této zeminy lze očekávat zhoršenou zpracovatelnost z důvodů
vyšší přirozené vlhkosti. Proto je v projektu navrženo v aktivní zóně do hloubky 0,50 m
nahradit původní zeminu vhodnou nenamrzavou zeminou, hutněnou na 102 % PS. Pro
vytvoření násypového tělesa se využijí sprašové hlíny z výkopu se zlepšením vápnem.
Násypy je třeba provádět po vrstvách takové tloušťky, které je možno zpracovat použitou
zemní frézou. Je třeba dosáhnout zhutnění 95 % PS. Podle výsledků na okolních stavbách
bylo dosaženo při příměsi 3 % vápna snížení přirozené vlhkosti zeminy z 22,3 % na 20,5 %.
Pro zhutnění 95 % PS je optimální vlhkost 18,5 %. Při tom bylo dosaženo objemové
hmotnosti 1,56 t/m3. Tato hodnota nesplňuje podmínku ČSN 72 1005 pro aktivní zónu
komunikace, která stanoví minimální objemovou hmotnost 1,65 t/m3. Lze tedy předpokládat,
eko

26

team

že i při provádění této stavby bude nutné provést rovněž na násypovém tělese aktivní zónu v
tloušťce 0,50 m z vhodné nenamrzavé zeminy, získané ze zemníku.

Celková bilance zemních prací:
výkopy 43.300 m3
nevhodná zemina na skládku 13.000 m3
násypy 30.300 m3
aktivní zóna 24.600 m3
ornice 22.860 m3
Objem získané ornice je 22.860 m3. Pro navržené ohumusování svahů silničního tělesa v
tloušťce 0,15 m bude využito 4.100 m3. Další část ornice v množství 3.300 m3 bude použita
na SO 820 – Rekultivace a zbývající množství 15.470 m3 bude přemístěno na pozemky
určené zemědělským orgánem. Skládky ornice jsou v dostatečném rozsahu navrženy a jejich
situování je vyznačeno na situaci.
Trvalý zábor celkem 87.409 m2
Dočasný zábor celkem 51.337 m2
Vybourané hmoty ze stávající vozovky, které obsahují živici, budou uloženy na skládku
k těmto účelům určenou.

Opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí
Součástí záměru je plnění opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí. Tato opatření vyplývají z legislativy, resp.
stanovují metody a postupy, jak legislativní požadavky splnit.
Tato opatření budou zahrnuta do příslušné projektové dokumentace a budou součástí
stavby.
Jejich uvedení v této kapitole požaduje "Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí,
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace
dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů" z 6.3.2015 Č.j.: 18130/ENV/15.
Jedná se o plnění následujících opatření:

Období přípravy stavby
Ochrana půdy a horninového prostředí
•

Odnětí půdy ze ZPF - samostatnou žádostí požádat o vydání souhlasu s vynětím.

•

Bude zpracován plán účelného využití kulturních vrstev půdy.
eko

27

team

•
•

bude získán Souhlas s odnětím z PUPFL a pro dotčení pozemků plnící funkci lesa podle
zákona č. 289/1995 o lesích
pro práci na pozemcích ve vzdálenosti 50 m od lesa bude získán souhlas dle §14 odst.2)
zákona č. 289/1995 Sb.

Ochrana vod
•

Bude provedeno zabezpečení objektů, ve kterých se nakládá se závadnými látkami
(paliva, oleje a ostatní provozní kapaliny automobilů a dalších stavebních mechanismů)
proti jejich únikům do okolí.

•

Proti únikům závadných látek budou zabezpečeny prostory určené pro shromažďování
nebezpečných odpadů.

•

Vypracovat a před předložením ke schválení vodoprávním úřadem projednat s
příslušným správcem toku „Plán opatření pro případ havárie" zpracovaný dle vyhl. 5.
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu.

•

Plán organizace výstavby bude zohledňovat záplavová území a možnost vzniku
povodňových situací. Místa křížení komunikace s vodními toky nesmí způsobit zhoršení
odtokových poměrů, což bude projednáno se správcem příslušného vodního toku.
Související práce budou prováděny v souladu se schváleným havarijním a povodňovým
plánem pro dobu výstavby.

Odpady
•

V následujících stupních projektové dokumentace zohlednit množství, kategorie a počet
druhů odpadů, které budou vznikat při provozu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, zejména
pak jejich shromažďování dle jednotlivých druhů, kategorií a skutečných vlastností

Ochrana přírody a krajiny
•

Pro kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán orgán ochrany přírody o povolení
ke kácení, v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

•

Minimalizovat plošný rozsah dočasných záborů, mezideponií a ploch zařízení staveniště.
Minimalizovat negativní dopady stavebních prací na vodní toky a jejich bezprostřední
okolí (jen nezbytné pojezdy, neparkovat, neumisťovat zařízení staveniště, stavební
materiál apod.).

•

Návrh vegetačních úprav bude obsahovat vyšší dřeviny v patách násypů, keře na
svazích a náhradu kácené krycí zeleně.

Ochrana kulturních památek
•

stavebník buď písemně, nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému
ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

•

stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť,
které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických
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výzkumů (dále jen ZAV) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení,
nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za
jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a
oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad. Soupis
institucí oprávněných k provedení ZAV
•

Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha

•

Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

•

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní
418, 551 01 Jaroměř-Josefov

•

zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku
1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak).

•

stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako
doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy)
při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby

Období výstavby
Ochrana před hlukem, ochrana ovzduší
•

V období výstavby bude eliminován hluk a emise ze staveniště zařazením vhodných
organizačních opatření:
-

snižování prašnosti kropením

-

omezení prací emitujících zvýšený hluk

-

vhodné naplánování prací a rozmístění mechanizace na staveništi

-

vypínání motorů strojů při nečinnosti

-

pravidelná kontrola technického stavu strojů a mechanizace

-

trasy pro dovoz stavebních strojů a materiálů plánovat s ohledem na obytnou
zástavbu v okolí těchto tras

•

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu
budou uskutečňovány v denní době.

•

Zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném, dodavatel stavby bude
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zeminy a stavebních komunikací.

•

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
omezeny na nezbytné minimum.

Ochrana vod
•

Dodavatel stavby zajistí, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních
materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo docházet k
úniku závadných látek do okolního prostředí.
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•

Pro etapu výstavby celého záměru stavbu vybavit dostatečným množstvím sanačních
prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě udržovat v dobrém technickém
stavu a provádět jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin.

•

Budou konkretizována předpokládaná místa oplachu vozidel vyjíždějících ze staveniště
na veřejné komunikace.

•

Dodavatel zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů, pokud dojde k úniku
ropných látek do okolního prostředí, je nutné ihned kontaminovanou zeminu odtěžit a
uložit do nepropustné nádoby. U malých nepropustných ploch je možno provést
dekontaminaci vhodným sorbentem (Vapex).

•

U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt případných úniků
nebezpečných látek.

•

Plnění paliv v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy by
plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.

•

Není vhodné skladovat zásobní paliva a maziva na stavbě. Pokud budou na stavbě
skladována, musí být objekty odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti potenciálním
drobným úkapům a haváriím (uzamčený sklad, záchytná jímka).

Ochrana půd
•

•

•

•
•
•
•

v rámci zásad organizace výstavby bude zajištěna důkladná skrývka orniční vrstvy a
podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí bude důsledně
realizováno podle pokynů orgánů ochrany ZPF; skrytá kulturní vrstva půdy z trvalých
záborů bude použita po projednání s orgánem ochrany ZPF
v rámci zásad organizace výstavby bude veden o činnostech souvisejících se
skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a
ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy protokol – přehledný pracovní deník, v
němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti,
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin a který bude k dispozici pro kontrolní
orgány ochrany ZPF
v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby bude zajištěno její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti
možnosti jejího znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování
budou minimalizovány dočasné zábory lesních pozemků a porostů
vlastní odlesnění dále minimalizovat na míru danou bezpečnostními předpisy pro
stabilizaci svahů
v době výstavby chránit vzrostlé stromy na lesních pozemcích (při průchodu lesními
porosty) poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
v profilu, kde dojde vlivem kolize tělesa komunikace s lesním porostem k nevhodnému
otevření porostu, je nutno urychleně provést obnovu porostního pláště tak, aby
nedocházelo k druhotnému poškozování a devastaci lesa, a to zejména na návětrné
straně, kde vyvstává vysoké riziko polomů a vývratů

Nakládání s odpady
•

Bude zajištěn prostor pro skladování odpadů vzniklých v průběhu výstavby, odstraňování
těchto odpadů bude provádět oprávněná firma.
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•

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých během výstavby a doloží způsob jejich odstranění.

•

Nebezpečné odpady budou ukládány pouze na vybraných a označených místech v
souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

•

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební
činnosti a terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné
osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu. Před
předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo
únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech - zejména
nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

Ochrana přírody a krajiny
•

Kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období, ořez a kácení dřevin v jiném
ročním období lze realizovat pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech na
základě projednání s orgánem ochrany přírody.

•

Dřeviny, jež budou v území ponechány, a bude u nich hrozit poškození stavebními stroji,
budou vhodným způsobem ochráněny (geotextilie, bednění). Dřeviny budou zajištěny dle
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. Je nutné minimalizovat výkopové práce,
vyloučit pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a
skladování nebezpečných látek v kořenové zóně.

•

Na stavbě bude zajištěn biologický dozor pro určení správného načasování stavebních
prací, případně určení preventivních a nápravných opatření (např. instalace zábran proti
vstupu obojživelníků).

Ochrana kulturních památek
•

stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného
obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací
(nálezy zdiva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy,
kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či
nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez
dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem,
nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.

Období provozu
•

Po zprovoznění celého záměru je nutno provést kontrolní měření hluku z dopravy
v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby v denní i noční době.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Souhlasné stanovisko vydalo MŽP 18.1.1999.
Územní rozhodnutí o umístění uvažovaného záměru nabylo právní moci 14.3.2006.
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Územní plán zahrnující uvažovaný záměr byl vydán 11.11.2008.
Aktualizace Hlukové studie byla zpracována v listopadu 2010.
Prodloužení ÚR nabylo právní moci 29.12.2010.
K 07/2016 bylo vykoupeno 77% potřebných pozemků.
V současné době je zpracována DSP na celý záměr a vydáno stavební povolení na SO 103
Připojení Vamberk. Tímto stavebním objektem byla také stavba zahájena.
Přesný termín dokončení není v současné době znám.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Stavba prochází územím níže uvedených územních celků:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Obec: Doudleby nad Orlicí, Kostelec n. O.
Katastrální území: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí o umístění uvažovaného záměru nabylo právní moci 14.3.2006.
Prodloužení ÚR nabylo právní moci 29.12.2010. Vydáno stavebním úřadem Kostelec n. O.
V současné době je zpracována DSP na celý záměr a vydáno stavební povolení na SO 103
Připojení Vamberk. Tímto stavebním objektem byla také stavba zahájena. Předpokládá se
vydání stavebních povolení na další stavební objekty příslušnými stavebními úřady.
Dále bude potřeba získat (mimo jiné):
-

-

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění
Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
Vodoprávní souhlas podle §17 vodního zákona č.254/2001 Sb. v platném znění
(souhlas ke stavbě v OP vodních zdrojů, souhlas ke stavbám a zařízením na
pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s
takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry, souhlas ke
stavbám v záplavových územích)
Pro práci na pozemcích ve vzdálenosti 50 m od lesa je nezbytný souhlas dle §14
odst.2) zákona č. 289/1995 Sb.
Souhlas s odnětím ze ZPF dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a vyhlášky č.
13/1994
Souhlas s odnětím z PUPFL a pro dotčení pozemků plnící funkci lesa podle zákona
č. 289/1995 o lesích
Souhlas pro zásah do krajinného rázu (§12, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění,
o ochraně přírody a krajiny) místně příslušné - OÚ s přenesenou působností
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Výstavba záměru je spojena s následujícím záborem ploch:
Trvalý zábor celkem:

87.409 m2

Dočasný zábor celkem:

51.337 m2

Trvalé odnětí zemědělských pozemků

68.633 m2

Dočasné odnětí zemědělských pozemků

39.435 m2

Plocha parcel s trvalým záborem PUPFL:

2 095 m2

Plocha dočasného záboru PUPFL:

555 m2

Zábory ploch v OP lesa:

11 819m2

Zemědělská půda je v I. a II. třídě ochrany.
V I. třídě ochrany se jedná o pozemky BPEJ 5.14.00, 5.58.00 a 5.60.00.
Ve II. třídě ochrany se jedná o pozemky BPEJ 5.14.10.
Celkový zábor zemědělských pozemků v I. třídě ochrany je 50.287 m2.
Celkový zábor zemědělských pozemků ve II. třídě ochrany je 18.346 m2.

B.II.2. Voda
Odběr a spotřeba vody
Výstavba
V době výstavby vzniknou tyto potřeby na dodávky vody:
Voda pro přímou spotřebu (pitná voda), voda pro mytí a sprchování pracovníků
Předpokládaná spotřeba vody je stanovena následovně:
-

Pitná voda:

5 l / osoba / směna

-

Mytí a sprchování: 120 l / osoba / směna (specifická směnová spotřeba pro prašné a
špinavé provozy)

Voda technologická
Potřeba technologické a provozní vody při výstavbě se vztahuje zejména na tyto činnosti:
-

Kropení rozestavěných částí stavby, přístupových a stavebních komunikací, případně
skládek zeminy jako ochrana před nadměrnou prašností

-

Výroba betonových směsí, ošetřování betonů

-

Očista vozidel a pracovních strojů
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V současnosti není znám počet pracovníků a nelze proto stanovit celkovou spotřebu vody
pro sociální zázemí stavby. Stejně tak nelze přesně stanovit potřebné množství
technologické a provozní vody. Odběrové množství bude přesněji specifikováno na základě
požadavků zhotovitele stavby. Potřeba vody bude zajištěna zhotovitelem stavby.

Provoz
Pro provoz posuzovaného záměru nejsou předpokládány žádné trvalé odběry povrchové či
podzemní vody. Nárazová potřeba vody (např. pro kropení povrchu komunikace) bude
zajištěna dovozem pomocí mobilních cisteren, které zajistí správce komunikace.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba surovin a materiálů
Výstavba
Pro realizaci záměru vznikne potřeba především jednorázového odběru stavebních surovin a
materiálů. Jedná se o zejména o následující:
-

stavební konstrukce vozovky,

-

příslušenství vozovky,

-

zemní těleso komunikace,

-

železobetonové konstrukce mostů,

-

materiál na protihlukové stěny (např. sorbční dřevěné panely, průhledné desky
PMMA, ocelové sloupky),

-

drátěné pletivo

-

prefabrikáty (např. pro odvodnění).

Jednotlivé položky včetně vyčíslení budou uvedeny v následujících stupních projektové
dokumentace (DÚR, DSP). Obecně lze konstatovat, že se nejedná o materiály, které by z
hlediska vlivů na životní prostředí měly významné negativní účinky.
Zeminy do násypů a stavební materiály (stavební písky, štěrkopísky) budou těženy převážně
z místních zdrojů.
Dále bude zapotřebí zajistit pohonné hmoty a maziva pro provoz stavebních mechanismů a
agregátů. Ty budou odebírány dodavatelem stavby z běžné distribuční sítě. Celkové
potřebné množství nelze v této fázi projektové přípravy záměru přesně stanovit.

Provoz
Provoz komunikace vyžaduje v zimním období posypový materiál. Pro chemický posyp
komunikace dané třídy a významu se používají rozmrazovací látky (s hlavním podílem NaCl
a CaCl2) v množství pro naše klimatické pásmo odpovídající hodnotě 1-2 kg/m2 za rok.
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Předpokládá se spotřeba cca 1,1 kg/m2. V případě využití posypu drceným kamenivem se
předpokládá jeho spotřeba cca 10x větší.
Pro provoz a údržbu nové komunikace nejsou předpokládány žádné další významné
surovinové zdroje.

Elektrická energie
Výstavba
Pro realizaci stavby je třeba zajistit zdroj elektrické energie. Tyto potřeby zajistí zhotovitel
stavby.

Provoz
Pro provoz stavby je potřebná pouze elektrická energie pro osvětlení místní komunikace.
Veřejné osvětlení bude připojeno na stávající síť.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
V období výstavy bude probíhat dovoz stavebních materiálů, ornice a výkopového materiálu.
Sejmutá ornice bude deponována na určených skládkách podél stavby přeložky a použita
jednak k ohumusování, dále k rekultivaci a se zbývající bude naloženo dle pokynů
zemědělského orgánu. Přístup na staveniště je ze stávajících veřejných komunikací,
případně po zemědělských cestách.
V místech napojení, tzn. na začátku a konci úseku (okružní křižovatka) se bude provádět za
omezeného silničního provozu, tj. po polovinách s řízením světelnou signalizací. V obci
Doudleby nad Orlicí bude nejprve proveden SO 201 – Most v km 2,187 a SO 102 – Místní
komunikace. Teprve potom bude stávající místní komunikace zrušena. Ostatní části stavby
je možno provádět bez omezení.

Provoz
Silnice I/11 mezi Hradcem Králové a Žamberkem je zařazena do vybrané sítě silničních
komunikací. Tvoří spojnici mezi střední a východní částí Čech se severní Moravou. V
současné době prochází významnými sídelními útvary. Snahou je postupně tyto průtahy
nahrazovat obchvaty obcí.
Silnice I/11 Doudleby – obchvat řeší nevyhovující dopravní situaci uvnitř obce. Po dokončení
hodnocené přeložky dojde k významné změně v dopravní infrastruktuře. Dojde k zásadnímu
vyloučení tranzitní dopravy z intravilánu obce. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti
dopravy, ke zvýšení kapacity silnice I/11, ke zlepšení dopravně ekonomických hledisek a v
neposlední řadě ke snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí obyvatel obce
Doudleby nad Orlicí.
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Součástí stavby je dále přeložka místní komunikace v délce 0,234 km, mostní objekt, dva
rámové propustky a napojení obce Doudleby nad Orlicí ze západní a východní strany.
Připojení obce Doudleby n/Orl. od Kostelce n/Orl. bude převedeno do místních komunikací.
Pro připojení od Vamberka bude využita stávající silnice I/11, která bude po realizaci
obchvatu převedena do sítě silničních komunikací III. třídy.

Inženýrské sítě
Výstavba přeložky bude křížit řadu inženýrských sítí. Jedná se zejména o nadzemní vedení
VN, kabelová vedení, plynovod, kanalizaci a vodovodní přípojky. V předstihu před zemními
pracemi je nutné provést jejich přeložky.
Dotčená ochranná pásma
V daném území se nacházejí ochranná pásma :
silnice I. třídy 50 m od osy
silnice III. třídy a míst. kom. 15 m od osy
elektrické vedení do 35 kV 7 m od kraj.vodiče
elektrické vedení do 400 kV 20 m od kraj. vodiče
VTL plynovod do DN 500 mm 8 m od půdorysu plyn.
telekomunikační zařízení dle správců

Potřeba souvisejících staveb
Před realizací této stavby byla realizována stavba „I/14 Vamberk, jižní přeložka, 3. Stavba“,
jejíž součástí je okružní křižovatka na konci úseku a s tím spojená překládka vedení VN 35
kV a veřejné osvětlení křižovatky. Na jiné stavby není v tomto území obchvat sil. I/11
Doudleby n/Orl. vázán.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Výstupy do ovzduší jsou obecně spojeny s emisemi znečišťujících látek do ovzduší během
výstavby a následného provozu záměru.

Výstavba
Zdroje znečištění budou v době výstavby představovány provozem nákladní techniky během
provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Stanovení množství emisí
během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb není běžně prováděno. Tyto
emise je zapotřebí minimalizovat zařazením vhodných organizačních opatření v rámci plánu
organizace výstavby. Jedná se např. o používání stavebních mechanismů v odpovídajícím
technickém stavu či realizace stavebních prací v co nejkratším možném termínu.
Dalším negativním působením v průběhu realizace záměru bude zvýšená prašnost v
bezprostředním okolí staveniště, a to zejména při provádění zemních prací. V průběhu
stavebních prací je proto nutné provést především technická a organizační opatření pro
snížení znečišťování ovzduší emisemi tuhých částic. Jedná se např. o čištění komunikací,
minimalizaci plošného rozsahu zařízení stavenišť, skrápění ploch zařízení stavenišť,
komunikací a skládek sypkého materiálu v suchém období roku.

Provoz
Záměr se stane po uvedení do provozu liniovým zdrojem znečištění. Množství emisí z tohoto
zdroje do ovzduší závisí především na počtu vozidel projíždějících po komunikaci a emisních
charakteristikách jednotlivých vozidel.
Řešené varianty
Výpočet rozptylové studie byl řešen v následujících variantách:
Varianta 0 – stávající stav, rok 2016
Tato varianta vyhodnocuje aktuální situaci v zájmovém území v roce 2016. Vstupní údaje pro
tuto variantu byly získány ze sčítání dopravy z příslušných sčítacích profilů ŘSD, které byly
navýšeny dle TP 225 /druhé vydání, EDIP s.r.o.,2012.

Varianta 1 – stav s realizací záměru v roce 2040
Tato varianta vyhodnocuje předpokládanou situaci v zájmovém území po realizaci obchvatu
Doudleb nad Orlicí v rámci navržené varianty pro výhledový rok 2040.
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Intenzity vozidel za 24 hodin byly stanoveny na základě Celostátního sčítání dopravy 2010
(ŘSD 2010), které byly navýšeny dle TP 225 /druhé vydání, EDIP s.r.o., 2012. Pro odborný
odhad intenzit mimo sčítané komunikace – silnice III/3164 (Dukelská) byly použity údaje
z procesu EIA Kamenolom Černá Skála (2010) a měření hluku (2012).
Přehled sčítaných úseků komunikací
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Intenzity vozidel/24 hod
Sčítání - Rok 2010
I/11

Význam zkratek:
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2010
I/11

OA

NA

NS

Celkem

7 785

1 202

624

9 611

OA = Osobní automobily
NA = Nákladní automobily
NS = Návěsové soupravy
Varianta 0 – rok 2016
I/11
2016
I/11

OA
8 797

NA
1 238

NS
643
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Rychlost

Sklon

50

2-3

Varianta 1 – rok 2040 s obchvatem
2040

OA

NA

NS

Celkem

Rychlost

Sklon

Stará I/11 západ

921

98

51

1 071

50

2

Stará I/11 východ

789

84

44

918

50

3

11 446

1 223

636

13 305

90

1

Obchvat

Ve výpočtu kromě již uvedených informací v předcházející tabulce byly dále zohledněny
následující vstupy:
- skladba vozového parku - města a ostatní silnice
- emisní faktor - rok 2040
- klimatické charakteristiky - 105 dní v roce s úhrnem srážek 1 mm a více, 4 zimní měsíce v
roce
- vytížení TNA 50%
- výpočet uveden v g/s/m
Výše uvedeným intenzitám dopravy odpovídá pro řešené varianty následující bilance emisí:
PM10

PM2,5

NO2

Benzen

BaP

1,6289E-05

7,3737E-06

8,2325E-06

8,4679E-07

8,2635E-10

I/11 Z

6,6036E-07

3,8728E-07

2,2879E-07

2,5866E-08

3,9601E-11

I/11 V

5,6632E-07

3,3217E-07

1,9637E-07

2,4537E-11

3,3953E-11

Obchvat

8,2192E-06

4,8211E-06

2,8509E-06

3,2157E-07

4,9271E-10

V0-2016
I/11
V1-2040
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B.III.2. Odpadní vody
Výstupy do vodního prostředí zahrnují vznik a vypouštění odpadních vod, a to splaškových,
dešťových a technologických.

Výstavba
Splaškové odpadní vody
V průběhu výstavby záměru budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení
staveniště. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.
Během výstavby budou pravděpodobně používána chemická WC. Množství vznikajících
splaškových odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru přesně stanovit, pro
vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí to však není nezbytné.
Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody jsou tvořeny všemi druhy atmosférických srážek, spadlých na povrch
odkanalizovaného území, které po povrchu stékají do stok. Během výstavby se množství
děšťových vod nezmění.

Technologické odpadní vody
Vznik technologických odpadních vod v období výstavby se nepředpokládá.

Provoz
Splaškové odpadní vody
Po uvedení do provozu nebude stavba zdrojem splaškových vod.
Dešťové odpadní vody
Komunikace jsou odvodněny pomocí silničních otevřených příkopů, popř. pomocí kanalizace, kterými je povrchová voda svedena pomocí soustavy propustků a 2 ks rámových
propustků do stávajících vodotečí a odtud do řeky Orlice. Pláň vozovek, pokud je to nutné, je
odvodněna pomocí trativodů do silničních příkopů, popř. do kanalizačních šachet. Silniční
příkopy jsou v místě zaústění do vodotečí opatřeny záchytnými jímkami s hradítky.
Podélné spády příkopů se pohybují v hodnotách od 0,3 % výše. Dno příkopů je zpevněno
příkopovými tvárnicemi TBM 1-56 do beton. lože.
Přeložka je odvodněna v úseku km 0,000 - 0,650 km propustkem v km 0,092 a na něj navazující stávající kanalizací do prostoru zvaného „Grunda“. V úseku 0,650 - 1,350 km
propustkem v km 0,674 50 a propustkem pod místní komunikací do stávající vodoteče
vedoucí k Agrochemickému podniku. Do této vodoteče je rovněž zaústěn propustek v km
0.136 pod připojením od Kostelce n/Orl. V úseku km 1,350 - 2,130 je přeložka odvodněna od
rámového mostu v km 1,780 kanalizací DN 600 do vodoteče v remízku. Od 2,130 - 2,480
včetně SO 102 - Místní komunikace dešťovou kanalizací SO 301, která je vyvedena do
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stávajícího přírodního příkopu, který je zaústěn do kanalizační sítě. V úseku km 2,480 konec úseku včetně kruhového objezdu bude odvodněna pomocí propustku v km 2,750 a na
něj navazujícím příkopu vedeném podél stávající silnice I/11 Doudlebům n/Orl., který je
zaústěn do místní stokové sítě. Příkop v další části se prohloubí.
Celkové množství odpadních vod je stanoveno na základě výpočtu. Výpočet vychází z
celkového úhrnu srážek za rok - 718 mm, množství srážek v zimním období (12 - 03)
174 mm a z velikosti zpevněných ploch.

Výpočet množství dešťových odpadních vod
Období

Úhrn srážek

Koef. odtoku

rok

718,00

asfalt

pole

0,80

0,10

Zpev. plocha

Odtok m3

Q l/s

31 700

18 208

0,59

Období

Úhrn srážek

Koef. odtoku

11 - 03

174,00

asfalt

pole

0,80

0,10

Zpev. plocha

Odtok m3

Q355d l/s

31 700

4 413

0,34

Q l/s
0,52

Q355d l/s
0,30

Ze zpevněné plochy přeložky bude odtékat do recipientu 18 208 m3 splachových vod ročně,
z toho 4 413 m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z přeložky bude 0,59 l/s, v zimní
období 0,34 l/s.
Navýšení množství splachových odpadních vod představuje navýšení stávajícího průtoku o
0,52 l/s.

Technologické odpadní vody
Technologické odpadní vody v období provozu vznikat nebudou.

B.III.3. Odpady
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech a změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech"). Původce
odpadu podle § 5 odst. 1 zákona o odpadech je povinen odpady zařazovat podle Katalogu
odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Nelze-li odpady využít, potom zajistí jejich
odstranění.
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Platná legislativa
V současné době je problematika odpadů řešena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění, a s ním souvisejících vyhlášek:
-

č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

-

č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně Katalogu odpadů,

-

č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů,

-

č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých
výrobků,

-

č. 353/2005 Sb., změna vyhlášky o způsobu provedení zpětného odběru některých
výrobků,

-

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky,

-

č. 351/2008 Sb., změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady,

-

č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,

-

č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Výstavba
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech je v období výstavby původcem odpadu
stavební dodavatel záměru. Odstraňování odpadů v souladu s platnými právními předpisy
bude možné zajistit na komerčním základě u oprávněných firem zabývajících se touto
činností. Volba konkrétních firem je záležitostí původce odpadů a bude pravděpodobně
provedena na základě nabídkových řízení. V následující tabulce jsou uvedeny odpady,
jejichž vznik se předpokládá v průběhu výstavby záměru.
Přehled druhů odpadu ze stavby silnice
Název druhu odpadu

Kód druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

Kód způsobu
Odhad
využití nebo množství (t)
zneškodnění

Štěrk, kamenivo

010401

O

4,5

85

Odpad rostlinných pletiv

020103

O

2

15

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

080111

N

3,4

0,01

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111

080112

O

3,4

0,01

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje

130205

N

5

0,02

Odpady obalů

150101

O

3,4,5,6

-150109
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
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N

0,03

Adsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

150202

N

3

0,005

Brzdové kapaliny

160113

N

1

0,005

Beton

170101

O

5

30

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

170107

O

4,5

5

Dřevo, sklo, plasty

170201170203

O

3,4,5

4

Impregnované dřevo

170204

N

4

2

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

170302

O

4,5

20

Železo a ocel

170405

O

5

2

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

170504

O

4

50

Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné
látky

170903

N

4

0,05

Odpad získaný odděleným sběrem

202001

O

5

6

-202011
Směsný komunální odpad

200301

O

3,4

2

Uliční smetky

200303

O

3,4

10

Poznámka:
Kódy způsobu využití nebo zneškodnění :
1 - fyzikální a chemické metody
2 - biologické metody
3 - spalování
4 - skládkování
5 - recyklace a regenerace
6 - jiný způsob využití nebo zneškodnění
7 - skladování

Nebezpečné odpady na lokalitě záměru budou vznikat především ve formě odpadních barev
a laků a obalů od barev a laků, které budou použity při nátěrech svodidel a zábradlí a istalaci
dopravního značení. V odborných servisních organizacích budou vznikat nebezpečné
odpady ve formě odpadních olejů a dalších kapalin a olejových filtrů při údržbě stavebních
mechanizmů. Dalším nebezpečným odpadem můžou být impregnované dřevěné prvky,
pokud budou použity při bednění betonových konstrukcí. Dalším uvažovaným nebezpečným
odpadem pak mohou být odpady nalezené na místě staveniště.
V této fázi přípravy stavby, tj. na základě existujících podkladů o připravované stavbě, není
možné přesně vyčíslit objemy jednotlivých druhů odpadu vznikajících v průběhu stavby. Tyto
hodnoty budou kvantifikovány až v DÚR. Z časového hlediska se jedná o krátkodobé
nárazově vzniklé a ve většině položek objemově nevýznamné hodnoty.
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Povinnosti původce odpadů stanovuje § 16 zákona o odpadech následovně:
-

odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

-

odpady, které původce nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby,

-

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle
jejich skutečných vlastností,

-

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

-

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

-

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném
zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování

-

PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26 a tuto
evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním
předpisem,

-

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s
nakládáním s odpady,

-

zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

-

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v
souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

-

ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle §
15,

-

platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v
tomto zákoně.

Bude určen odpovědný pracovník, který bude odborně způsobilý a bude zajišťovat odborné
nakládání s odpady. Tato osoba bude zastupovat zadavatele a dodavatele při jednání s
orgány státní správy.

Provoz
V období provozu budou vznikat odpady spojené s údržbou komunikace. Jedná se např. o
zeminu ze seřezávky krajnic, zbytky pneumatik, zbytky patníků, asfalt z drobných oprav
vozovky, sečená tráva a dřeviny při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad z
vpustí, únik ropných látek při haváriích, těla zvířat uhynulých při střety s vozidly. Na
odstraňování těl uhynulých živočichů se zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je
třeba postupovat podle zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). Zbytky PE patníků a
zbytky pneumatik budou skladovány, asfalt bude recyklován. Odpad z vpustí lze skládkovat,
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kompostovat či spalovat. V případě úniků ropných látek se jedná o nebezpečný odpad, jehož
odstranění bude zajištěno osobou oprávněnou nakládat s tímto druhem odpadu. Materiál z
úprav dřevin a sečená tráva budou kompostovány.
Z hlediska problematiky odpadového hospodářství je v období provozu nutné respektovat
zejména následující pravidla:
-

Odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na vymezených
sběrných místech a v příslušných shromažďovacích prostředcích (speciální sběrné
nádoby, kontejnery), jejichž typ bude dohodnut s oprávněnou osobou, která bude
zajišťovat odvoz odpadu. Shromažďovací prostředky musí splňovat § 5 vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

-

Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně podle druhu ve speciálních
shromažďovacích prostředcích umístěných na sběrném místě pro nebezpečný
odpad, nepřístupném veřejnosti. Původce nebezpečných odpadů si zajistí pro
nakládání s těmito odpady souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

-

Intervaly svozu, stejně jako způsob využití a odstranění odpadu budou dohodnuty s
oprávněnou osobou (vytříděný využitelný odpad bude nabízen k využití, nebezpečný
odpad předávám k odstranění a odpad podobný komunálním odpadům bude
spalován ve spalovně komunálního odpadu, případně odstraňován uložením na
příslušné skládce odpadů).

B.III.4. Ostatní
Hluk a vibrace
Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území. Hluk
šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prováděných prací,
organizaci práce i snaze vedení hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají
konstantní, ale mohou se zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu
výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní
prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních,
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se
užívání všech uvedených mechanismů současně.
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto
nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice
hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace apod.).
Vibrace mohou v období výstavby vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů,
případně průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluha staveniště).
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Nepředpokládá se vznik vibrací, které by negativně ovlivnily statiku objektů.

Provoz
Na základě zpracované akustické studie (EIA) bylo zjištěno, že výstavbou přeložky dojde k
velmi významnému zlepšení hlukového zatížení v obci Doudleby nad Orlicí. Uvedenou studií
bylo dále zjištěno, že realizací stavby dojde k mírnému překročení ve dvou místech, a to v
prostoru u hřbitova a u Školního statku. Toto překročení bude eliminováno výstavbou
protihlukových stěn .
Provoz na posuzované přeložce nebude působit vznik vibrací, které by svou intenzitou
znamenaly riziko pro statiku okolních objektů.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Záměr nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

B.III.5. Doplňující údaje
Výstavba
Během výstavby může dojít ke znečištění horninového prostředí a povrchové či podzemní
vody únikem pohonných hmot, olejů a mazadel ze stavební techniky. K těmto havarijním
situacím může dojít zejména v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických
zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola technického stavu). Při případné havárii
bude nezbytné okamžitě zabránit dalšímu unikání závadných látek a zahájit sanační čerpání
vody. V případě zeminy tuto odtěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. Před zahájením
stavby je doporučeno vypracovat Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), a v
případě havárie podle něj postupovat. Havarijní plán musí být schválený příslušným
vodoprávním úřadem a správcem vodního toku.
Riziko úniku závadných látek do okolního prostředí bude minimalizováno obvyklými postupy,
které budou obsaženy v POV.
Na zařízení staveniště bude k dispozici telefon nebo vysílačka pro případ havárie.

Provoz
Riziko havárií během provozu posuzovaného záměru může být způsobeno zejména
následujícími příčinami:
-

střet projíždějících vozidel,

-

vyjetí vozidel z vozovky,

-

havárie v důsledku technické závady na komunikaci nebo na jejím příslušenství.

Se všemi výše uvedenými riziky je spojena možnost úniku provozních kapalin vozidel
(pohonné hmoty, mazadla). Příčina havarijních stavů je zejména nepozornost řidičů nebo
porušení pravidel bezpečného provozu na pozemních komunikacích.
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V případě běžného provozu a dodržování kázně ze strany řidičů je riziko vzniku havarijních
stavů minimální. Nepředpokládá se vznik havárií takového rozsahu, které by významně
negativně ohrozily životní prostředí.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného
území
C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění tvoří
v krajině soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených
a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních,
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Lokalita záměru není v kontaktu s žádným prvkem územního systému ekologické stability.
Tuto skutečnost zachycuje následující obrázek. Z obrázku je patrné, že prvky SES –
bikoridor je veden svojí osou řekou Orlicí. K záměru se nejvíce přibližuje v zastavěném
území Doudleb.
Umístění prvků ÚSES v blízkosti lokality záměru. Prvky územního systému ekologické
stability zeleně. (Zdroj web kr-královéhradecký.cz)

C.1.2. Zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000
Posuzované zájmové území není součástí a ani nezasahuje do zvláště chráněného území
(dále jen ZCHÚ) a ani do ochranného pásma ZCHÚ podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů. Současně zde není
vyhlášený památný strom podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů.
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Zvláště chráněná území v okolí záměru.

Z maloplošných ZCHÚ se v blízkosti záměru nalézá přírodní památka (dále jen PP) Hradní
kopec Litice (výměra: 6,40 ha). Lesní porosty na hradním kopci hradu Litice nad Orlicí,
v nadmořských výškách 360–450 m. Předmětem ochrany je geomorfologicky výrazný kopec
v zaklesnutém meandru Divoké Orlice s hradem Litice na vrcholu. Stráně, které byly v době
osídlení hradu odlesněny, postupně zarůstaly listnatým lesem s přirozenou skladbou. Lesní
porosty náležejí k suťovým lesům svazu Tilio-Acerion a květnatým bučinám sv. Eu-Fagion
s charakteristickým podrostem, např. kapradí osténkatou (Dryopteris carthusiana) a k.
rozloženou (D. dilatata), bukovníkem kapraďovitým (Gymnocarpium dryopteris), bukovincem
osladičovitým (Phegopteris connectilis), kapradinou laločnatou (Polystichum aculeatum),
vrancem jedlovým (Huperzia selago). Z fauny se na lokalitě vyskytuje poměrně pestré
druhové spektrum měkkýšů, mimo jiné skalnice lepá (Helicigona faustina), zemoun skalní
(Aegopis verticillus), zdobenka tečkovaná (Itala ornata) a skalnice kýlnatá (Helicigona
lapicida). Pozorován byl mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Hnízdí zde běžné lesní
druhy ptáků; z ornitologického hlediska je zajímavé hnízdění poštolky obecné (Falco
tinnunculus) v kolonii ve zdech hradu (FALTYSOVÁ & BÁRTA 2002). Hodnocený záměr
nebude mít vliv na ZCHÚ.
Dále v blízkosti leží ZCHÚ, které byly vyhlášeny jako přírodní památka (dále jen PP) PP Na
Hadovně.
PP Na Hadovně (výměra: 0,39 ha). Louka v západní části obce Proruby u křižovatky Nové
Litice – Malá Lhota – Proruby v nadmořské výšce 410 m. ZCHÚ je jedinou chráněnou
lokalitou, na níž se na Rychnovsku dosud vyskytuje silně ohrožený vstavač obecný (Orchis
morio), který ve východních Čechách téměř vyhynul. Zde se pravidelně vyskytuje asi 10
kvetoucích rostlin. Dále zde rostou prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), řebříček bertrám
(Achillea ptarmica), pcháč potoční (Cirsium rivulare), kuklík potoční (Geum rivale), prvosenka
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vyšší (Primula elatior) a další luční druhy. Podrobný zoologický průzkum nebyl proveden
(FALTYSOVÁ et al. 2002). Hodnocený záměr nebude mít vliv na ZCHÚ.
PR Zámělský borek (výměra: 7,12 ha), kterou představuje zalesněná opuková stráň nad
železniční tratí severně od obce Záměl. Nadmořská výška zde kolísá od 290 do 320 m. Na
příkré opukové stráni, která nebyla po desítky let obhospodařována, vznikla na místě
pastviny spontánně dubohabřina, v jejímž podrostu se daří řadě teplomilným druhům. Rostou
zde např. válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon),
srpice barvířská (Serratula tinctoria), bukvice lékařská (Betonica officinalis), hrachor černý
(Lathyrus niger), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), jetel horský (Trifolium
montanum), pamětník rolní (Acinos arvensis), zvonek broskvoňolistý (Campanula
persicifolia), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) aj. Ze
vzácných druhů hub zde byla nalezena vláknice Godeyova (Inocybe godeyi), známá pouze
ze tří lokalit ve východočeské oblasti. Mezi zdejšími bezobratlými nalezneme řadu
teplomilných druhů. Z fauny brouků je nejlépe známo druhové spektrum střevlíkovitých,
kterých zde bylo zachyceno 32 druhů; mj. vzácní suchomilní a teplomilní střevlíčci Ophonus
stictus a Callistus lunatus. Doloženo je 35 druhů pavouků, z nichž teplomilné jsou např.
cedivka čtyřskvrnná (Titanoeca obscura), zápředník Agroeca cuprea a skákavka
Heliophanus cupreus. Mezi vzácné druhy patří zápředník Micaria decorata. Při výzkumu
hálkotvorných dvoukřídlých z čeledi bejlomorkovitých (Cecidomyiidae) zde bylo nalezeno 76
druhů (FALTYSOVÁ et al. 2002). Hodnocený záměr nebude mít vliv na ZCHÚ.
PR Ve slatinské stráni (výměra: 4,71 ha). Prudká, zalesněná stráň nad řekou Zdobnicí
na jižním okraji obce Slatina nad Zdobnicí. Lesní porosty v rezervaci původně tvořil suťový
les s vysokým podílem jedle bělokoré a bohatou květenou. Postupem času většina starých
jedlí odumřela a výrazně se zvýšil podíl smrku. Mezi mladšími dřevinami převládají listnáče,
zejména javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus
robur) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Bohatost bylinného krytu je způsobena hlavně
opukovým podložím, které svědčí teplomilným druhům a druhům náročným na minerální
živiny. Rostou zde např. orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), okrotice bílá (Cephalanthera
damasonium), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kruštík tmavočervený (Epipactis
atrorubens), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva),
hruštička menší (Pyrola minor), z vyšších poloh Orlických hor sem byla splavena růže
převislá (Rosa pendulina), silenka dvoudomá (Silene dioica), čarovník alpský (Circaea
alpina), č. prostřední (C. × intermedia) a kerblík lesklý (Anthriscus nitida). V nivě Zdobnice
rostou hojně bledule jarní (Leucojum vernum) a česnek medvědí (Allium ursinum). Výchozy
opuk svědčí vápnomilným kapradinám – puchýřníku křehkému (Cystoperis fragilis), sleziníku
červenému (Aspenium trichomanes) a s. zelenému (A. viride). Z avifauny zde běžně hnízdí
budníčci Phylloscopus collybita a P. trochilus, čížek lesní (Carduelis spinus), šoupálek
dlouhoprstý (Certhia familiaris) aj. (FALTYSOVÁ et al. 2002). Významný druh rezervace,
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) byl v roce 2002 zaznamenán v jednom trsu
s 5ti květy, v r. 2003 neověřen (MÁLKOVÁ 2005). Hodnocený záměr nebude mít vliv
na ZCHÚ.
Podle § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, je Natura 2000 celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany,
která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných
druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
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popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena
vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami. Plochy
v těsné blízkosti zájmového území nejsou zařazeny do soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti
ani evropsky významné lokality).
Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL CZ0524049 Orlice a Labe (kód ÚSOP
2926). Niva Labe na rozdíl od nivy Orlice ztratila svoji retenční i estetickou funkci. Narušení
rovnováhy celého ekosystému je celkem značně patrné zejména v intravilánu Hradce
Králové, kde regulace toku vedla nejen k narovnání, změně průtoků, poškození břehových
porostů, ale celkově ke změně vodního režimu. Naopak v nivě toku Orlice převládají luční
společenstva, která představují aluviální psárkové louky, vlhké pcháčové louky, vlhká
tužebníková lada, méně potom střídavě vlhké bezkolencové louky, vlhké acidofilní doubravy
a lokalitou výskytu národně významného druhu – Potamogeton praelongus. Na velmi
zamokřených stanovištích dominují říční rákosiny a vegetace vysokých ostřic, vrbové křoviny
hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní vrbiny, pouze ve zbytcích jsou zachovány
porosty lužní vegetace. Naturová lokalita je významná výskytem Lutra lutra, Ophiogomphus
cecilia, Alcedo atthis, Charadrius dubius, Actitis hypoleucos. Labe od soutoku s Loučnou
představuje jedinečnou lokalitu pro stabilní rozmnožující se populaci bolena dravého (Aspius
aspius) (ŠKRABALOVÁ et al. 2006).
Lokalita soustavy Natura 2000. Jedná se o lokalitu s názvem Orlice a Labe viz předchozí
text.

Další nejbližší lokalitou soustavy Natura je EVL CZ 0530503 Litice (mimo mapový výřez
následujícího obrázku). Na lokalitě dominují květnaté bučiny, které na extrémnějších
stanovištích přecházejí v suťové lesy. Tyto porosty mají v EVL poměrně zachovalé bylinné
patro, hojně jsou přítomny běžné druhy typické pro tato stanoviště Actaea spicata, Asarum
europaeum, Carex digitata. Prenanthes purpurea, z ohrožených druhů zde byla
zaznamenána Polystichum aculeatum. Především v západní části na svazích na pravém
břehu Orlice převládají acidofilní bučiny, bylinné patro je méně zapojené a druhově chudší,
což je pro tento biotop typické. Roste zde např. Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus. Ve
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svazích se také běžně vyskytují skalní výchozy se sporadickou štěrbinovou vegetací
silikátových skal a drolin. Cévnaté rostliny povětšinou na těchto stanovištích chybí, kromě
běžných druhů z okolních lesních porostů zde byly zaznamenány Asplenium trichomanes a
Polypodium vulgare. Podél Orlice zůstaly v malých fragmentech zachovány údolní jasanovoolšové luhy, v bylinném patru je zajímavý výskyt Veratrum album subsp. lobelianum, která je
sem splavována z vyšších poloh Orlických hor. V Divoké Orlici je vyvinuta makrofytní
vegetace vodních toků.

C.1.3. Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (VKP) je definován v §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled
nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice
vyňata.
V dotčeném území posuzovaného záměru se nacházejí významné krajinné prvky (dále jen
VKP) ze zákona, které jsou definovány dle ust. § 3 zákona, tj. lesy, vodní toky, rybníky
a údolní nivy.
Jedná se o VKP les. Ten je dotčen pouze okrajově a jde o hospodářský les.
Dalším VKP dotčeným záměrem je vodní tok. Jde o dva dočasné vodní toky, které jsou ve
své jižní části zatrubněny.

C.1.4. Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru
Na levé straně sil.I/11 v km 0,300 obchvatu se nachází kamenný kříž. V rámci stavebních
prací bude přemístěn do nejbližšího vhodného místa.
Lze předpokládat archeologické nálezy v trase stavby. Proto je nutno požádat nejméně 3
týdny před zahájením stavby Okresní muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou o
provedení archeologického dozoru.
Investor je povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických
průzkumů a nálezů daných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů. Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby v
území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného výzkumu.

C.1.5. Území hustě zalidněná
Navržená přeložka je vedena mimo zastavěná a zalidněná území.
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C.1.6. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Lokalita nebyla v minulosti průmyslově využívána, nejsou zde známy žádné havárie většího
rozsahu ani případ nebezpečného skladování látek ohrožujících životní prostředí či zdraví
obyvatelstva.

C.1.7. Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže v prostoru záměru nejsou známy.

C.1.8. Extrémní poměry v dotčeném území
Nejsou zpracovatelům oznámení podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní podmínky.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1. Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Podle mapy klimatických oblastí ČR (KVĚTOŇ & VOŽENÍLEK 2011) spadá území do mírně
teplé klimatické oblasti MW2 (viz Tab. 1).
Tabulka 1. Klimatická charakteristika teplé oblasti W2.

Klimatická charakteristika

MW2

Počet letních dní

20–30

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více

140–160

Počet dní s mrazem

110–130

Počet ledových dní

40–50

Průměrná lednová teplota (ve °C)

-3 až -4

Průměrná červencová teplota (ve °C)

16–17

Průměrná dubnová teplota (ve °C)

6–7

Průměrná říjnová teplota (ve °C)

6–7

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více

120–130

Suma srážek ve vegetačním období (v mm)

450–500

Suma srážek v zimním období (v mm)

250–300

Počet dní se sněhovou pokrývkou

80–100

Počet zatažených dní

150–160

Počet jasných dní

40–50
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Imisní limity
- podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhlášky o způsobu posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při
smogových situacích 330/2012 Sb.

1. Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení

Znečišťující
látka

Mez pro posuzování
[µg.m-3]

Doba
průměrování

1 hodina

Dolní
LAT

Horní
UAT

—

—

SO2

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

350
max. 24x za
rok

50
75
125
max. 3x za rok max. 3x za rok max. 3x za rok

24 hodin

100
max. 18x za
rok

140
max. 18x za
rok

200
max. 18x za
rok

26

32

40

25
max. 35x za
rok

35
max. 35x za
rok

50
max. 35x za
rok

kalendářní rok

20

28

40

PM2,5

kalendářní rok

12

17

25

Pb

kalendářní rok

0,25

0,35

0,5

CO

maximální denní 8hod. klouzavý
průměr

5 000

7 000

10 000

Benzen

kalendářní rok

2

3,5

5

1 hodina
NO2
kalendářní rok

24 hodin
PM10

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne.
Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
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2. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Mez pro posuzování
[µg.m-3]
Znečišťující látka

Doba průměrování

SO2

rok a zimní období (1.10.-31.3.)

NOx

kalendářní rok

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

Dolní
LAT

Horní
UAT

8

12

20

19,5

24

30

3. Imisní limity pro ochranu zdraví - celkový obsah v částicích PM10
Mez pro posuzování [ng.m-3]
Znečišťující látka

Doba průměrování

Dolní
LAT

Horní
UAT

Imisní limit
[ng.m-3]
LV

As

kalendářní rok

2,4

3,6

6

Cd

kalendářní rok

2

3

5

Ni

kalendářní rok

10

14

20

Benzo(a)pyren

kalendářní rok

0,4

0,6

1

4. Imisní limit pro troposférický ozon
Časový interval

Imisní limit

O3

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3
max. 25x
průměr za 3 roky

AOT40

vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

18 000 µg.m-3.h
průměr za 5 let

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne.
Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m-3 (= 40 ppb)
a hodnotou 80 µg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den
mezi 8:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1.5. - 31.7.)
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5. Imisní limit pro troposférický ozon
Časový interval

Imisní limit

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3

AOT40 vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

6 000 µg.m-3.h

O3

Kvalita ovzduší
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší se pro hodnocení
stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění v pětiletém
klouzavém průměru - aktuální údaje za 2009 - 2013. Pro příslušný čtverec platí následující
údaje:
roční průměr NO2

23,0 µg/m3

roční průměr PM10

26,0 µg/m3

roční průměr PM2,5

21,0 µg/m3

roční průměr benzen

1,4 µg/m3

roční průměr benzo(a)pyren

0,80 ng/m3

Dle uvedeného se koncentrace látek v ovzduší v posledních letech drží pod příslušnými
limity.

C.2.2. Voda
Povrchová voda
Vodní toky
Hydrografickou síť hodnoceného území tvoří vodní tok Divoká Orlice č.h.p. 1-02-01-050 s
plochou dílčího povodí 17,178 km2.
I přes úpravy toku v Doudlebách je území zasaženo rozsáhlými inundacemi, z ekologického
hlediska velmi významnými.
Divoká Orlice má v profilu pod soutokem se Zdobnicí průměrný roční průtok 7,87 m 3/s,
celkové povodí 473,80 km2 s průměrnou roční srážkou 970 mm, s průměrným odtokovým
součinitelem 0,54 a průměrným specifickým odtokem z povodí 16,61 l/s.km2.
Průtoky:
m3/s

m3/s

Q1

43

Q20

197

Q2

67

Q50

249
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Q5

107

Q100

289

Q10

150

Q355

0,85

Jakost vody
Kvalita vody v Divoké Orlici je orientačně stanovena na II. tř. čistoty.
Podzemní voda
Podle mapy hydrogeologického členění náleží lokalita do rajónu základní vrstvy č. 4222 Podorlická křída. Rajón zahrnuje křídové sedimenty mezi krystalinikem Orlických hor,
případně podkrkonošským permokarbonem a jílovickou poruchou. Opočenská a libřická
antiklinála vyčleňují v rajónu synklinálu jaroměřskou a severní pokračování ústecké
synklinály. V rajónu je vyvinut převážně kolektor B v bělohorském souvrství
spodnoturonského stáří, který spočívá na předkřídovém podloží. Průtočnost tohoto kolektoru
je převážně vysoká až velmi vysoká. Mladší křídové souvrství tvoří stropní izolátor, jehož
propustnost je výrazně nižší. Výjimkou je jihozápadní cíp rajónu v okolí Vamberka, kde pod
kolektorem B je ještě kolektor A v klastikách perucko-korycanského souvrství (cenoman).
Ukloněné uložení a puklinová propustnost kolektoru B způsobuje výrazné členění jeho
zvodnění na oblasti stoku a oblast nádrže. V oblasti nádrže SV od lokality je kolektor spojitě
vyplněn podzemní vodou. Nádrž podzemní vody doplňuje infiltrovaný podíl srážek na
výchozech, případně též influkce z toků přitékajících z Orlických hor.
Slínovce středního turonu jsou prostředím nižší puklinové propustnosti, zóna jejich
povrchového větrání je většinou nepropustná. Pro výskyt zvodnění vodohospodářsky
významného nejsou v zájmové hloubce stavby geologické předpoklady.
Mělká podzemní voda z obzoru čtvrtohorních zemin je v trase obchvatu většinou až v
hloubce 9 - 10 m, naspodu vrstvy štěrkopísku vyšší říční terasy. Pro vodu infiltrovanou tvoří
štěrkopísek dobře propustné sběrné prostředí, kterým - po nepropustné jílu a slínu v jeho
podloží - je odváděna k údolí Orlice, kde samovolnému gravitačnímu odtoku částečně brání
utěsnění povrchu svahu hlínou a jílem. Spodní část vrstvy štěrkopísku (1 - 2 m mocná) je
proto trvale zvodněná. Do tohoto vodního obzoru byly vyhloubeny samozásobitelské studny
u většiny místních domů 9 - 15 m hluboké. Pramenní přelivy z báze štěrkopískové vrstvy
jsou i ve dnu bočního údolí (km 1,7 - 1,9, 200 m na jih od přeložky) a ve dnu údolí pod
příjezdovou cestou ke Školnímu statku (pod místem km 2,15 navrhovaného obchvatu).
Ve vrstvě sprašové hlíny byly indicie nesouvislé přítomnosti volné podzemní vody zjištěny v
délce 0,60 - 0,25 km navrhované přeložky, v hloubce 1 - 2 m pod terénem. Pravděpodobně
jde o výskyty občasné, omezené na vlhké roční období.
Ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV
Celé území stavby patří do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída
a v PHO 3. stupně vodního zdroje Orlice a v povodí vodárenského toku Orlice.
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C.2.3. Půda
Z pedologického hlediska se na ploše plánovaného záměru uplatňuje kambizem kyselá
vytvořená ze svahovin kyselých žul a blízkých hornin, lehkých (KAa17).
Kambizem (KA). Půdy se stratigrafií O - Ah nebo Ap - Bv – IIC, s kambickým hnědým
(braunifikovaným) horizontem, vyvinutým převážně v hlavním souvrství svahovin
magmatických, metamorfických a zpevněných sedimentárních hornin, ale i jim
odpovídajících souvrstvích, např. v nezpevněných lehčích až středně těžkých sedimentech.
I výrazněji vyvinuté pedy v kambickém horizontu postrádají jílové povlaky – argilany.
Půdy se vytvářejí hlavně ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menší
míře (sypké substráty) v rovinatém reliéfu. Vznik těchto půd z tak pestrého spektra substrátů
podmiňuje jejich velkou rozmanitost z hlediska trofismu, zrnitosti a skeletovitosti,
při uplatnění více či méně výrazného profilového zvrstvení zrnitosti, skeletovitosti, jakož
i chemických (biogenní prvky, stopové potenciálně rizikové prvky) a fyzikálních vlastností
(ulehlost bazálního souvrství, ovlivňující laterální pohyb vody v krajině). V hlavním souvrství
dochází obecně k posunu zrnitostního složení do střední kategorie ve vztahu k bazálnímu
souvrství, k čemuž přispívá i jejich obohacení prachem.
Půdy se dále vyskytují v širokém rozmezí klimatických a vegetačních podmínek,
v klimatických regionech B2–8, Ko 2–8, Ku 3–6.2–4(5) a vegetačních stupních 2–7
u eubazických a mesobazických kambizemí a B8–10, Ko 4–9, Ku 6–8.5–7 a vegetačních
stupních až 6–7 u oligobazických (dystrických) kambizemí. Původními společenstvy jsou
listnaté a smíšené lesy (dub, buk, jedle), u oligobazických jedle a smrk. Vyznačují se
mesickým až frigickým teplotním a udickým až perudickým hydrickým režimem. Výskyt půd
v takto širokém rozmezí klimatických a vegetačních podmínek určuje diference v akumulaci
humusu a jeho kvalitě, ve vyluhování půdního profilu, zvětrávání, braunifikaci, v interakci
s vlastnostmi substrátů.

C.2.4. Horninové prostředí
Geomorfologické a geologické členění
Z geomorfologického hlediska náleží posuzované území do subprovincie České tabule,
oblasti Východočeské tabule, celku Orlické tabule, podcelku Třebechovické tabule a okrsku
Rychnovského úvalu VIC - 2B - b.
Nadmořská výško posuzovaného území se pohybuje okolo 300 až 310 m. n . m.

Geologie
V geologické stavbě území se uplatňují dvě strukturní patra. Podložní krystalinikum orlickokladské klenby, s horninami ze série "novoměstských filitů" a s intruzivy granodioritového
typu. V zájmovém prostoru je stavebný prvek hlubinný a proto geotechnicky nevýznamný.
Vrchní stavební patro tvoří horniny svrchnokřídové. Z hlediska strukturního členění
podorlické křídy náleží k synklinále orlicko-ústecké. Křídová souvrství jsou přítomna ve
stratigrafickém rozpětí od cenomanu do středního turonu, jejich celková mocnost bude
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místně rozdílná (podle tektonické a morfologické pozice), v pravděpodobném rozmezí od
150 do 190 m.
Horninový masiv hodnoceného území je tvořen 50 - 100 mocným souvrstvým slínovcem
nižšího zpevnění, ze stratigrafické úrovně středního turonu. Petrograficky jde o vápnitý
prachovec nízké pevnosti, s technickými vlastnostmi horniny poloskalní, tence deskovité
vrstevní dělitelnosti. Z důvodu nízkého cementačního zpevnění je to hornina nasákavá,
nemrazuvzdorná a málo odolná větrání. V zóně povrchového větrání obvykle přechází do
eluviálního slínu.
Stavba horninového masivu je jednoduchá, uložení vrstev vodorovné, přítomnost
geotechnicky významných tektonických zlomů základní geologický výzkum území neudává.
V geomorfologickém vývoji území se terasovou modelací uplatnil pleistocenní cyklus
řečištních procesů erozivně akumulativních, provázený vznikem územně souvislých nánosů
spraše. Svah byl dotvořen procesy gravitačního snosu, ronového i soliflukčního.
Povrch horninového masivu je souvisle překryt čtvrtohorními zeminami dvou akumulativních
úrovní:
Ve spodní je štěrkopísek vyšší řečištní terasy, pravděpodobně risského stáří. V blízkosti
hrany svahu je uložen ve vodorovné vrstvě 8 - 10 m mocné, s povrchem na kótě 301 m n.m.
Má zrnitost hrubého písčitého štěrku dobře opracovaných valounů tvrdých hornin krystaliniky
polymiktního složení. Je slabě jílovitý, nesoudržný, ulehlý, dobře propustný, ve spodní části
vrstvy je zvodnělý. Směrem k severu (do svahu) se báze štěrkopísku zvedá, mocnost vrstvy
se snižuje a štěrkopísek na vystupujícím křídovém podloží vyklíní.
Povrchovou vrstvu tvoří sprašová hlína okrově hnědá, uložená v souvislé vrstvě 5 - 6 m
mocné. V hodnoceném prostoru má nezřetelné texturní znaky zeminy náplavové (ronové),
nevápnité a litologicky stálé. Je výrazně prachovitá, má 10 - 20 % frakce jílovité a
zanedbatelnou příměs jemně písčitou.
V hloubce 3,5 - 4 m přechází do okrově šedého prachovitého jílu celistvé (náplavové)
textury.
Pod terén dna bočního údolí (km 1,7 - 1,9), zahloubeného ve sprašové hlíně do štěrkopísku,
je 3 m mocná vrstva náplavového jílu aluvia, zčásti s organoleptickou příměsí.

Geodynamické procesy a seismicita
Podle geologických mapových podkladů se v zájmovém území nevyskytují žádné zlomové
linie, které by mohly mít vliv na projektovanou stavbu. V trase navržené přeložky ani v
blízkém okolí nejsou registrovány žádné sesuvy nebo jiné svahové deformace.

C.2.5. Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V hodnoceném území se nenachází žádný dobývací prostor ani chráněné ložisko nerostných
surovin.
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C.2.6. Fauna a flóra, ekosystémy

Fauna
Jména rodů a druhů jsou v seznamu řazena abecedně. U pavouků za specifickým jménem je
uvedena charakteristika druhů podle Katalogu pavouků České republiky (Buchar & Růžička
2002: preference původnosti stanoviště, stupeň hojnosti a preference fytogeografické
oblasti).
U střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) je uvedena bioindikační skupina druhu
podle HŮRKY et al. (1996): A – adaptabilní; druhy osídlující více nebo méně přirozené nebo
přirozenému stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných
biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch. Tato nejpočetnější skupina zahrnuje
především typické druhy lesních porostů, i umělých, pobřežní druhy stojatých i tekoucích
vod, druhy lučin, pastvin a jiných travních porostů typu paraklimaxů; E – eurytopní; druhy,
které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy nestabilních,
měnících se habitatů, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy
poškozenou krajinu. Zahrnuje i expansivní druhy, šířící se v současné době na těchto
nestabilních habitatech a rozšiřující svůj areál, stejně jako expansivní druhy, které
v současné době ustupují, i nestálé migranty. Pro čeleď Chrysomelidae a nadčeleď
Curculionoidea je použito hodnocení podle Strejčka (2000, 2001), kde T – je druh typický pro
určitý charakteristický biotop (schopný adaptace i na odpovídající náhradní biotopy
shodného charakteru), E – druh expanzivní (přizpůsobivý i na různé typy biotopů a schopný
adaptace i na druhotné biotopy, např. ruderály apod.).
Symbol § označuje druhy zvláště chráněné podle příl. III, vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
(SO – druh silně ohrožený, O – druh ohrožený). U druhů, které jsou zařazeny do jednotlivých
kategorií v Červených seznamech Plesníka et al. (2003) a Farkače et al. (2005), je jejich
status označen VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený. Legenda: +
(plus/ano), – (mínus/ne). V poznámce je uvedena hojnost výskyt druhu na dané lokalitě
vycházející z odhadnutého počtu jedinců: velmi vzácný – druh vyskytující se v jednotlivých
exemplářích (subrecedentní [počet zjištěných exemplářů n] = 1 ex.); vzácný – druh
vyskytující se nepravidelně v malém počtu jedinců, většinou pouze v omezené oblasti
(recedentní [n] = 2–10 ex.); hojný – druh dosti rovnoměrně rozšířený s pravidelným
výskytem (subdominantní [n] = 10–20 ex.); velmi hojný – druh vyskytující se ve vysokých
počtech jedinců (dominantní [n] > 20 ex.).
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Průzkum byl prováděn především mimo pozemky s konvenčním zemědělským
hospodařením. Lokality intenzivního průzkumu jsou zakresleny v následujícím obrázku.

Přehled zjištěných živočišných druhů
Přehled zjištěných živočišných druhů je uveden v následující tabulce.
Přehled zjištěných živočišných druhů, Ve sloupci „lokalita“ je upřesněno místo výskytu.
Pokud není uvedeno, jde o druh s širším rozsahem výskytu.
Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

babočka kopřivová (Aglais urticae) LI

+

–

1, 2

babočka paví oko (Inachis io) LI

+

–

1, 2, 3

babočka síťkovaná (Araschnia levana)
LI

+

–

1, 2

bělásek řepkový (Pieris napi) LI

+

–

1, 2, 3

modrásek
icarus) LI

+

–

1, 2

+

–

2

Druh

Lokalita

motýli (s denní aktivitou)
(Lepidoptera: Hesperioidea,
Papilionoidea)

okáč

jehlicový

poháňkový

(Polyommatus

(Coenonympha
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Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

+

–

2

+

–

1, 2

čmelák rolní (Bombus pascuorum)

+

§O

2

čmelák zemní (Bombus terrestris)

+

§O

2

+

–

1

kvapník Amara familiaris E

+

–

2

kvapník Amara plebeja E

+

–

2

kvapník Harpalus affinis E

+

–

2

kvapník Harpalus rufipes E

+

–

2

kvapník Harpalus tardus E

+

–

2, 3

kvapník Ophonus azureus E

+

–

2

prskavec menší (Brachinus explodens)
E

+

§O

3

střevlíček měděný (Poecilus cupreus
cupreus) E

+

–

2

střevlíček Agonum fuliginosum A

+

–

1

střevlíček Asaphidion flavipes E

+

–

1

střevlíček Anisodactylus signatus E

+

–

1

střevlíček Elaphrus riparius E

+

–

1

střevlíček Loricera pilicornis pilicornis E

+

–

1

střevlíček Notiophilus palustris E

+

–

1

střevlíček Platynus assimilis A

+

–

1

střevlíček
Pterostichus
melanarius E

+

–

1

střevlíček Pterostichus nigrita E

+

–

1

střevlíček Pterostichus strenuus E

+

–

1

střevlík Abax parallelepipedus A

+

–

1

střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri
helleri) A

+

§O

Druh

Lokalita

pamphilus) LI
okáč
prosíčkový
hyperantus) LI

(Aphantopus

žluťásek
řešetlákový
rhamni) LI

(Gonepteryx

blanokřídlí: včelovití, čmeláci
(Hymenoptera: Apidae, Bombini)

brouci: střevlíkovití
(Coleoptera: Carabidae)
běžec
čtveropásý
quadristriatus) E

(Trechus

melanarius
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2, 3

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

+

–

1

střevlík Abax parallelepipedus A

+

–

1

šídlatec lesklý (Bembidion lampros) E

+

–

1

šídlatec Bembidion quadrimaculatum
quadrimaculatum E

+

–

1

+

–

3

zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

+

§O

2

zlatohlávek
aurata)

+

–

3

Mihule potoční (Lampetra planerii)

+

§KO

Orlice

Pstruh potoční (Salmo trutta)

+

-

Orlice

Hrouzek obecný (Gobio gobio)

+

-

Orlice

ropucha obecná (Bufo bufo) NT

?

§O

3

skokan hnědý (Rana temporaria) NT

?

–

1

+

§ SO

3

Druh
střevlík zrnitý
granulatus) E

(Carabus

granulatus

Lokalita

brouci: vrubounovití
(Coleoptera: Scarabaeidae)
listokaz
horticola)

zahradní

zlatý

(Phyllopertha

(Cetonia

aurata

Kruhoústí a ryby

obojživelníci: žáby
(Amphibia: Anura)

plazi: šupinatí, ještěři
(Reptilia: Squamata, Lacertilia)
ještěrka obecná (Lacerta agilis) NT

ptáci (Aves)

-

bažant obecný (Phasianus colchicus)

?

-

1

červenka
rubecula)

+

-

2

+

-

2

-

-

2

holub hřivnáč (Columba palumbus)

+

-

2

hrdlička
zahradní
decaocto)

-

-

1,2

jiřička obecná (Delichon urbica)

-

-

-

káně lesní

-

-

-

obecná

(Erythacus

drozd kvíčala (Turdus philomelos)
holub
domácí
domestica)

(Columba

livia

(Streptopelia
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Na lokalitě
se
rozmnožuje

Stupeň
ochrany

Lokalita

-

-

-

+

-

1,2,3

pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

+

-

2,3

rehek domácí (Phonicurus ochruros)

+

-

3

straka obecná(Pica pica)

+

-

2,3

+

-

3

sýkora koňadra (Parus major)

+

-

1,2,3

sýkora modřinka (Parus caeruleus)

+

-

1,2,3

vrabec domácí (Passer domesticus)

- LC

-

1,2,3

vrabec polní (Passer domesticus)

+

-

1,2,3

zvonek zelený (Carduelis chloris)

+

-

3

Druh

(Buteo buteo)
konipas bílý (Motacila alba)
kos černý
(Turdus merula)

střízlík
obecný
troglodytes)

(Troglodytes

-

Savci

prase divoké (Sus scrofa)

-

-

1

srnec obecný (Capreolus
capreolus)

?

-

1,2,3

šelmy (Carnivora)
liška obecná (Vulpes vulpes)
kuna skalní (Martes foina)

-

-

2

ne

-

3

hmyzožravci (Insectivora)

-

netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

ne

§SO

1

ježek východní (Erinaceus
concolor)

?

-

1,2,3

krtek obecný (Talpa europaea)

+

-

1

rejsek obecný (Sorex araneus)

+

-

1,3

zajíci (Lagomorpha)
zajíc polní (Lepus europaeus) NT

?

-

hlodavci (Rodentia)

3

-

hraboš polní (Microtus arvalis)

+

-

1,2,3

myšice křovinná (Apodemus
sylvaticus)

+

-

1,2,3
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Komentáře ke zvláště chráněným druhům živočichů
Kriticky silně ohrožené
1) mihule potoční (Lampetra planerii), žije v řekách a potocích. Místy je ještě hojná, ale uniká
pozornosti pro skrytý způsob života. Ukrývá se v bahnitých nánosech čistých vod. Dorůstá
16 centimetrů délky. Na jaře samice klade až 2 000 jiker, z kterých se líhnou larvy, takzvané
minohy. Minohy žijí 2 až 4 roky v bahnitých nánosech a poté se mění v dospělé jedince, kteří
pronikají proti proudu do horních toků, kde se třou. Přitom nepřijímají potravu a po vytření
zahynou.
Mihule potoční odlovené v Orlici

Larvy mihule potoční se živí detritem a organickými usazeninami v písčitých náplavech,
které obývá. Během vývoje v dospělce zakrňuje trávicí trakt, a proto dospělec potravu
nepřijímá.
Česká republika leží na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční (výskyt v povodí
Labe a Odry), v povodí Moravy (Dunaje) je objevuje jen několik izolovaných (sub)populací.
Druhy silně ohrožené
1) ještěrka obecná (Lacerta agilis) – obývá především sušší nebo slabě vlhká slunečná
místa, kde preferuje travinná a nižší bylinná stepní společenstva s malou pokryvností
vegetace, roztroušeně rostoucími dřevinami a hlubší vrstvou půdy. Běžný je její výskyt
na ruderálních stanovištích. U nás se vyskytuje na okraji lesů, lesních mýtinách, křovinatých
stráních, mezích, na říčních březích i hrázích rybníků. Okrajově může osídlovat i mokřady
v těsném sousedství sušších biotopů, na nichž je možná inkubace vajíček a přezimování.
V současné době žije často téměř synantropně (MIKÁTOVÁ et al. 2001).
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2) netopýr rezavý (Nyctalus noctula) – žije v celém státě, i když reprodukcí je vázán na nižší
polohy. Nevyhýbá se městům, naopak jeví tendenci k synantropnímu životu a synurbanizaci.
Pouze mateřské kolonie zůstávají většinou věrné stromovým dutinám. Původně stromový
druh listnatých a smíšených lesů a břehových porostů tekoucích i stojatých vod, kde se
vyskytuje i dnes, kromě toho je běžný ve městech včetně sídlišť panelových domů. Úkryty
mateřských kolonií o 20–100 samicích jsou nejčastěji v dutých stromech, jen vzácně
v budovách. Hojný a přizpůsobivý druh, v posledních letech ohrožený zateplováním budov
(Anděra & Gaisler 2012).
Druhy ohrožené
1) čmelák rolní (Bombus pascuorum) – poměrně euryekní druh, s širokou škálou biotopů
od mezofilních luk po rašeliniště a smrkové horské lesy, častý je v antropocenózách;
polylektický, hojně létá na různé bobovité (vikev, vlčí bob, jetel luční); hnízdí v norách
hlodavců, ale také na povrchu pod mechem, v trsech vegetace, často i v podstřeší budov;
v ČR jeden z nejhojnějších čmeláků. Během průzkumu nalezena zemní hnízda.
2) čmelák zemní (Bombus terrestris) – obývá otevřená stanoviště, okraje světlejších lesů
a kulturní krajinu v nížinách a středních polohách; hnízdí v zemi, často až 1,5 m hluboko,
využívá zejména obydlí hlodavců a krtků, příležitostně zahnízdí i v různých dutinách těsně
pod povrchem půdy, samostatně osidluje i čmeláčí úly; polylektický na různých kvetoucích
rostlinách; v ČR všudypřítomný, i v horách, jeden z našich nejhojnějších čmeláků. Nalezena
zemní hnízda, dospělci pozorováni při sběru potravy.
3) střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri) – velice proměnlivý druh i ve skulptuře
krovek. Často v lesích, ale i na polích, loukách a pastvinách; od nížin do lesního pásma hor.
Širší a plošší poddruh helleri se vyskytuje v severovýchodních Čechách, v severní polovině
Moravy a na Slovensku (HŮRKA 1996).
4) svižník polní (Cicindela campestris campestris) – nominotypický poddruh rozšířený hojně
po celém území od nížin do hor, především na otevřených stanovištích (HŮRKA 1996).
5) zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) – teplomilný druh, který se objevuje v květnu
až červenci na květech bylin a keřů. V Čechách a na Moravě se v poslední době zjevně šíří
(HŮRKA 2005). Ve státech jižní Evropy je dokonce uváděn jako zemědělský škůdce (HORÁK
et al. 2009). Z těchto důvodů bude potřeba aktualizovat přílohu III Vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
a tento druh z ní vyřadit.
6) ropucha obecná (Bufo bufo) – ekologicky přizpůsobivý druh pronikající do nejrůznějších
biotopů. Obývá všechny typy lesů, louky, mokřady, zahrady, pole i intravilány obcí. Nemá
specifické požadavky na oslunění lokality a charakter vegetace, konkrétní stanoviště jedince
však musí poskytovat možnost denního úkrytu. Rozmnožování je možno pozorovat ve všech
typech vodních nádrží, pokud jde o jejich velikost, charakter břehů, dobu a intenzitu
slunečního osvitu a přítomnost a skladbu vegetace. Může využívat jak pobřežní zóny velkých
údolních nádrží, tak i malé tůňky a hlubší kaluže na cestách. Ropucha obecná má
nejvýrazněji vyvinutou vazbu na jedno rozmnožovací místo, které je často značně vzdálené
od letního stanoviště. Jarní tah k vodě je v závislosti na počasí víceméně hromadný,
u početnějších populací velmi nápadný. I když je ropucha obecná vedle skokana hnědého
naší nejhojnější žábou, byl za posledních zhruba dvaceti let zaznamenán značný pokles
jejích početních stavů (MORAVEC 1994).
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Flóra
Inventarizace rostlinných společenstev
Terénním mapováním bylo zjištěno, že v úseku záměru stavby se nacházejí kultury obilovin
a okopanin v menších polích nebo rozsáhlejších lánech, které mají vlivem komplexních
intenzifikačních faktorů velmi redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které
se výrazně projevuje vliv agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování.
Sukcese společenstva je každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými
metodami kulturních rostlin, hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení
(podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme pozorovat pouze mezi
ozimy a jařinami). Druhová skladba plevelové vegetace zájmového území je velmi
redukovaná s těžištěm výskytu zejména na polních okrajích nebo v úzkých pojezdových
pruzích nezasažených herbicidy. S velmi malou pokryvností zde zaznamenáme malé
procento plevelů z třídy Secalietea jako Brasica napus, Chenopodium album, Capsella
bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, L. purpureum, Raphanus raphanistrum, Thlaspi
arvense. Naopak se zde projevuje vyšší zastoupení běžně rozšířených druhů plevelů s
širokou ekologickou amplitudou přesahujících z jiných společenstev jako např. Arenaria
serpyllifolia agg., Echinochloa crus-gali, Consolida regalis, Conyza canadensis, Equisetum
arvense, Geranium pusillum, Lamium purpureum, Medicago lupulina, Papaver rhoeas,
Anthemis arvensis, Veronica persica, V. polita, Viola arvensis. Galinsoga parviflora, Galium
aparine. Tam, kde je agrocenóza v kontaktu s okolními biotopy doprovázejí segetálovou
vegetaci ruderální druhy s dominantními C-stratégy a synantropními taxony (Achillea
millefolium agg., Agrostis stolonifera, Arctium tomentosum, Armoracia rusticana, Artemisia
vulgaris, Elytrigia repens, Cirsium arvense, Cichorium intybus subsp. intybus, Convolvulus
arvensis, Dactylis glomerata Glechoma hederacea, Lamium album, Plantago lanceolata,
Potentilla anserina, Ranunculus repens aj.).
Urbanizované plochy v zájmovém území (zastavěné části, průmyslové objekty, volné plochy
mezi zástavbou) mají vyvinutou buď jen velmi sporadickou vegetaci, nebo jsou tvořeny
sekundárními bazálními porosty, které je obtížné syntaxonomicky zařadit. Jedná se většinou
o sekundární a odvozená společenstva, částečně zařaditelná do řádu Arrhenatheretalia
elatioris, všeobecně s vysokým podílem ruderálních, synantropních a invazních druhů z třídy
Agropyretalia repentis (Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Carex hirta, Convolvulus
arvensis, Lolium perenne, Plantago lanceolata, P. major subsp. major, Potentilla anserina,
Ranunculus repens) a třídy Galio-Urticetea (Artemisia vulgaris, Calystegia sepium, Cirsium
arvense, C. vulgare, Dactylis glomerata, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Heracleum
sphondylium s. lat., Veronica chamaedrys, Urtica dioica). Na suchých výslunných plochách
zaznamenáme řadu mezofilních až teplomilných druhů včetně druhů ruderálních a
zavlečených (Lithospermum arvense, Bromus tectorum, Lactuca serriola, Crepis biennis,
Equisetum arvense, Sisymbrium loselii). V rozsáhlejších a kompaktnějších porostech
dochází ke střídání dominant Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius, Elytrigia
repens, Tanacetum vulgare, Cirsium arvense, Urtica dioica, které konkurenčně vytlačují
ostatní druhy. Bylinné patro urbanizovaných území je pomístně doplněno vtroušenými nálety
listnatých dřevin (Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior,
Betula pendula, Populus spp., Salix caprea, S. fragilis, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia
subsp. aucuparia), jehličnatých dřevin (Picea abies, Pinus sylvestris) a výsadbami kultivarů
ovocných či okrasných dřevin. Nižší světelná intenzita bylinného patra, způsobená zápojem
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dřevin, upřednostňuje především nitrofyty a sciofyty jako Urtica dioica, Geranium
robertianum, Rumex obtusifolius, Geum urbanum, Chelidonium majus, Galium aparine,
Anthriscus sylvestris, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Arctium lappa, Artemisia vulgaris.
Při okrajích zpevněných ploch a komunikací zaznamenáme sporadickou druhově chudou
vegetaci s velmi jednoduchou strukturou a převahou malé skupiny přizpůsobených druhů,
které patří převážně mezi ruderální (R-stratégové) a ruderálně-strestolerantní (RSstratégové) stratégy z třídy Polygono arenastri-Poëtea annuae s dominujícím Polygonum
aviculare agg., který vytváří mezernaté porosty v typické poléhavé formě. S vyšší stálostí
jsou zastoupeny běžné druhy sešlapávaných míst jako Poa annua subsp. annua, Plantago
major subsp. major, většinou nekvetoucí Lolium perenne a Taraxacum sect. Ruderalia s
druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Achillea millefolium agg., Trifolium
repens, Dactylis glomerata, Leontodon autumnalis, Festuca pratensis, Plantago lanceolata,
Poa pratensis aj.
Nezpevněné cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými porosty nebo se středním
travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy snášející disturbanci z asociace
vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago
major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum
aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Achillea
millefolium agg., Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis, Poa pratensis,
Agrostis stolonifera aj.
Intenzivně využívané travinobylinné porosty zájmového území jsou zcela zapojené
s výraznou převahou kulturních druhů trav (Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Lolium
perenne, L. multiflorum, Festuca spp., Poa pratensis a několika dalších C-strategů (Artemisia
vulgaris, Cirsium arvense, Heracleum sphondylium s. lat., Rumex obtusifolius), které tvoří
nejvyšší patro. Nižší patro je tvořeno druhy Cerastium holosteoides subsp. triviale, Plantago
media agg., Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens, Potentilla repatans, Veronica
chamaedrys. Zejména na okraji zástavby zaznamenáme nízké ruderalizované trávníky,
které jsou pravidelně sečeny několikrát během roku. Jedná se o krátkostébelné až středně
vysoké porosty, které ve své typické podobě dosahují 10–15 cm. Vedle konstantně
zastoupeného Lolium perenne a P. annua subsp. annua, zde vysoké frekvence dosahují
růžicovité hemikryptofyty jako např. Plantago major subsp. major, Bellis perennis,
Taraxacum sect. Ruderalia, které mají velkou část své nadzemní biomasy soustředěnou
v nejnižší vrstvě porostu při povrchu půdy. Podobně se zde dobře uplatňují druhy s plazivou
lodyhou např. Trifolium repens. Biomasu kromě již zmíněných tvoří dále Agrostis capillaris,
A. stolonifera, Galium verum, Medicago lupulina, Rumex acetosella subsp. acetosella,
Festuca spp., Geranium pyrenaicum, Matricaria discoidea, Alchemilla spp., Cerastium
holosteoides subsp. triviale, Veronica chamaedrys, Lotus corniculatus. Floristicky
hodnotnější je zcela zapojený druhově středně bohatý luční porost v blízkosti vodního toku
Melounka, které svým složením odpovídají různě degradovaným fázím svazu Arrhenatherion
elatioris bez výraznějších diagnostických druhů, s dominantními vysokostébelnými trávami
dosahující výšky až 1 m a pokryvností dvojvrstevného bylinného patra zpravidla 80–100%.
Ráz porostu určují zejména Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens,
Alopecurus pratensis, Festuca rubra s. lat., Poa pratensis a dvouděložné byliny s vyšším
výskytem druhů jako Geranium pratense, Heracleum sphondylium s. lat., Pastinaca sativa s.
lat., Rumex acetosa, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Taraxacum sect. Ruderalia,
eko
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Vicia cracca, Veronica chamaedrys a Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus,
Knautia arvensis subsp. arvensis, Centaurea jacea agg., Vicia sepium, Campanula patula
tvořící před první sečí výrazně květnatý pozdně jarní aspekt.
U směrově i spádově upraveného toku mezi cestou a polem se projevuje eutrofizace. Příkop
má vyvinutý dřevinný břehový porost. (Sambucus nigra, Rosa dumalis s. lat., Fraxinus
excelsior, Alnus glutinosa, Acer platanoides, A. pseudoplatanus aj.). V bylinném patře
převládají mezofilní až vlhkomilné druhy (Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris,
Cirsium oleraceum, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium s.
lat., Chaerophyllum aromaticum, Elytrigia repens, Symphytum officinale, Calamagrostis
epigeios, Galium mollugo agg., Arrhenatherum elatius, Geranium pratense, Poa trivialis,
Stachys sylvatica). S vyšší pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Galium aparine,
Artemisia vulgaris, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica dioica).
Charakteristika vymezených dílčích ploch
Kód
Český název biotopu
biotopu

Charakteristika

X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně obhospodařovaný pole v režimu
konvenčního obhospodařování

X5
(100%)

Intenzivně obhospodařované louky

Pravidelně sečená louka, druhově chudá

X7B
(70%)

Ruderální bylinná vegetace
sídla, ostatní porosty

mimo

částečně
X12B
(30%)

Polo opuštěný areál se zaplocením
Nálety pionýrských
porosty

dřevin

ostatní

s nepůvodními

Lesní porost původně doubrava, s příměsí
smrku, červeného dubu. Silně eutrofizovaný,
v E2 dominuje bez černý

(100%)

Lesní
porosty
dřevinami

X14
(100%)

Vodní toky a nádrže bez ochranářsky Bezejmenný vodní tok (občasný tok, směrově
významné vegetace
i spádově upravený

X9
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Stanoviště v lokalitě záměru (mapový podklad: © AOPK ČR)

Floristická inventarizace
Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území obsahuje celkem 278 taxonů vyšších
cévnatých rostlin, viz tabulka.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012,
Procházka 2001).
Floristický seznam zjištěných vyšších cévnatých druhů v zájmovém území
Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Acer campestre L.

javor babyka

Acer platanoides L.

javor mléč

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha
jírovec maďál

+ Aesculus hippocastanum L.
Agrostis canina L.

psineček psí

Agrostis capillaris L.

psineček obecný

Agrostis stolonifera agg.

psineček výběžkatý

Achillea millefolium agg.

řebříček obecný
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Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Ajuga reptans L.

zběhovec plazivý

Alchemilla spp.

kontryhel

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande

česnáček lékařský

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

olše lepkavá

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Anagallis arvensis L.

drchnička rolní

Anemone nemorosa L.

sasanka hajní

Angelica sylvestris L.

děhel lesní

Anthemis arvensis L.

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum L.

tomka vonná

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

kerblík lesní

Apera spica-venti (L.) P. B.

chundelka metlice

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

huseníček rolní

Arctium lappa L.

lopuch větší

Arctium tomentosum Mill.

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia agg.

písečnice douškolistá

Armoracia rusticana G., M. et Sch.

křen selský

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl

ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Astragalus glycyphyllos L.

kozinec sladkolistý

Athyrium filix-femina (L.) Roth

papratka samičí

Atriplex patula L.

lebeda rozkladitá

Avena fatua L.

oves hluchý

Avenula pubescens (Huds.) Dum.

ovsíř pýřitý

Ballota nigra L.

měrnice černá

Bellis perennis L.

sedmikráska obecná
(chudobka)

Betula pendula Roth

bříza bělokorá

Brassica napus L.

brukev řepka olejka

Bromus benekenii (Lange) Trimen

sveřep Benekenův

Bromus erectus Huds.

sveřep vzpřímený

Bromus hordeaceus L.

sveřep měkký

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

třtina křovištní

Calystegia sepium (L.) R. Br.

opletník plotní

Campanula patula L.

zvonek rozkladitý

Campanula persicifolia L.

zvonek broskvolistý

Campanula rapunculoides L.

zvonek řepkovitý
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Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Campanula rotundifolia agg.

zvonek okrouhlolistý

Campanula trachelium L.

zvonek kopřivolistý

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

kokoška pastuší tobolka

Cardamine pratensis L.

řeřišnice luční

Carex brizoides L.

ostřice třeslicovitá

Carex caryophyllea Latourr.

ostříce jarní

Carex hirta L.

ostřice srstnatá

Carex montana L.

ostřice horská

Carex sylvatica Huds.

ostřice lesní

Carpinus betulus L.

habr obecný

Carum carvi L.

kmín kořenný

Centaurea jacea agg.

chrpa luční

Centaurea scabiosa L.

chrpa čekánek

Cerastium arvense subsp. arvense

rožec rolní pravý

Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl

rožec obecný pravý

Cichorium intybus L. subsp. intybus

čekanka obecná pravá

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

Cirsium oleraceum (L.) Scop

pcháč zelinný

Cirsium palustre (L.) Scop.

pcháč bahenní

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

pcháč obecný

Colchicum autumnale L.

ocún jesenní

Convolvulus arvensis L.

svlačec rolní

Conyza canadensis (L.) Cronquist

turanka kanadská

Corylus avellana L.

líska obecná

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

hloh obecný

Crataegus monogyna Jacq.

hloh jednosemenný

Crataegus x macrocarpa Hegetschw.

hloh velkoplodý

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Cruciata laevipes Opiz.

svízelka chlupatá (svízel křížatý)

Dactylis glomerata L.

srha laločnatá

Dactylis polygama Horvátovszky

srha hajní

Danthonia decumbens (L.) DC.

trojzubec poléhavý

Daucus carota L.

mrkev obecná

Deschampsia cespitosa (L.) P. B.

metlice trsnatá

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

rosička krvavá

Dipsacus fullonum L.

štětka planá

Dryopteris carthusiana agg.

kapraď osténkatá
eko
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Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

kapraď samec

Echinochloa crus-galli (L.) P. B.

ježatka kuří noha

Echium vulgare L.

hadinec obecný

Elymus caninus (L.) L.

pýrovník psí

Elytrigia repens (L.) Nevski

pýr plazivý

Epilobium angustifolium L.

vrbovka úzkolistá

Epilobium ciliatum Rafin

vrbovka žláznatá

Epilobium hirsutum L.

vrbovka chlupatá

Epilobium montanum L.

vrbovka horská

Equisetum arvense L.

přeslička rolní

Equisetum sylvaticum L.

přeslička lesní

Erigeron acris L.

turan ostrý

Erigeron annuus agg.

turan roční

Erodium cicutarium (L.) L´Hér.

pumpava obecná (rozpuková)

Erophila verna (L.) DC.

osívka jarní

Euonymus europaea L.

brslen evropský

Euphorbia cyparissias L.

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia L.

pryšec kolovratec

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

opletka obecná

Fallopia dumetorum (L.) Holub

opletka křovištní

Festuca gigantea (L.) Vill

kostřava obrovská

Festuca ovina s. lat.

kostřava ovčí

Festuca pratensis Huds.

kostřava luční

Festuca rubra agg.

kostřava červená

Ficaria verna subsp. bulbifera

orsej jarní hlíznatý

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

tužebník jilmový

Fragaria vesca L.

jahodník obecný

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Fumaria officinalis L. s. str.

zemědým lékařský

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler

křivatec žlutý

Galeobdolon luteum agg.

pitulník žlutý

Galeopsis pubescens Besser

konopice pýřitá

Galeopsis speciosa Mill.

konopice sličná

Galeopsis tetrahit agg.

konopice polní

Galinsoga parviflora Cav.

pěťour maloúborný

Galium aparine agg.

svízel přítula

Galium mollugo agg.

svízel povázka
eko
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Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Galium verum L.

svízel syřišťový

Geranium dissectum L.

kakost dlanitosečný

Geranium pratense L.

kakost luční

Geranium pusillum Burm. fil.

kakost maličký

Geranium robertianum L.

kakost smrdutý

Geum urbanum L.

kuklík městský

Glechoma hederacea agg.

popenec obecný

Heracleum sphondylium s. lat.

bolševník obecný

Hieracium laevigatum Willd.

jestřábník hladký

Hieracium lachenalii Suter

jestřábník Lachenalův

Hieracium murorum L.

jestřábník zední

Hieracium sabaudum L.

jestřábník savojský

Holcus lanatus L.

medyněk vlnatý

Humulus lupulus L.

chmel otáčivý

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Chaerophyllum aromaticum L.

krabilice zápašná

Chaerophyllum hirsutum L.

krabilice chlupatá

Chaerophyllum temulum L.

krabilice mámivá

Chelidonium majus L.

vlaštovičník větší

Chenopodium album agg.

merlík bílý

Chenopodium polyspermum L.

merlík mnohosemený

Chenopodium suecicum J. Murr

merlík švedský

Impatiens parviflora DC.

netýkavka malokvětá

Juglans regia L.

ořešák královský

Knautia arvensis agg.

chrastavec rolní

Lactuca serriola L.

locika kompasová

Lamium album L.

hluchavka bílá

Lamium amplexicaule L.

hluchavka objímavá

Lamium maculatum L.

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum L.

hluchavka nachová

Lapsana communis L.

kapustka obecná

Lathyrus pratensis L.

hrachor luční

Lemna minor L.

okřehek menší

Leontodon autumnalis L.

máchelka podzimní

Lepidium ruderale L.

řeřicha rumní

Leucanthemum vulgare agg.

kopretina bílá

Linaria vulgaris Mill.

lnice květel
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Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Lolium multiflorum Lamk.

jílek mnohokvětý

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Lonicera xylosteum L.

zimolez obecný (pýřitý)

Lotus corniculatus agg.

štírovník růžkatý

Luzula campestris (L.) DC. s. str.

bika ladní

Luzula luzuloides (Lamk.) Dandy et Wilmott s. l.

bika bělavá

Luzula pilosa (L.) Willd.

bika chlupatá

Lychnis flos-cuculi L.

kohoutek luční

Lysimachia nummularia L.

vrbina penízková

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt

pstroček dvoulistý

Malus domestica Borkh.

jabloň domácí

Matricaria discoidea DC.

heřmánek terčovitý

Medicago falcata L.

tolice srpovitá

Medicago lupulina L.

tolice dětelová

Medicago sativa L.

tolice setá (vojtěška)

Melica nutans L.

strdivka nicí

Melilotus albus Medik.

komonice bílá

Melilotus officinalis (L.) Pallas

komonice lékařská

Milium effusum L.

pšeníčko rozkladité

Moehringia trinervia (L.) Clairv.

mateřka trojžilná

Mycelis muralis (L.) Dum.

mléčka zední

Myosotis arvensis (L.) Hill

pomněnka rolní

Myosotis palustris agg.

pomněnka bahenní

Myosoton aquaticum (L.) Moench

křehkýš vodní

Neslia paniculata (L.) Desv.

řepinka latnatá

Oenothera biennis agg.

pupalka dvouletá

Oxalis acetosella L.

šťavel kyselý

Papaver rhoeas L.

mák vlčí

Pastinaca sativa s. lat.

pastinák setý

Persicaria amphibia (L.) Delarbre

rdesno obojživelné

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre

rdesno peprník

Persicaria lapathifolia agg.

rdesno blešník

Persicaria maculosa S. F. Gray

rdesno červivec

Phalaris arundinacea L.

chrastice rákosovitá

Phleum pratense L.

bojínek luční

Picea abies (L.) Karsten

smrk ztepilý

Picris hieracioides L.

hořčík jestřábníkovitý
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Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major agg.

jitrocel větší

Plantago media agg.

jitrocel prostřední

Poa angustifolia L.

lipnice úzkolistá

Poa annua subsp. annua

lipnice roční pravá

Poa nemoralis s. lat.

lipnice hajní

Poa pratensis agg.

lipnice luční

Poa trivialis L.

lipnice obecná

Polygonum arenastrum Bor.

truskavec obecný

Polygonum aviculare agg.

truskavec ptačí

Populus tremula L.

topol osika

Potentilla anserina L.

mochna husí

Potentilla argentea L.

mochna stříbrná

Potentilla erecta (L.) Räuschel

mochna nátržník

Potentilla reptans L.

mochna plazivá

Potentilla tabernaemontani Aschers.

mochna jarní

Primula elatior (L.) Hill

prvosenka vyšší

Prunella vulgaris L.

černohlávek obecný

Prunus avium (L.) L.

třešeň ptačí

Prunus cerasifera Ehrh.

slivoň myrobalán

Prunus domestica L.

slivoň švestka (švestka)

Prunus insititia L. convar. syriaca

mirabelka

Prunus padus

střemcha obecná

Prunus spinosa L.

trnka obecná

Pyrus communis L.

hrušeň obecná

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

dub zimní (drnák)

Quercus robur L.

dub letní

Ranunculus acris subsp. acris

pryskyřník prudký pravý

Ranunculus repens L.

pryskyřník plazivý

Raphanus raphanistrum L.

ředkev ohnice

Rhus hirta (L.) Sudw.

škumpa orobincová
trnovník akát

+ Robinia pseudacacia L.
Rosa canina agg.

růže šípková

Rosa dumalis s. lat.

růže podhorská

Rubus caesius agg.

ostružník ježiník (o. sivý)

Rubus fruticosus agg.

ostružník křovitý

Rubus idaeus L.

ostružiník maliník (maliník)
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Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Rumex acetosa L.

šťovík kyselý

Rumex acetosella subsp. acetosella

šťovík menší pravý

Rumex crispus L.

šťovík kadeřavý

Rumex obtusifolius L.

šťovík tupolistý

Rumex thyrsiflorus Fingerh.

šťovík rozvětvený

Sagina procumbens L.

úrazník položený

Salix caprea L.

vrba jíva

Salix fragilis L.

vrba křehká

Sambucus nigra L.

bez černý

Sambucus racemosa L.

bez červený

Saponaria officinalis L.

mydlice lékařská

Scirpus sylvaticus L.

skřípina lesní

Scrophularia nodosa L.

krtičník hlíznatý

Scutellaria galericulata L.

šišák vroubkovaný

Securigera varia DC.

čičorka pestrá

Sedum acre L.

rozchodník ostrý

Selinum carvifolia (L.) L

olešník kmínolistý

Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd.

starček Fuchsův (s. vejčitý)

Senecio viscosus L.

starček lepkavý

Setaria pumila (Poiret) R. et Sch.

bér sivý

Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis

bér zelený pravý

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet

silenka širolistá bílá

Silene nutans L.

silenka nící

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris

silenka nadmutá pravá

Sinapis arvensis L.

hořčice polní

Sisymbirum officinale (L.) Scop.

hulevník lékařský
zlatobýl obrovský

+ Solidago gigantea Ait.
Sonchus arvensis L.

mléč rolní

Sonchus asper (L.) Hill.

mléč drsný

Sonchus oleraceus L.

mléč zelinný

Sorbus aucuparia subsp. aucuparia

jeřáb ptačí pravý

Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl

kuřinka červená

Stachys sylvatica L.

čistec lesní

Stellaria media (L.) Vill.

ptačinec prostřední

Symphytum officinale L.

kostival lékařský

Tanacetum vulgare L.

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek

pampeliška "lékařská"
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Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Thlaspi arvense L.

penízek rolní

Tilia cordata Mill.

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos Scop.

lípa velkolistá

Torilis japonica (Houtt.) DC.

tořice japonská

Tragopogon orientalis L.

kozí brada východní

Tragopogon pratensis agg.

kozí brada luční

Trifolium campestre Schreber

jetel ladní

Trifolium hybridum L.

jetel zvrhlý

Trifolium incarnatum L.

jetel inkarnát

Trifolium medium L.

jetel prostřední

Trifolium pratense s. lat.

jetel luční

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.

heřmánkovec nevonný

Trisetum flavescens (L.) P. B.

trojštět žlutavý

Triticum aestivum L.

pšenice setá

Tussilago farfara L.

podběl lékařský

Ulmus glabra Huds.

jilm horský

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Verbascum thapsus L.

divizna malokvětá

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvítek

Veronica persica Poiret

rozrazil perský

Veronica polita Fries

rozrazil lesklý

+ Viburnum lantana L.

kalina tušalaj

Viburnum opulus L.

kalina obecná

Vicia angustifolia L.

vikev úzkolistá

Vicia cracca L.

vikev ptačí

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray

vikev chlupatá

Vicia sepium L.

vikev plotní

Vicia tetrasperma (L.) Schreber

vikev čtyřsemenná

Viola arvensis Murray

violka rolní

Viola odorata L.

violka vonná

Viola reichenbachiana Bor.

violka lesní

Použité zkratky
agg.

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných druhů)

s. lat. – sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí
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s. str. – sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo typová subspecie)
+

– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně zplaňující v
zájmovém území vysázený

C.2.7. Ekosystémy
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění tvoří
v krajině soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených
a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních,
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Lokalita záměru není v kontaktu s žádným prvkem územního systému ekologické stability.
Tuto skutečnost zachycuje následující obrázek. Z obrázku je patrné, že prvky SES –
bikoridor je veden svojí osou řekou Orlicí. K záměru se nejvíce přibližuje v zastavěném
území Doudleb.
Umístění prvků ÚSES v blízkosti lokality záměru.Orientační vedení trasy záměru červeně,
prvky územního systému ekologické stability zeleně. (Zdroj web kr-královéhradecký.cz)

C.2.8. Krajina
Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
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krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i
ochrana významných krajinných prvků, které jsou citovaným zákonem definovány jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny
před poškozováním a ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b)
a §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
Zájmové území pro řešení záměru se nachází severně od intravilánu obce. Celý koridor
prochází venkovskou krajinou. Krajinný ráz je možno pokládat za částečně dochovaný až
dochovaný.

3D pohled dle www.mapy.cz
Většina území záměru je pohledově exponovaná ze severu z prostoru zemědělských ploch a
od jihu ze severního okraje intravilánu. Pohledy z prostor pro bydlení jsou částečně překryty
protihlukovými stěnami.
Většina trasy je vedena v mírných násypech a zářezech po terénu, mosty jsou překonávány
drobné vodoteče, jejich údolí a polní cesty zde vedoucí. Nejvýznamnější je mimoúrovňové
křížení účelové komunikace v km 2,2, ale ani tady se nepředpokládá generování
významného vizuálního vlivu.
Pohledově významným přírodním prvkem jsou vegetační doprovody vodních toků, zejména
Orlice a dále silnic a polních cest. Nejvýznamnějším krajinným prvkem je relativně zachovalý
krajinný ráz v nivě Divoké Orlice, kde také byl vyhlášen přírodní park.
Na určení krajinného rázu místa se v prostoru posuzované stavby podílejí zejména
následující hlavní složky:
Krajinná složka
Celky orné půdy

Projev
Význam, poznámka
Negativní Střední

Doprovodné kulisy a linie

Pozitivní

Velký (vegetační doprovody Orlice, vodotečí, silnic a
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dřevin

polních cest)

Lesní porosty

Pozitivní

Střední

Vodní toky
Vodní plochy

Pozitivní
Pozitivní

Velký (Divoká Orlice)
Malý

Louky a travní porosty

Pozitivní

Nízký

Zástavba sídelních útvarů
Historické dominanty

Negativní
Pozitivní

Nízký až střední (okraj obecní zástavby)
Střední (Zámek Doudleby n. O.)

Technické a průmyslové areály

Negativní

Malý

Dopravní stavby

Negativní

Střední (silnice, železnice)

Vedení VN, VVN

Negativní

Malý

C.2.9. Obyvatelstvo
Navržená přeložka je vedena mimo zastavěná a zalidněná území.
Městys Doudleby nad Orlicí
Počet obyvatel:
Průměrný věk obyvatel:

1 899 (k 1. 1. 2013)
37,2 let

Značná část aktivně činných obyvatel obce dojíždí za prací do sousedních obcí a měst
(Kostelec nad Orlicí, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou).
Navržená přeložka je vedena mimo zastavěná a zalidněná území.

C.2.10. Kulturní památky
V zájmovém prostoru se nenacházejí žádné kulturní památky.

Nejvýznamnější památkou v blízkém okolí je renesanční zámek Doudleby nad Orlicí. Je
unikátní díky kobercovému sgraffitu, které pokrývá nejenom vnější zdi, ale i zdi nádvoří a
komíny. Po celou dobu (kromě období komunistického režimu) patřil rodu Bubnů z Litic.
Roku 1588 jej dal postavit Mikuláš starší z Bubna. V období raného baroka byl zámek
především v interiérech výrazně upraven. Nejdříve kolem roku 1630 za Jindřicha Jana z
Bubna, z této doby pochází arkády na nádvoří a vstupní portál. A znovu v letech 1670–90
Františkem Adamem z Bubna, kdy došlo k větším úpravám. Zpočátku sloužil jako letní sídlo
Bubnů z Litic a také jako lovecký zámek. Když v roce 1809 prodali svůj zámek v Žamberku,
přestěhovali se do Doudleb natrvalo. V roce 1948 byl zámek znárodněn. Zámek byl v
restituci navrácen sourozencům Adamu Bubna-Liticovi a Eleonoře Dujkové, ta
Československo za totality neopustila a je v současnosti jeho majitelkou.
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Na levé straně sil. I/11 v km 0,300 obchvatu se nachází kamenný kříž. V rámci stavebních
prací bude přemístěn do nejbližšího vhodného místa.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Životní prostředí Doudleb nad Orlicí, na jejichž území je záměr lokalizován, patří k těm
kvalitnějším v České republice. Vlastní záměr je ovšem lokalizován na severní okraj obce
v souladu s územním plánem.
Z hlediska únosného zatížení jsou v ovzduší plněny imisní limity, kromě imisního limitu
benzo(a)pyrenu, jak běžné na větší části ČR.
V oblasti vlivů hluku v současné době pravděpodobně dochází k překračování hygienických
limitů hluku ve funkčních chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních
prostorech staveb podél stávající silnice I/11 v zastavěném území obce.
Z hlediska půdy je plocha záměru lokalizována již na vyňatých půdách typu ostatních ploch.
V oblasti ochrany vod se v lokalitě záměru nenacházejí významné vodní zdroje ani jejich
ochranná pásma, ale je situován v CHOPAV.
V zájmovém území se nenacházejí chráněná ložisková území.
V oblasti ochrany přírody lokalita záměru neobsahuje žádné chráněné území, přírodní park
ani oblast Natura 2000. Během průzkumů nebyly identifikovány zvláště chráněné druhy
rostlin, ale byly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů. Na základě uvedených
skutečností a opatření respektovaných v projektové dokumentaci nedojde k porušení
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb.
(zejména §50) dle Společného sdělení odboru legislativního, odboru zvláštní území ochrany
přírody a krajiny a odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP k
aplikaci základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Věstník MŽP,
2014/7).
Lokalita nezasahuje prostory nadregonálních nebo regionálních prvků ÚSES.
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D. Komplexní charakteristika hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Vlivy obdobných staveb na obyvatelstvo lze hodnotit zejména z následujících pohledů:


zdravotní rizika (emise škodlivých látek, hluková zátěž)



sociální a ekonomické důsledky



narušení faktorů pohody



narušení jiných faktorů (dělící účinky, znehodnocení životního prostředí)

Zdravotní rizika
Období výstavby
Mezi nepříznivé vlivy spojené se zdravotními riziky pro obyvatelstvo způsobené výstavbou
obdobných záměrů patří zejména vyšší prašnost a emise dalších znečišťujících látek do
ovzduší a hluk způsobený pohybem stavebních a dopravních mechanismů. Ovlivnění je
významné zejména v případě, kdy tyto práce probíhají v blízkosti obytné zástavby, nebo kdy
bude přes obytnou zástavbu realizován dovoz stavebních materiálů.
Ačkoliv lze výše uvedené vlivy hodnotit jako poměrně významné, jedná se pouze o
krátkodobé ovlivnění časově omezené dobou nutnou pro výstavbu. V bezprostředním okolí
posuzovaného záměru se nenachází obytná zástavba, jako případné negativní ovlivnění lze
tedy uvažovat pouze dovoz stavebních materiálů a strojů na staveniště, a s ním spojenou
zvýšenou prašnost a koncentraci emisí v ovzduší a zvýšenou hladinu hluku z provozu
dopravních mechanismů. Dovoz stavebních materiálů bude realizován po stávajících
komunikacích, případně po již vybudovaných úsecích nové komunikace. Trasy pro dovoz
materiálů a strojů budou upřesňovány v dalších fázích projektové přípravy. Pro minimalizaci
případných negativních vlivů je možné zařadit účinná organizační opatření. Jedná se
zejména o zajištění sypkých stavebních materiálu pro snížení prašnosti, vypínání motorů
stavebních a dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti a koordinaci dovozu
stavebních materiálů a strojů tak, aby byl uskutečněn v co nejkratším možném termínu.

Období provozu
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Vzhledem k tomu, že navržená přeložka neprochází územím s obytnou zástavbou, lze
zdravotní rizika způsobená vlivem emisí znečišťujících látek a hlukové zátěže po uvedení
záměru do provozu v podstatě vyloučit.
Záměr nebude znamenat v posuzované lokalitě zvýšená zdravotní rizika vyplývající
z expozice hluku ze silniční dopravy.
Jako pozitivní lze hodnotit fakt, že dojde k zvýšení plynulosti a tím i bezpečnosti silničního
provozu na předmětném úseku silnice I/112. Dojde tak k snížení rizika dopravních nehod a s
nimi spojenými úrazy řidičů vozidel.

Sociální a ekonomické důsledky
Navržená trasa silnice sociální a ekonomickou situaci dotčené oblasti výrazně neovlivní. Lze
předpokládat pozitivní efekt zlepšením dopravní obslužnosti území po uvedení záměru do
provozu. Za velmi silně pozitivní lze vnímat vymístění značné části tranzitní dopravy z
intravilánu Doudleb nad Orlicí. V menší míře je možné i pozitivní ovlivnění ve smyslu vzniku
nových pracovních míst v souvislosti s výstavbou.

Narušení faktorů pohody
Období výstavby
Výstavba silnice bude spojena s narušením faktorů pohody zejména pro projíždějící řidiče a
obyvatele nejblíže stavby. Faktory pohody budou narušeny zejména zvýšenou hladinou
hluku a zvýšenou prašností ze stavební činnosti. Tyto vlivy je možné poměrně účinně
eliminovat vhodnými organizačními opatřeními, např. vypínáním motorů stavebních
mechanismů v době jejich nečinnosti, omezením prací emitujících zvýšený hluk na dobu
nezbytně nutnou, kropením prašných povrchů (zejména v letních měsících), zajištěním
zásob sypkých stavebních materiálů z důvodu omezení prašnosti.
Další narušení faktorů pohody může být spojeno s dopravními komplikacemi v okolí nově
budované komunikace.

Období provozu
Jako možný negativní vliv lze chápat optickou změnu v krajině, způsobenou vybudováním
násypů pro převedení silnice přes údolí a mimoúrovňové křížení s místní komunikací. Toto
ovlivnění bude nově vybudovaná komunikace představovat především pro obyvatelstvo
trvale žijící v okolí záměru. Negativní působení silničního tělesa lze snížit např. vhodnými
vegetačními úpravami.
Jednoznačně pozitivním vlivem z hlediska faktorů pohody bude zvýšení plynulosti a
bezpečnosti silničního provozu na předmětném úseku komunikace a vymístění silnice
z intravilánu obce. Vybudováním posuzovaného záměru dojde k odstranění současných
dopravních závad a nehodových míst.
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Narušení jiných faktorů
Z dalších faktorů, které mohou být narušeny realizací liniových staveb, se jedná především o
dělící účinek těchto staveb a celkové znehodnocení životního prostředí.
Nová komunikace by po uvedení do provozu měla přispět k zvýšení prostupnosti zájmového
území. Současné úrovňové napojení místních a účelových komunikací a objektů není
vzhledem k silnému provozu na stávající silnici I/11 příliš vhodné.
Vzhledem k charakteru zájmového území – sídelní plochy, intenzivně využívaná zemědělská
půda - se nepředpokládá znehodnocení životního prostředí v zájmovém území.
Dílčí závěr: vliv na obyvatelstvo
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze očekávat jistá zdravotní rizika v průběhu výstavby
záměru. Vzhledem k tomu, že se v okolí záměru nenachází obytná zástavba, bude se jednat
především o zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší a zvýšení hlukové zátěže
způsobené dovozem stavebního materiálu a stavebních strojů. Tyto negativní vlivy je možné
účinně eliminovat zařazením vhodných organizačních opatření, např. výběrem vhodných
dovozních tras, zajištěním sypkých materiálů či vypínání motorů dopravních mechanismů v
době jejich nečinnosti.
Nepředpokládá se významné ovlivnění sociální a ekonomické situace stavbou, případné
ovlivnění bude mít spíše pozitivní charakter (zlepšení dopravní obslužnosti, možný nárůst
pracovních příležitostí spojených s výstavbou záměru).
Během výstavby záměru může dojít k narušení faktorů pohody, které bude spojeno zejména
se zvýšením hladiny hluku a prašnosti, dále s případnými dopravními komplikacemi.
Výše uvedené negativní vlivy jsou vázány ve velké míře na období výstavby. Po uvedení
záměru do provozu budou převládat zejména pozitivní vlivy s touto stavbou spojené. Jedná
se především o zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v řešeném území,
zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšení prostupnosti v současné době obtížně
prostupné silnice I/33.
Celkově lze posuzovanou stavbu z hlediska vlivů na obyvatelstvo hodnotit jako prospěšnou s
dlouhodobým vlivem.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vyhodnocení rizika klimatických změn, odolnost a zranitelnost projektu vůči
klimatickým změnám
Aktuální a budoucí stav rizik ve vztahu automobilové dopravě

Dle Politiky ochrany klimatu (MŽP, 2016) přibližně čtvrtina emisí skleníkových plynů v EU
pochází z dopravy a po sektoru energetiky je to jejich druhý nejvýznamnější zdroj. Zatímco
emise z ostatních sektorů se v minulosti dařilo postupně snižovat, emise z dopravy až do
roku 2007 rostly. Následný pokles byl způsoben vyšší cenou ropy, lepší účinností osobních
automobilů, pomalejším růstem přepravních výkonů a využíváním biopaliv. V roce 2012 byly
emise z dopravy o 14,1 % vyšší než v roce 1990. Nicméně trend vývoje emisí z mezinárodní
letecké a námořní dopravy není tak příznivý a mezi lety 1990 a 2012 vzrostly emise v tomto
sektoru o 55,6 %. (Eurostat: Sustainable development in the European Union, 2015.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001-ENN.pdf/5a20c781-e6e4-4695-b33d-9f502a30383f)
V České republice podíl dopravy na celkových emisích oxidu uhličitého neustále roste:
zatímco v roce 1990 to byla pouhá 4 %, v roce 2000 již 9,5 % a v roce 2014 13,5 %. Tento
trend souvisí především s růstem objemů individuální automobilové dopravy a silniční
nákladní dopravy. Počet registrovaných osobních automobilů se od roku 1990 zdvojnásobil,
ke konci roku 2014 bylo v ČR registrováno celkem 4 893 562 osobních automobilů v
průměrném věku 14,49 roku. Vysoký průměrný věk osobních automobilů a podíl vozidel ve
věku nad 10 let (více než 63 % osobních automobilů registrovaných v ČR) svědčí o
dlouhodobě nedostatečné obměně vozového parku. V roce 2014 dosáhl podíl obměny
hodnoty 4,02 % ročně, což je hluboko pod optimální hodnotou, která je pro nové vozy
uváděna na úrovni min. 8 až 10 %. Celkem bylo v ČR ke konci roku 2014 registrováno 7 820
146 vozidel všech kategorií a průměrného stáří 17,84 roku. (Sdružení automobilového
průmyslu: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/slozeni-vozoveho- parku-v-cr)

Mezi hlavní cíle společného přístupu Evropské unie k problematice emisí z dopravy,
definované v Bílé knize - Plán jednotného evropského dopravního prostoru z roku 2011, patří
snížení závislosti na spotřebě ropy, která nyní činí 96 %, podporovat rozvoj alternativních
paliv a také zajistit snížení emisí skleníkových plynů v tomto sektoru do roku 2050 o 60 %.
Evropská politika je dále zaměřena na zajištění plynulosti provozu pomocí aplikací telematiky
ve všech druzích dopravy, na využívání energeticky efektivnějších druhů dopravy: v osobní
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dopravě větší využívání veřejné dopravy, zejména v elektrické trakci, náhrada letecké
dopravy na kratší vzdálenosti rychlou železnicí, v nákladní dopravě přesun 30 % současné
silniční nákladní dopravy s přepravní vzdáleností nad 300 km na železniční nebo vodní
dopravu do roku 2030. V městském prostředí Evropská komise doporučuje uplatnit
osvědčené postupy pro městskou mobilitu. EU již přijala řadu opatření a nástrojů ke snížení
emisí z dopravy. Výčet těch nejdůležitějších je uveden v následujícím textu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 443/2009 stanovilo výkonnostní emisní normy
pro nové osobní automobily. Výrobci automobilů jsou povinni zajistit, aby nová vozidla z
jejich produkce v průměru nevypouštěla více než 130 gramů CO2/km do roku 2015 a 95
gramů do roku 2021. Pokud jde o spotřebu paliva, cíl pro rok 2015 zhruba odpovídá 5,6
litrům benzínu na 100 km nebo 4,9 litrům nafty na 100 km. Cíl pro rok 2021 pak 4,1 l/100 km
(pro benzín) a 3,6 l/100km (pro naftu).
Výkonnostní emisní normy pro lehká užitková vozidla stanoví nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 510/2011. Povinný emisní limit je stanoven na 175 g CO 2/km do roku
2017 a 147 gramů do roku 2020. Pokud jde o spotřebu paliva, cíl pro rok 2017 zhruba
odpovídá 7,5 l/100 km v případě benzínu a 6,6 l/100 km v případě nafty. Cíl pro rok 2020 pak
6,3 l/100 km (pro benzín) a 5,5 l/100 km (pro naftu).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES požaduje, aby členské státy zajistily
zákazníkům dostupnost informací o spotřebě paliva a emisích CO2. Nově prodávaná auta
musí mít štítek s těmito informacemi, podobně jako např. elektrospotřebiče.
Nejpozději do 31. prosince 2015 Evropská komise měla přezkoumat cíle pro specifické
emise a další aspekty, aby se zajistilo další snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel
a výrobci měli jistotu pro plánování dlouhodobých investic do inovativních technologií.
Komise rovněž zvažuje strategii pro snížení emisí CO2 z těžkých silničních vozidel
(nákladních aut a autobusů).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES zavádí povinný cíl dosažení 10%
podílu obnovitelné energie v sektoru dopravy do roku 2020. Jedná se zejména o
kombinované
(tzv. hybridní) pohony, biopaliva, bioplyn a dále pak využívání elektromobilů a předpokládané
využití vodíkových technologií.
Kvalitu paliv používaných v dopravě upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/70/ES. Směrnice požaduje, aby emisní intenzita paliv používaných v dopravě klesla až o
10 % do 31. prosince 2020, minimálně však o 6 % v porovnání s průměrnou úrovní emisí
skleníkových plynů z fosilních paliv během jejich životního cyklu na jednotku energie v EU v
roce 2010. Snížení emisí skleníkových plynů bude pravděpodobně dosaženo využitím
biopaliv a paliv s nižším obsahem uhlíku (např. zemní plyn). Směrnice také stanovila pravidla
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pro udržitelné využívání biopaliv. Emise skleníkových plynů z biopaliv musí být alespoň o 35
% nižší než v palivu, které nahrazují. Od roku 2017 tento podíl stoupne na 50 % a od roku
2018 to musí být alespoň 60 % při využívání biopaliv vyrobených v zařízeních, která zahájila
výrobu dne 1. ledna 2017 nebo později. Rozvoj trhu s biopalivy měl přesto řadu nežádoucích
vedlejších dopadů (např. konkurence pro pěstování potravinářských plodin, změna využití
území) a Evropská komise v roce 2012 navrhla novou úpravu pravidel pro využití biopaliv.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, kterou se mění směrnice
98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů, reviduje použití biopaliv první generace na maximálně 7%
podíl v roce 2020. V případě moderních biopaliv směrnice stanovuje referenční hodnotu
národního cíle ve výši 0,5 procentního bodu energetického obsahu podílu energie z
obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy.
K širšímu využití alternativních paliv a pohonů v dopravě má také přispět směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/94/ES o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.
Směrnice stanoví požadavky na zavedení vnitrostátních rámců politiky pro tržní vývoj
alternativních paliv a pro vytvoření minimální infrastruktury pro alternativní paliva, včetně
zavedení společných technických specifikací pro jednotlivé typy napájecích/dobíjecích
stanic. Je navrhována minimální povinná infrastruktura pro elektřinu, vodík a zemní plyn
(LNG a CNG), která má klíčový význam pro přijetí těchto alternativních paliv spotřebiteli
(zavedení na trh) a pro další rozvoj a využití těchto technologií v odvětví. Na úrovni ČR je
směrnice 2014/94/ES do velké míry implementována Národním akčním plánem čisté
mobility, který byl schválen vládou ČR 20. 11. 2015.

Strategické a koncepční cíle a hlavní zásady rozvoje v oblasti dopravy a dopravních sítí
udává Dopravní politika ČR pro období 2014 až 2020, s výhledem do roku 2050. Ty jsou
postupně rozpracovávány v návazných strategiích. Hlavním cílem je vytvářet podmínky pro
rozvoj

kvalitní

dopravní

soustavy

postavené

na

využití

technicko-ekonomicko-

technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy a na principech hospodářské soutěže
s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.
Požadavky ohledně podpory využití alternativních paliv, rozvoje ekologicky šetrné dopravy
nebo ekonomických nástrojů k zahrnutí externalit ze všech druhů dopravy obsahuje také
Státní politika životního prostředí pro období 2011 až 2020.
Dopravní politika počítá s postupnou náhradou za alternativní energie v silniční dopravě a s
další elektrizací železnic a městské hromadné dopravy, s postupným přesunem nákladní
dopravy ze silniční na železniční, případně vodní dopravu (o 50 % do roku 2050; Bílá kniha
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2011). Podobný dílčí cíl si do roku 2030 stanovuje i Státní energetická koncepce (2015) a
Národní program snižování emisí ČR (2015).
V ČR je uplatňována řada opatření, která mají za cíl posílit využívání různých typů
alternativních paliv. Vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s nejvyšší
povolenou hmotností méně než 12 tun na alternativní pohon (hybridní pohony,
elektromotory, CNG, LPG a bioethanol E85) jsou na základě zákona č. 16/1993 Sb. o silniční
dani od této daně osvobozena, zemní plyn používaný v dopravě je do roku 2020 zvýhodněn
nižší sazbou spotřební daně.
Za účelem splnění cílů stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU
přijala vláda ČR 20. listopadu 2015 Národní akční plán čisté mobility. Součástí Akčního
plánu čisté mobility je soubor opatření, která by měla urychlit rozvoj alternativních pohonů
zejména v silniční dopravě v ČR. Součástí Akčního plánu je i dlouhodobější predikce vývoje
alternativních pohonů. V období 2014-2020 vybavování silniční infrastruktury napájecími a
nabíjecími stanicemi pro vozidla s alternativními pohony podpoří také Operační program
doprava 2014-2020, Integrovaný regionální operační program a Operační program podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost. Podpora plnící a dobíjecí infrastruktury má za cíl
„rozvést a zlepšovat dopravní systémy šetrné k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou
hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní
dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat
udržitelnou regionální a místní mobilitu." Operační programy obsahují i další opatření s
dopadem na úsporu emisí skleníkových plynů, a to ve všech prioritních osách zaměřených
na rozvoj infrastruktury pro železniční (dobudování hlavní sítě TEN-T) a další udržitelnou
dopravu (např. modernizace elektrické trakce MHD)
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. požaduje, aby byl do volného daňového oběhu
uváděn i minimální podíl biopaliv z celkového množství dodaných paliv za kalendářní rok.
Dodavatel pohonných hmot je povinen postupně snižovat emise skleníkových plynů na
jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu pohonné hmoty. Do
31. 12. 2014 musel dosáhnout 2% snížení emisí a dále musí do 31. 12. 2017 dosáhnout
3,5% snížení a do konce roku 2020 pak 6% snížení. Do plnění povinností mohou být
započtena pouze biopaliva splňující kritéria udržitelnosti podle nařízení vlády č. 351/2012
Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. pak
stanovuje daňové zatížení jednotlivých pohonných hmot a podmínky, za nichž mají čistá a
vysokoprocentní biopaliva nižší sazbu spotřební daně. Víceletý program podpory dalšího
uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 - 2020 (usnesení vlády č.
655/2014) má za cíl zachovat stávající systém podpory využívání čistých biopaliv a
vysokoprocentních směsí biopaliv v dopravě. Program popisuje problematiku uplatňování
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kapalných biopaliv v dopravě po technické i legislativní stránce a představuje rámec, který
pro jednotlivé druhy biopaliv stanovuje optimální výši podpory.
Důležitým nástrojem pro vytvoření systému udržitelné městské dopravy je zpracování
Strategického plánu udržitelné městské mobility. Metodika pro zpracování tohoto
strategického dokumentu byla vytvořena Centrem dopravního výzkumu a v současné době
probíhá její certifikace. Cílem je komplexně řešit problematiku mobility ve větších městech s
vazbou na příměstské oblasti, a to nejen problematiku dopravy, ale rovněž i možnosti
ovlivňování mobility a způsobů jejího uspokojování. Dosavadnímu dopravnímu plánování
měst často chybí systémový přístup, opatření a investice v dopravě se tak rozhodují ad-hoc
bez řádné analýzy jejich potřebnosti a dopadů, navíc bývá pozornost dopravních expertů
zaměřena pouze na motorovou dopravu a její infrastrukturu. Rozhodování jsou pak činěna v
krátkém časovém úseku a bez dlouhodobé vize. Strategické plány udržitelné městské
mobility by měly být zpracovány a pravidelně aktualizovány ve městech nad 40 tisíc
obyvatel.
Úspory energií jsou založeny v osobní dopravě na větším využívání veřejné hromadné
dopravy a v nákladní dopravě zvýšením výkonů železniční dopravy na úkor dopravy silniční.
Koncepce veřejné dopravy, připravená jako výchozí strategický dokument Ministerstva
dopravy (MD) pro oblast veřejné dopravy na roky 2015 až 2020, s výhledem do roku 2030,
proto cílí na zlepšování systému veřejné hromadné dopravy. Provozovatelé veřejné dopravy
a správci dopravní infrastruktury mohou žádat o podporu prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního programu na celou řadu aktivit spojených se zvyšováním
udržitelných forem dopravy, např. na obnovu vozového parku. Ta bude nezbytná, pokud má
být plněno nařízení vlády č. 49/2015 Sb., aby průměrné stáří vozů ve veřejné linkové
dopravě nebylo vyšší než 9 let. Realizace systému Rychlých spojení (rychlá železnice) má
výrazně navýšit podíl osobní železniční dopravy na úkor dopravy letecké a individuální.
Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů má vytvořit podmínky pro vzájemně výhodnou
spolupráci mezi silniční a železniční dopravou, která zvýší výkony železniční dopravy na
středních a větších vzdálenostech (přeprava silničních návěsů, výměnných nástaveb a
kontejnerů).
K úsporám paliv přispívá také vyšší bezpečnost a plynulost provozu ve všech druzích
dopravy, jež má za cíl schválený Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS)
do roku 2020 s výhledem do roku 2050. Inteligentní systémy mimo jiné umožní sledovat
technický stav dopravních cest a předcházet vážným dopravním nehodám. Realizace
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013-2020 má za úkol zlepšit
koordinace rozvoje a podmínky pro využití tohoto k životnímu prostředí šetrného
nemotorového druhu dopravy.
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Pro podporu využívání vozidel šetrných k životnímu prostředí obsahuje Národní program
snižování emisí ČR opatření AB21 (Obměna vozového parku veřejné správy za vozidla s
alternativním pohonem). Dle tohoto opatření by měla veřejná správa v rámci pravidelné
obměny svého vozového parku nakupovat vozidla kategorie M1 a N1 s alternativním
pohonem s cílem dosáhnout alespoň 25% podílu vozidel s tímto pohonem na celkovém
vozovém parku veřejné správy do konce roku 2020 a 50% podílu vozidel s alternativním
pohonem do konce roku 2030.
Nízkoemisní zóny jsou geograficky definované oblasti, které omezují přístup automobilů na
základě výše jejich emisí, s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v těchto oblastech. Pravidla pro
zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
stanovilo nařízení vlády č. 56/2013 Sb.
Zavádění nízkoemisních zón bude podporováno rovněž v rámci Národního programu Životní
prostředí. Národní program je zaměřen také na podporu alternativních způsobů dopravy
(např. carsharing, bikesharing, alternativní pohony, nemotorové způsoby dopravy).
Ministerstvo životního prostředí dále ve 2. polovině roku 2016 v rámci Národního programu
Životní prostředí vyhlásilo výzvu na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem se
zaměřením na municipality a kraje a v komplementaritě s OPPIK (MPO) také pro právnické
osoby.

Přínosy a náklady na snížení emisí skleníkových plynů
Ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu, tj. do roku 2035 přinášejí nejvyšší
úsporu emisí skleníkových plynů v absolutním vyjádření emisní normy pro nové automobily
(osobní i užitková) a kvalitativní normy pro paliva. Ještě vyšších úspor lze dosáhnout i
implementací opatření zvyšujících kvalitu, atraktivitu a využití veřejné dopravy, zejména v
kombinaci s její postupnou ekologizací. Účinným nástrojem pro snižování emisí skleníkových
plynů z dopravy by mohlo být i využití alternativních pohonů v dopravě (zejména
elektromobilita, vodík a CNG/LNG) a rozšířené využití biopaliv za podmínky dodržení kritérií
udržitelnosti při jejich produkci a spotřebě.
Užší zaměření Národního akčního plánu čisté mobility vychází z premisy celkové obnovy
vozového parku ČR s důrazem na zavádění alternativních paliv. V prvé fázi podpora směřuje
do plynofikace dopravy a rozvoje elektromobility, následně pak do rozvoje vodíkového
pohonu a rozvoje alternativních paliv mimo silniční dopravu. V případě elektromobility
nejefektivnější způsob podpory představuje kombinace parkování a podpora dobíjecí
infrastruktury. U plynofikace dopravy počítá Národní akční plán čisté mobility s dosažením
10% podílu spotřeby zemního plynu na celkové spotřebě pohonných hmot, tj. asi 600 mil. m 3
v roce 2025, čemuž by odpovídalo cca 250 tisíc vozidel na CNG, a to prostřednictvím
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podpory výstavby infrastruktury stejně jako stimulací poptávky (daňová a jiná zvýhodnění). V
tomto čítá emisní úspora přes 10 tis. t CO a téměř 2 tis. t NOx. Vyčíslit celkové snížení
objemu produkovaných emisí skleníkových plynů z dopravy zaváděním alternativních paliv je
velmi komplikované, zejména s ohledem na nejasný vývoj v preferenci různých typů paliv a
reálné emise z benzínových a naftových motorů. Při předpokladu 10% podílu alternativních
paliv v roce 2020 lze následně kombinovat jejich typové složení a měrné přínosy ke snížení
emisního zatížení klimatického systému - u CNG cca -25 %, u LPG cca -12 %, pro čistá
biopaliva lze kalkulovat se snížením o 60-80 % (BAT).

Změny klimatu

Vývoj územní teploty dle ČHMÚ
Vysvětlivky:
T = teplota vzduchu [°C]
N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961-1990 [°C]
O = odchylka od normálu [°C]
1961

Kraj

1. 2. 3. 4. 5.
T -3,3 1,8 5,2 10,7 10,2
Česká republika N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3
O -0,5 2,9 2,7 3,4 -2,1

Měsíc
6. 7. 8. 9. 10.
16,3 15,2 15,8 15,1 9,4
15,5 16,9 16,4 12,8 8,0
0,8 -1,7 -0,6 2,3 1,4

11.
2,7
2,7
0,0

Rok
12.
-3,1 8,0
-1,0 7,5
-2,1 0,5

T -3,5 1,0 4,1 10,2 9,6 15,8 14,3 14,5 14,3 8,9 2,5 -3,4 7,4
Královéhradecký N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9
O -0,3 2,6 2,2 3,6 -2,2 0,9 -1,8 -1,3 2,0 1,1 0,1 -2,0 0,5

1970

Kraj

1.
T -3,9
Česká republika N -2,8
O -1,1
T -4,1
Královéhradecký N -3,2
O -0,9

2.
-2,7
-1,1
-1,6
-3,4
-1,6
-1,8

3.
0,3
2,5
-2,2
-0,3
1,9
-2,2

4.
5,7
7,3
-1,6
5,4
6,6
-1,2

5.
10,6
12,3
-1,7
10,5
11,8
-1,3

Měsíc
6. 7.
16,4 16,7
15,5 16,9
0,9 -0,2
16,3 16,5
14,9 16,1
1,4 0,4

8.
16,3
16,4
-0,1
16,1
15,8
0,3

9.
12,0
12,8
-0,8
11,5
12,3
-0,8

10.
7,4
8,0
-0,6
7,4
7,8
-0,4

11.
4,7
2,7
2,0
4,3
2,4
1,9

12.
-1,1
-1,0
-0,1
-1,4
-1,4
0,0

Rok
6,9
7,5
-0,6
6,6
6,9
-0,3

1980

Měsíc

Kraj
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Rok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

T -5,1 0,5 1,7 4,6 9,7 14,5 14,8 15,9 12,2 7,0 1,3 -1,2 6,3

Česká republika N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5
O -2,3 1,6 -0,8 -2,7 -2,6 -1,0 -2,1 -0,5 -0,6 -1,0 -1,4 -0,2 -1,2
T -5,3 0,2 1,2 4,7 9,4 14,1 14,4 15,5 12,0 6,9 1,0 -1,8 6,0

Královéhradecký N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9
O -2,1 1,8 -0,7 -1,9 -2,4 -0,8 -1,7 -0,3 -0,3 -0,9 -1,4 -0,4 -0,9

1990

Kraj

1.

2.

3.

4.

Měsíc
6. 7.

5.

8.

9.

10. 11. 12.

Rok

T -0,3 3,5 6,1 6,5 13,3 15,4 16,6 17,9 10,8 8,5 3,5 -1,2 8,4

Česká republika N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5
O 2,5 4,6 3,6 -0,8 1,0 -0,1 -0,3 1,5 -2,0 0,5 0,8 -0,2 0,9
T -0,2 3,2 5,9 6,5 13,3 15,3 16,3 17,6 10,4 8,6 3,4 -1,1 8,3

Královéhradecký N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9
O 3,0 4,8 4,0 -0,1 1,5 0,4 0,2 1,8 -1,9 0,8 1,0 0,3 1,4

2000

Kraj

1.

2.

3.

4.

Měsíc
6. 7.

5.

8.

9.

10. 11. 12.

Rok

T -2,4 2,2 3,5 10,9 14,8 17,3 15,5 18,4 12,6 10,8 5,4 0,6 9,1

Česká republika N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5
O 0,4 3,3 1,0 3,6 2,5 1,8 -1,4 2,0 -0,2 2,8 2,7 1,6 1,6
T -2,9 1,6 3,1 11,5 15,2 17,3 15,1 18,6 12,6 11,1 5,6 0,6 9,1

Královéhradecký N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9
O 0,3 3,2 1,2 4,9 3,4 2,4 -1,0 2,8 0,3 3,3 3,2 2,0 2,2

2010

Kraj

1.

2.

3.

4.

Měsíc
6. 7.

5.

8.

9.

10. 11. 12.

Rok

T -5,0 -1,8 2,7 8,1 11,5 16,6 20,0 17,0 11,3 6,1 5,0 -4,9 7,2

Česká republika N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5
O -2,2 -0,7 0,2 0,8 -0,8 1,1 3,1 0,6 -1,5 -1,9 2,3 -3,9 -0,3

Královéhradecký T -5,3 -1,8 2,4 8,1 11,4 16,8 20,1 17,0 11,2 6,3 5,0 -5,2 7,2
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N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9
O -2,1 -0,2 0,5 1,5 -0,4 1,9 4,0 1,2 -1,1 -1,5 2,6 -3,8 0,3

2016

Kraj

1.

2.

3.

4.

Měsíc
6. 7.

5.

8.

9.

10. 11. 12.

Rok

T -1,4 3,0 3,3 7,7 13,4 17,2 18,6 17,0 15,8 7,4 2,7 -0,5 8,7

Česká republika N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5
O 1,4 4,1 0,8 0,4 1,1 1,7 1,7 0,6 3,0 -0,6 0,0 0,5 1,2
T -2,1 2,8 3,2 7,5 13,8 17,1 18,5 17,0 16,1 7,7 2,5 -0,9 8,6

Královéhradecký N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9
O 1,1 4,4 1,3 0,9 2,0 2,2 2,4 1,2 3,8 -0,1 0,1 0,5 1,7
Z uvedeného přehledu je patrné, že v roce 1961 byly průměrné teploty v území mírně nad
průměrem, v letech 1970 a 1980 mírně pod průměrem, v letech 1990 a 2000 nad průměrem,
v roce 2010 se pohybovaly kolem průměru a v roce 2016 byly opět nad průměrem. Vcelku
dosud nelze předpokládat významnou změnu teplot v území.
Teploty vozovky
Z měření teplot nad vozovkami s asfaltovým krytem ŘSD se udávají následující závěry:
Nejvyšší rozdíly mezi teplotou nad vozovkou a teplotou okolního prostředí jsou v letních
měsících a to cca 9°C. V ročním průměru je to cca 2°C.

Problematika tepelného ostrova
Vozovky jsou stavěny z materiálů, které špatně odrážejí sluneční záření. Tyto plochy se pak
vlivem slunečního záření ohřívají a následně uvolňují teplo do okolního prostoru. Toto teplo
je kontinuálně předáváno okolnímu vzduchu, ten se tak ohřívá a je teplejší než vzduch mimo
vozovku. Proto hovoříme o tepelném ostrovu.
Tento efekt je nejmenší brzo ráno. Těsně po svítání. Naopak nejintenzivněji se efekt
tepelného ostrova uplatňuje po západu slunce. Rozdíl mezi teplotou vzduchu nad vozovkou
a ve volné krajině není zanedbatelný. Udává se mezi 1 až 3 °C.

Identifikace a posouzení adaptačních opatření
Z hlediska umístění záměru nelze předpokládat, že by bylo nezbytné v území realizovat
odolnější silnice, změnu v konstrukci vozovky apod. Charakter počasí nepředpokládá
významnější anomálie z hlediska umístění záměru.
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Lze předpokládat, že většina vznikajících dešťových vod zůstane v území a bude
zasakována.

Identifikace a posouzení zmírňujících opatření
Zmírňující opatření jsou jednoznačně dána technickými parametry vozidel, která budou
uvažovaný záměr využívat – dle předchozího textu lze na základě postupného naplňování
evropských a národních koncepcí, legislativy a technických norem v roce 2040 předpokládat
u emisí CO2 ve variantě 1 (rok 2040) snížení na cca 50% ve srovnání se variantou 0 (rok
2016).
Vymístěním tranzitní doprav z intravilánu obce dojde k přesunu cca 80% emisí CO2 z
intravilánu do okolní krajiny.
V zastavěném území pak zůstane v roce 2040 cca 10% emise CO2 produkované v roce
2016.
Dalším podstatným opatřením je provedení dostatečných vegetačních úprav záměru. Teploty
na plochách zeleně a zastíněných plochách jsou podstatně nižší než přímo osluněné plochy.
V tomto případě lze počítat i s určitým stínícím účinkem navržených protihlukových stěn.

Přizpůsobení provozu a údržby klimatickým změnám

Ve vztahu k velikosti a charakteru klimatických změn není nezbytné přizpůsobovat provoz
na komunikaci těmto klimatickým změnám. Údržba komunikace bude probíhat dle
standardních postupů.

Integrace adaptačního plánu do projektu

Na základě výše uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že do navrhovaného projektu
není nezbytné adaptovat žádná další integrační opatření.

Vlivy na ovzduší
Vlivy na ovzduší a klima jsou obecně spojeny s emisemi znečišťujících látek během výstavby
a provozu záměru a s ovlivněním klimatických poměrů.
Období výstavby
Zdroje znečišťování ovzduší budou v období výstavby představovány provozem nákladní a
stavební techniky během provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu.
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Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb není
běžně prováděno. Tyto emise je zapotřebí minimalizovat vhodnými opatřeními v rámci plánu
organizace výstavby (např. používáním stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém
stavu či realizace stavebních prací v co nejkratším možném termínu). Nárůst množství emisí
do ovzduší bude časově omezen pouze na období výstavby, jedná se pouze o relativně
krátkodobý vliv.
Dalším negativním působením na kvalitu ovzduší v průběhu realizace záměru bude zvýšená
prašnost v bezprostředním okolí staveniště, a to zejména při provádění zemních prací. V
průběhu stavebních prací je proto nutné provádět technická a organizační opatření pro
snížení znečišťování ovzduší emisemi tuhých částic. Jedná se např. o čištění komunikací,
minimalizaci plošného rozsahu zařízení stavenišť, skrápění ploch zařízení stavenišť,
komunikací a skládek sypkého materiálu v suchém období roku.
Ovlivnění klimatických poměrů nebude výstavbou záměru vyvoláno.

Období provozu
Záměr se stane po uvedení do provozu liniovým zdrojem znečištění. Množství emisí z tohoto
zdroje do ovzduší závisí především na počtu vozidel projíždějících po komunikaci a emisních
charakteristikách jednotlivých vozidel.

Pro zhodnocení vlivů na ovzduší byla zpracován modelový výpočet dle metodiky Symos97.
Řešené varianty
Výpočet rozptylové studie byl řešen v následujících variantách:
Varianta 0 – stávající stav, rok 2016
Tato varianta vyhodnocuje aktuální situaci v zájmovém území v roce 2016. Vstupní údaje pro
tuto variantu byly získány ze sčítání dopravy z příslušných sčítacích profilů ŘSD, které byly
navýšeny dle TP 225 /druhé vydání, EDIP s.r.o.,2012.

Varianta 1 – stav s realizací záměru v roce 2040
Tato varianta vyhodnocuje předpokládanou situaci v zájmovém území po realizaci obchvatu
Doudleb nad Orlicí v rámci navržené varianty pro výhledový rok 2040.
Intenzity vozidel za 24 hodin byly stanoveny na základě Celostátního sčítání dopravy 2010
(ŘSD 2010), které byly navýšeny dle TP 225 /druhé vydání, EDIP s.r.o., 2012. Pro odborný
odhad intenzit mimo sčítané komunikace – silnice III/3164 (Dukelská) byly použity údaje
z procesu EIA Kamenolom Černá Skála (2010) a měření hluku (2012).
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Přehled sčítaných úseků komunikací
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Intenzity vozidel/24 hod
Sčítání - Rok 2010
I/11

Význam zkratek:
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2010
I/11

OA

NA

NS

Celkem

7 785

1 202

624

9 611

OA = Osobní automobily
NA = Nákladní automobily
NS = Návěsové soupravy
Varianta 0 – rok 2016
I/11
2016
I/11

OA
8 797

NA
1 238

NS
643
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Celkem
10 678

team

Rychlost

Sklon

50

2-3

Varianta 1 – rok 2040 s obchvatem
2040

OA

NA

NS

Celkem

Rychlost

Sklon

Stará I/11 západ

921

98

51

1 071

50

2

Stará I/11 východ

789

84

44

918

50

3

11 446

1 223

636

13 305

90

1

Obchvat

Ve výpočtu kromě již uvedených informací v předcházející tabulce byly dále zohledněny
následující vstupy:
- skladba vozového parku - města a ostatní silnice
- emisní faktor - rok 2040
- klimatické charakteristiky - 105 dní v roce s úhrnem srážek 1 mm a více, 4 zimní měsíce v
roce
- vytížení TNA 50%
- výpočet uveden v g/s/m
Výše uvedeným intenzitám dopravy odpovídá pro řešené varianty následující bilance emisí:
PM10

PM2,5

NO2

Benzen

BaP

1,6289E-05

7,3737E-06

8,2325E-06

8,4679E-07

8,2635E-10

I/11 Z

6,6036E-07

3,8728E-07

2,2879E-07

2,5866E-08

3,9601E-11

I/11 V

5,6632E-07

3,3217E-07

1,9637E-07

2,4537E-11

3,3953E-11

Obchvat

8,2192E-06

4,8211E-06

2,8509E-06

3,2157E-07

4,9271E-10

V0-2016
I/11
V1-2040

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové síti o kroku 50m a v
modelových výpočtových bodech, reprezentujících blízké hygienicky významné objekty obytná zástavba - na okrajích zastavěného území mimo výpočtovou síť.
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Ve výpočtové síti je použito hodnoty L hodnoty rovné 2 m - dýchací zóna člověka.
Výškový model použitý v RS vychází z dat, které jsou součástí SYMOS'97. Jedná se o
kompletní výškopis České republiky v rastru 50x50 metrů v souřadných systémech S-42 a
JTSK. Jako podklad pro jeho vytvoření byla použita veřejná data vzniklá při výškovém
mapování Země raketoplánem Endeavour v roce 2000.
Přehled RB mimo výpočtovou síť

Rozptylová studie je řešena ve variantě provozu I/11 v roce 2016 a 2040.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové síti o kroku 50m a v 9
modelových výpočtových bodech, reprezentující blízké hygienicky významné objekty obytná zástavba.
V následující tabulce jsou uvedeny souřadnice bodů mimo výpočtovou síť:
Výška nad
X-ová souřadnice
Y-ová souřadnice
Nadmořská výška
terénem ref.
Č. ref. bodu
ref. bodu
ref. bodu
ref. bodu
bodu
10001
-612569
-1056503
302,9
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2

10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009

-612334
-612136
-612134
-611990
-611992
-611584
-612589
-611511

-1056694
-1056762
-1056784
-1056828
-1056852
-1056918
-1056338
-1056671

297,9
296,3
294,4
293,4
291,3
297,2
305,6
308,0

2
2
2
2
2
2
2
2

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3.
Pětileté aritmetické průměry pro NO2 za roky 2011 až 2015 nesignalizují překračování
imisního limitu pro roční aritmetický průměr této škodliviny (13,1 až 14,2 µg.m -3).
Příspěvek záměru v roce 2016 se pohybuje v úrovni 0,05 - 0,22 µg.m-3. Vzhledem k limitu 40
µg.m-3 nelze předpokládat jeho překročení.
Příspěvek záměru v roce 2040 s provozem obchvatu se předpokládá v úrovni 0,02 - 0,06
µg.m-3. Vzhledem k limitu 40 µg.m-3 nelze předpokládat jeho překročení. Zároveň se
předpokládá podstatné snížení imisních koncentrací oproti stávajícímu stavu.
Varianta 0 – 2016
NO2 roční průměr
Č. ref. bodu
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009

Průměrná koncentrace
0.2091
0.2268
0.2184
0.2183
0.2141
0.2046
0.2145
0.0741
0.0479

Limit
40
40
40
40
40
40
40
40
40

%Limitu
0.52
0.57
0.55
0.55
0.54
0.51
0.54
0.19
0.12

Pozadí
13.1
13.1
13.1
14.2
14.2
14.2
14.2
13.1
13.2

Průměrná koncentrace
0.033219
0.027066
0.025954
0.024845
0.024112
0.022481
0.024222
0.058842
0.048428

Limit
40
40
40
40
40
40
40
40
40

%Limitu
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.15
0.12

Pozadí
13.1
13.1
13.1
14.2
14.2
14.2
14.2
13.1
13.2

Varianta 1 - 2040
NO2 roční průměr
Č. ref. bodu
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
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Vyhodnocení příspěvku PM10 k imisní zátěži zájmového území
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3.
Pětileté aritmetické průměry za roky 2011 až 2015 nesignalizují překračování imisního limitu
pro roční aritmetický průměr této škodliviny (22,7 až 23,6 µg.m-3).
Příspěvek záměru v roce 2016 se pohybuje v úrovni 0,09 - 0,44 µg.m-3. Vzhledem k limitu 40
µg.m-3 nelze předpokládat jeho překročení.
Příspěvek záměru v roce 2040 s provozem obchvatu se předpokládá v úrovni 0,07 - 0,17
µg.m-3. Vzhledem k limitu 40 µg.m-3 nelze předpokládat jeho překročení. Zároveň se
předpokládá v 7 RB podstatné snížení imisních koncentrací oproti stávajícímu stavu. Ve 2
RB se předpokládá zvýšení ovšem v nízkých koncentracích.
Varianta 0 – 2016
PM10 roční průměr
Č. ref. bodu
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009

Průměrná koncentrace

Limit
40

%Limitu
1.03

40

1.11

0.4282

40

1.07

0.4280

40

1.07

0.4198

40

1.05

0.4013

40

1.00

0.4206

40

1.05

0.1452

40

0.36

0.0940

40

0.24

Limit
40
40
40
40
40
40
40
40
40

%Limitu
0.24
0.19
0.19
0.18
0.17
0.16
0.17
0.42
0.35

0.4100
0.4447

Pozadí
22.7
22.7
22.7
23.6
23.6
23.6
23.6
22.7
23.6

Varianta 1 - 2040
PM10 roční průměr
Č. ref. bodu
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009

Průměrná koncentrace
0.094911
0.07733
0.074155
0.070987
0.068893
0.064231
0.069206
0.168119
0.138366

Pozadí
22.7
22.7
22.7
23.6
23.6
23.6
23.6
22.7
23.6

Vyhodnocení příspěvku PM10 – nejvyšší 24 h koncentrace k imisní zátěži
zájmového území
Pro PM10 max.24h je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska
ročního aritmetického průměru hodnota 50 µg.m-3. Tato hodnota může být 35x za rok
překročena.
Pětileté aritmetické průměry za roky 2011 až 2015 nesignalizují překračování imisního limitu
pro 36. nejvyšší hodnotu této škodliviny (40,0 až 41,5 µg.m-3).
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Příspěvek záměru v roce 2016 se pohybuje v úrovni 0,6 – 5,3 µg.m-3. Jedná se ovšem o 1.
nejvyšší 24h koncentraci. Limitu odpovídající 36. koncentrace bude mnohem nižší a bude se
blížit hodnotám průměrné koncetrace. Vzhledem k limitu 50 µg.m-3 nelze předpokládat jeho
překročení.
Příspěvek záměru v roce 2040 s provozem obchvatu se předpokládá v úrovni 0,38 – 1,18
µg.m-3. Vzhledem k limitu 0 µg.m-3 nelze předpokládat jeho překročení. Zároveň se
předpokládá v 8 RB podstatné snížení imisních koncentrací oproti stávajícímu stavu. V 1 RB
se předpokládá zvýšení ovšem v nízkých koncentracích.
Varianta 0 – 2016
PM10 - nejvyšší 24h
Č. ref. bodu
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009

Max 24h koncentrace
5.1395
4.9634
3.7520
5.2665
4.6311
4.1123
2.8884
1.3835
0.6488

Limit
50
50
50
50
50
50
50
50
50

%Limitu
10.28
9.93
7.50
10.53
9.26
8.22
5.78
2.77
1.30

Pozadí
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
41.5
41.5
41.5
40.0

Max 24h koncentrace
0.6798
0.5816
0.4438
0.5018
0.4605
0.4485
0.3822
1.1821
1.1664

Limit
50
50
50
50
50
50
50
50
50

%Limitu
1.36
1.16
0.89
1.00
0.92
0.90
0.76
2.36
2.33

Pozadí
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
41.5
41.5
41.5
40.0

Varianta 1 - 2040
PM10 - nejvyšší 24h
Č. ref. bodu
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009

Vyhodnocení příspěvku PM2.5 k imisní zátěži zájmového území
Pro PM2,5 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnotou 25 µg.m-3.
Pětileté aritmetické průměry za roky 2011 až 2015 nesignalizují překračování imisního limitu
pro roční aritmetický průměr této škodliviny (17,6 až 18,8 µg.m-3).
Příspěvek záměru v roce 2016 se pohybuje v úrovni 0,04 - 0,20 µg.m-3. Vzhledem k limitu 25
µg.m-3 nelze předpokládat jeho překročení.
Příspěvek záměru v roce 2040 s provozem obchvatu se předpokládá v úrovni 0,01 - 0,10
µg.m-3. Vzhledem k limitu 25 µg.m-3 nelze předpokládat jeho překročení. Zároveň se
předpokládá v 7 RB podstatné snížení imisních koncentrací oproti stávajícímu stavu. Ve 2
RB se předpokládá zvýšení v nízkých koncentracích.
Varianta 0 – 2016
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PM2.5 roční průměr
Č. ref. bodu
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009

Průměrná koncentrace

Limit
25

%Limitu
0.74

25

0.80

0.1927

25

0.77

0.1926

25

0.77

0.1889

25

0.76

0.1806

25

0.72

0.1893

25

0.76

0.0653

25

0.26

0.0423

25

0.17

Limit
25
25
25
25
25
25
25
25
25

%Limitu
0.22
0.18
0.18
0.17
0.16
0.15
0.16
0.40
0.33

0.1845
0.2001

Pozadí
17.6
17.6
17.6
17.6
18.8
18.8
18.8
18.8
17.6

Varianta 1 - 2040
PM2.5 roční průměr
Č. ref. bodu
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009

Průměrná koncentrace
0.0560
0.0456
0.0438
0.0419
0.0406
0.0379
0.0408
0.0992
0.0816

Pozadí
17.6
17.6
17.6
17.6
18.8
18.8
18.8
18.8
17.6

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území
Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnotou 5 µg.m-3.
Pětileté aritmetické průměry za roky 2011 až 2015 nesignalizují překračování imisního limitu
pro roční aritmetický průměr této škodliviny (1,4 µg.m-3).
Příspěvek záměru v roce 2016 se pohybuje v úrovni 0,005 - 0,023 µg.m-3. Vzhledem k limitu
5 µg.m-3 nelze předpokládat jeho překročení.
Příspěvek záměru v roce 2040 s provozem obchvatu se předpokládá v úrovni 0,0025 0,0065 µg.m-3. Vzhledem k limitu 5 µg.m-3 nelze předpokládat jeho překročení. Zároveň se
předpokládá v 8 RB podstatné snížení imisních koncentrací oproti stávajícímu stavu. V 1 RB
se předpokládá zvýšení v nízkých koncentracích.
Varianta 0 – 2016
Benzen roční průměr
Č. ref. bodu
Průměrná koncentrace
100001
0.0213
100002
0.0231
100003
0.0223
100004
0.0223
100005
0.0218
100006
0.0209
100007
0.0219
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5
5
team

%Limitu
0.43
0.46
0.45
0.45
0.44
0.42
0.44

Pozadí
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

100008
100009

0.0076
0.0049

5
5

0.15
0.10

1.4
1.4

Limit
5
5
5
5
5
5
5
5
5

%Limitu
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.13
0.11

Pozadí
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

Varianta 1 - 2040
Benzen roční průměr
Č. ref. bodu
Průměrná koncentrace
100001
0.003702
100002
0.003016
100003
0.002892
100004
0.002768
100005
0.002687
100006
0.002505
100007
0.002699
100008
0.006557
100009
0.005396

Vyhodnocení příspěvku benzo(a)pyrenu k imisní zátěži zájmového území
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu
pro roční aritmetický průměr benzo(a)pyrenu 1 ng.m-3.
Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší v předmětně lokalitě se pětileté průměry ročních
průměrných koncentrací za roky 2011 až 2015 v zájmovém území pohybují v rozpětí 0,87 až
po 1,15 ng.m-3. Pětileté průměry se tedy pohybují kolem limitu, jako ostatně na celém území
ČR.
Příspěvek záměru v roce 2016 se pohybuje v úrovni 0,005 - 0,023 ng.m-3. Vzhledem k limitu
1 ng.m-3 nelze předpokládat jeho překročení.
Příspěvek záměru v roce 2040 s provozem obchvatu se předpokládá v úrovni 0,0031 0,0081 ng.m-3. Vzhledem k limitu 1 ng.m-3 nelze předpokládat jeho překročení. Zároveň se
předpokládá v 7 RB podstatné snížení imisních koncentrací oproti stávajícímu stavu. Ve 2
RB se předpokládá zvýšení v nízkých koncentracích.
Řešená část trasy I/11 není umístěna v zastavěném území obce a ve výhledu nedosáhne
intenzity 15 tis. vozidel za 24 hod. Zároveň očekávaný příspěvek nedosahuje 1 % limitu.
Vzhledem k charakteru předkládaného záměru nejsou navrhována kompenzační opatření.
Varianta 0 – 2016
BaP roční průměr
Č. ref. bodu
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009

Průměrná koncentrace
0.0208
0.0225
0.0217
0.0217
0.0213
0.0203
0.0213
0.0074
0.0048

Limit
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Varianta 1 - 2040
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%Limitu
2.08
2.25
2.17
2.17
2.13
2.03
2.13
0.74
0.48

Pozadí
0.87
0.87
0.87
0.87
1.15
1.15
1.15
1.15
0.87

BaP roční průměr
Č. ref. bodu
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009

Průměrná koncentrace
0.0046
0.0037
0.0036
0.0034
0.0033
0.0031
0.0033
0.0081
0.0066

Limit
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%Limitu
0.46
0.37
0.36
0.34
0.33
0.31
0.33
0.81
0.66

Pozadí
0.87
0.87
0.87
0.87
1.15
1.15
1.15
1.15
0.87

Aktuální legislativa ochrany ovzduší umožňuje umísťování zdrojů znečišťování ovzduší i do
území, kde dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek za situace, kdy
příspěvky z provozu zdrojů k ročním koncentracím znečišťující látky nedosahují úrovně 1%
limitu roční průměrné koncentrace. Z výsledků výpočtu rozptylové studie vyplývá, že v
případě překročeného limitu v území, bude příspěvek záměru menší než 1% imisního limitu.
Celkově lze na základě uvedených výsledků rozptylové studie vyslovit závěr, že navrhovaný
záměr bude z hlediska vlivů na ovzduší přijatelný.
Ve srovnání se stávajícím stavem lze oprávněně předpokládat, že pozitiva záměru ve formě
snížení intenzit dopravy a zároveň snížení imisí podél stávající silnice I/11 procházející
zastavěným územím obce významně převáží nad mírným zvýšením imisí podél
uvažovaného záměru.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Období výstavby
Etapa výstavba bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území. Hluk
šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné směně, druhu prováděných prací, organizaci
práce i snaze vedení hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní,
ale mohou se zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní
prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních,
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Zároveň se
nepředpokládá užívání všech uvedených mechanismů současně.
Vzhledem k tomu, že se v okolí posuzovaného záměru nenachází obytná zástavba, lze za
negativní ovlivnění hlukem považovat především dovoz stavebních materiálů a strojů na
staveniště. Dovoz stavebních materiálů a strojů bude realizován po stávajících
komunikacích, případně po již vybudovaných úsecích nové komunikace. Trasy pro dovoz
materiálů a strojů budou upřesňovány v dalších fázích projektové přípravy. Pro minimalizaci
negativního ovlivnění je možné zařadit účinná organizační opatření, např. vypínání motorů
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stavebních a dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti, koordinaci dovozu stavebních
materiálů a strojů na staveniště tak, aby byl uskutečněn v co nejkratším možném termínu.
Důležité je také vhodně volit trasy pro dovoz materiálů a strojů tak, aby se pokud možno
vyhýbaly obytné zástavbě.
Výše uvedené vlivy budou vázané pouze na období výstavby, proto je lze hodnotit jako
časově omezené.
Období provozu
Přeložka komunikace bude po uvedení do provozu představovat zdroj hluku působený
provozem vozidel na komunikaci. Ačkoliv se v případě realizace severní tangenty
předpokládá navýšení osobní dopravy na posuzované přeložce, zvýšením plynulosti provozu
(omezení zastavování a rozjíždění vozidel) se nepředpokládá výrazné navýšení hlučnosti v
okolí záměru. Šíření hluku z komunikace bude možné eliminovat např. ozeleněním násypů
silničního tělesa. Vzhledem k tomu, že záměr neprochází obytnou zástavbou, nepředpokládá
se potřeba realizace zvláštních protihlukových opatření.
Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována Akustická studie (příloha)
s následujícími závěry:
Pro zpracování akustické studie byl použit programový produkt Hlukplus Profi 10.
Tento program zohledňuje Novelu metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy, M. Liberko a
kol., 2004 a Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011, M. Liberko, L. Ládyš, ŘSD
Praha, listopad 2011. Dále vychází z dokumentů: Technické podmínky 189 Stanovení
intenzit na pozemních komunikacích, EDIP, s.r.o., 2007 a Technické podmínky 219
Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí,
EDIP 2010.
V posuzovaném prostoru převažují vlivy hluku silnic I. třídy, a proto pro chráněný venkovní
prostor ostatních staveb lze uvažovat hlukový limit LAeq = 60 dB(A) pro den a LAeq = 50 dB(A)
pro noc, pro chráněný ostatní venkovní prostor lze uvažovat hlukový limit LAeq = 60 dB(A) pro
den i pro noc.
Byly stanoveny referenční body v nejbližších chráněných venkovních prostorech ostatních
staveb a chráněných venkovních prostorech, ve kterých byl proveden výpočet ekvivaletních
hladin hluku s následujícími výsledky:
Řešené varianty
Výpočet hlukové studie byl řešen v následujících variantách:
Varianta 0 – stávající stav, rok 2016
Tato varianta vyhodnocuje aktuální situaci v zájmovém území v roce 2016. Vstupní údaje pro
tuto variantu byly získány ze sčítání dopravy z příslušných sčítacích profilů ŘSD, které byly
navýšeny dle TP 225 /druhé vydání, EDIP s.r.o.,2012.
Varianta 1 – stav s realizací záměru v roce 2040
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Tato varianta vyhodnocuje předpokládanou akustickou situaci v zájmovém území po
realizaci obchvatu Doudleb nad Orlicí v rámci navržené varianty pro výhledový rok 2040.
Na základě výsledků původního procesu EIA včetně hlukové studie a posouzení vlivů hluku
jsou navrhovány následující protihlukové stěny:
Km 2,40 – SO 701.1 – Protihluková stěna bude zřízena v km 1,080 – 1,290 v délce 216 m.
Stěna bude umístěna za hranou příkopu. Bude 2,50 m vysoká, z čehož 2,00 m budou
absorbční dřevěné panely a 0,50 m železobetonový soklový panel. V místě křížení s polní
cestou bude stěna odkloněna od komunikace a zřízen v ní průjezd.
SO 701.2 – Protihluková stěna bud zřízena v km 2,152 – 2,378 v délce 226 m. Stěna bude
umístěna nad hranou násypu silničního tělesa. Bude vysoká 2,50 m, z čehož 2,00 m budou
absorbční dřevěné panely a 0,50 m železobetonový soklový panel.
V místě kde protihluková stěna přechází přes mostní objekt v délce 30 m, budou na místo
dřevěných panelů použity průhledné desky PMMA.
Sloupky protihlukových stěn budou z ocelových profilů HEA 160 mm. Slupky budou vetknuty
do vrtaných železobetonových pilot. Na mostě budou sloupky kotveny šrouby do
železobetonové římsy.
Varianta 0 – rok 2016
I/11
2016
I/11

OA
8 797

NA
1 238

NS
643
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Celkem
10 678

team

Rychlost

Sklon

50

2-3

Varianta 1 – rok 2040 s obchvatem
2040

OA

NA

NS

Celkem

Rychlost

Sklon

Stará I/11 západ

921

98

51

1 071

50

2

Stará I/11 východ

789

84

44

918

50

3

11 446

1 223

636

13 305

90

1

Obchvat
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Referenční body
Výpočet hladin hluku byl proveden referenčních bodech (RB) v chráněných venkovních
prostorech staveb, tj. do 2 m před fasádou objektů k bydlení. Podle charakteru objektu byly
stanoveny výšky bodů ve 3m, a případně ve vyšších výškách (násobky 3m).
Přehled všech RB
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Zobrazení pásem hluku – situace – 2016 - den
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Zobrazení pásem hluku – situace 2016 - noc
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Zobrazení pásem hluku - Varianta 1 – s obchvatem – 2040 - den
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Zobrazení pásem hluku - Varianta 1 – s obchvatem – 2040 - noc
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Výsledky výpočtu očekávaných hladin hluku:
TABULKA BODŮ VÝPOČTU
Výška
LAeq(dB)
Č.
Nad Terén V0-2016D V1-2040D Rozdíl D V0-2016N V1-2040N Rozdíl N
13
63.8
53.7
-10.1
57.5
44.5
-13.0
23
62.1
51.9
-10.2
55.7
42.7
-13.0
26
63.0
52.9
-10.1
56.7
43.7
-13.0
33
63.5
53.3
-10.2
57.2
44.1
-13.1
36
63.7
53.6
-10.1
57.3
44.4
-12.9
43
62.7
52.5
-10.2
56.3
43.2
-13.1
46
63.6
53.4
-10.2
57.2
44.2
-13.0
53
65.6
55.4
-10.2
59.2
46.1
-13.1
56
65.9
55.7
-10.2
59.5
46.5
-13.0
63
62.2
52.0
-10.2
55.8
42.7
-13.1
66
63.1
52.9
-10.2
56.7
43.7
-13.0
73
69.1
58.8
-10.3
62.7
49.5
-13.2
76
70.2
60.0
-10.2
63.8
50.7
-13.1
83
69.2
59.0
-10.2
62.8
49.7
-13.1
93
69.0
58.8
-10.2
62.6
49.5
-13.1
96
68.3
58.1
-10.2
61.9
48.8
-13.1
103
67.6
57.4
-10.2
61.2
48.1
-13.1
106
67.0
56.8
-10.2
60.6
47.5
-13.1
113
65.6
55.4
-10.2
59.2
46.1
-13.1
116
65.6
55.4
-10.2
59.3
46.2
-13.1
123
68.6
58.4
-10.2
62.2
49.1
-13.1
126
68.0
57.8
-10.2
61.6
48.6
-13.0
133
66.3
56.1
-10.2
59.9
46.8
-13.1
136
67.7
57.5
-10.2
61.3
48.2
-13.1
143
66.3
56.1
-10.2
59.9
46.8
-13.1
146
67.7
57.5
-10.2
61.3
48.3
-13.0
153
67.3
57.1
-10.2
60.9
47.8
-13.1
156
67.1
56.9
-10.2
60.7
47.7
-13.0
163
67.6
57.3
-10.3
61.2
48.1
-13.1
166
67.2
57.0
-10.2
60.8
47.8
-13.0
173
66.6
56.3
-10.3
60.2
47.1
-13.1
176
66.4
56.2
-10.2
60.0
46.9
-13.1
183
68.2
57.9
-10.3
61.8
48.6
-13.2
186
68.5
58.2
-10.3
62.1
48.9
-13.2
193
63.9
53.4
-10.5
58.0
44.0
-14.0
196
64.8
54.3
-10.5
58.9
45.0
-13.9
203
69.7
58.7
-11.0
63.9
49.6
-14.3
206
70.0
59.0
-11.0
64.2
49.9
-14.3
213
69.8
58.4
-11.4
63.1
49.5
-13.6
223
66.7
55.6
-11.1
60.8
46.5
-14.3
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22232424252530303131323233333434353637373838Max I/11
Min I/11
Max Obchvat
Min Obchvat

6
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
3
3
6
3
6

67.1
64.9
67.0
69.2
69.9
71.0
37.0
43.3
32.6
42.4
36.8
40.9
31.5
38.3
26.4
30.4
29.1
29.8
31.5
37.8
35.2
40.6
71.0
62.1
43.3
26.4

56.0
53.7
55.8
58.0
58.5
59.6
50.0
51.2
48.9
49.9
48.0
49.6
47.8
50.2
47.4
49.3
43.5
44.0
45.2
47.7
45.3
48.3
60.0
51.9
51.2
43.5

-11.1
-11.2
-11.2
-11.2
-11.4
-11.4
13.0
7.9
16.3
7.5
11.2
8.7
16.3
11.9
21.0
18.9
14.4
14.2
13.7
9.9
10.1
7.7
-10.1
-11.4
21.0
7.5

61.2
58.7
60.8
63.0
62.9
64.0
30.7
36.9
26.2
36.0
30.5
34.5
25.2
31.9
20.3
24.4
22.9
23.6
25.4
31.8
29.1
34.5
64.2
55.7
36.9
20.3

47.0
44.7
46.8
49.0
49.5
50.6
42.6
43.8
41.5
42.5
40.6
42.2
40.4
42.8
40.0
41.9
36.1
36.7
37.8
40.3
37.9
40.9
50.7
42.7
43.8
36.1

-14.2
-14.0
-14.0
-14.0
-13.4
-13.4
11.9
6.9
15.3
6.5
10.1
7.7
15.2
10.9
19.7
17.5
13.2
13.1
12.4
8.5
8.8
6.4
-12.9
-14.3
19.7
6.4

Celkově lze konstatovat, že v roce 2016 dosahují hladiny hluku u objektů podél
silnice I/11 62,1 – 71,0 dB ve dne a 55,7 – 64,2 dB v noci. Po realizaci obchvatu
k roku 2040 se tyto hladiny sníží na 51,9 – 60,0 dB ve dne a 42,7 – 50,7 v noci.
Z provedeného výpočtu pro rok 2000 a srovnání s rokem 2040 po výstavbě obchvatu
vyplývá, že dojde ve všech bodech výpočtu na stávající silnici I/11 ke snížení hladin hluku o
11 - 12 dB pro den a o 14 – 16 dB pro noc, což plní legislativní požadavek, že nedojde ke
„zvýšení o více než 2 dB“. V tomto případě je tedy plně použitelná korekce na SHZ ve výši +
20 dB, to odpovídá (v případě, že stávající komunikace I/11 bude převedena do kategorie
silnice II. třídy) limitu 70 dB pro den a 60 dB pro noc.

U objektů podél obchvatu budou v roce 2040 hladiny hluku 43,5 – 52,1 dB ve dne a
36,1 – 43,8 dB v noci. Hygienický limit hluku je v tomto případě 60 dB ve dne a 50 dB
v noci, jedná se o hladiny hluku o 7,9 dB a více nižší než limit pro den a o 6,2 a více
nižší než limit pro noc.
Celkově je možno konstatovat, že realizace záměru je z hlediska plnění hygienických
legislativních limitů hluku ve variantě 1 přijatelná.
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Aktualizace dle Sčítání dopravy 2016
Hluková studie vycházela z intenzit dopravy dle intenzit ze Sčítání dopravy 2010
vynásobených výhledovými koeficienty (VK) pro rok 2016.
Varianta 0 – rok 2016 - Hluková studie, dle Sčítání 2010 x Výhledové koeficienty 2016
I/11
2016
OA
NA
NS
Celkem
I/11
voz/den
8 797
1 238
643
10 678
Sčítání dopravy 2016 bylo zveřejněno v roce 2017 s následujícími výsledky:
Sčítání 2016 I/11
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty

OA

NA

NS

Celkem

Roční průměr intenzit, den (06-18)

voz/den

6 501

928

326

7 755

Roční průměr intenzit, večer (18-22)

voz/den

1 205

76

60

1 341

Roční průměr intenzit, noc (22-06)
I/11 Celkem

voz/den
voz/den

544
8 250

110
1 114

66
452

720
9 816

93.8

90.0

70.3

91.9

Rozdíl 2016/2010xVK (%)

Skutečné intenzity dopravy k roku 2016 jsou o 8,1% nižší než výpočet k roku 2016
(2010xVK) - výpočet je tedy na str. bezpečnosti. V hlukové studii uvažované intenzity
dopravy jsou vyšší než skutečné intenzity dopravy k roku 2016.
Očekávané hladiny hluku budou tedy stejné (v přesnosti desetin dB) nebo cca o 0,1 dB nižší.
Dle NV 272/2011 Sb. je změna 0,1 - 0,9 dB nehodnotitelná.
Na posouzení vlivů hluku, ani na návrhu protihlukových opatření se nic nemění, pouze se
zvětšuje uvažovaná bezpečnostní rezerva.
Dílčí závěr:
•

Po zprovoznění celého záměru je nutno provést kontrolní měření hluku z dopravy
v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby v denní i noční době.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Období výstavby
Negativní ovlivnění jakosti vod během výstavby záměru může být způsobeno dvěma
hlavními způsoby:


únikem závadných látek do horninového prostředí (ropné látky ze stavebních
mechanismů),
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únikem závadných látek do vodních toků nebo kanalizace (ropné látky, zemina, stavební
materiály, vypouštění odpadních vod),

Výše uvedené možnosti znečištění vodního prostředí mohou nastat především v důsledku
nestandardních a havarijních stavů, tedy zejména v důsledku technické závady či selhání
lidského faktoru.
S odpadními vodami vznikajícími v rámci zařízení staveniště (sociální zařízení) bude
nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., nepředpokládá se proto, že by
negativně ovlivňovaly jakost okolních povrchových a podzemních vod.
Pro eliminování výše uvedených faktorů je zapotřebí dbát na dodržování pracovní kázně,
udržování stavebních mechanismů v řádném technickém stavu a dodržovat zásady pro práci
s látkami závadnými pro vodní prostředí. Pokud by i přes tato organizační opatření došlo k
úniku nebezpečných látek do vodního či horninového prostředí, je zapotřebí postupovat
podle schváleného havarijního plánu.

Období provozu
Dešťové vody odtékající z povrchu komunikace jsou v důsledku provozu vozidel a údržby
znečišťovány různými látkami. Za běžných okolností tvoří nejvýznamnější složku znečištění
posypové látky pro zimní údržbu (např. NaCl), dále úniky ropných produktů z projíždějících
vozidel (pohonné hmoty, maziva, hydraulické oleje, úkapy a oděry z automobilů).
Riziko znečištění povrchové vody z vlastního provozu na silnici není žádným způsobem
zvýšené oproti stávajícímu stavu. Zvýšením bezpečnosti silničního provozu na nově
zbudované přeložce se sníží riziko dopravních nehod a s nimi spojeným únikem
nebezpečných látek do okolí.
Dílčí závěr: vliv na povrchové a podzemní vody
Jako možné negativní vlivy na odtokové poměry v zájmovém území a jakost podzemních a
povrchových vod lze chápat především nestandardní a havarijní situace, ke kterým by mohlo
dojít především v období výstavby. Z hlediska odtokových poměrů může dojít např. pádem
mechanismů nebo stavebních materiálů do koryta vodního toku k zmenšení průtočného
profilu, jakost vod může být dále ovlivněna únikem závadných látek do okolního prostředí.
Rizika je možné velmi účinně eliminovat zejména dodržováním pracovní kázně a udržováním
pracovních mechanismů v řádném technickém stavu. Pokud k havarijní situaci dojde, je
nutné postupovat podle předem schváleného havarijního plánu.
Po uvedení záměru do provozu dojde ke zrychlení odtoku dešťových vod z území. Riziko
znečištění povrchové vody v důsledku provozu na silnici se oproti stávajícímu stavu nezvýší.
Zvýšením bezpečnosti silničního provozu se sníží riziko dopravních nehod a s nimi spojeným
únikem nebezpečných látek do okolí.
Obhlídkou lokality bylo zjištěno, že nedojde k výrazné změně odtokových poměrů v krajině,
naopak nová komunikace umístěná na hraně svahu bude působit jako částečný retardér.
Málo propustné sprašové hlíny působí jako izolant pro srážkové vody, tedy nedochází k
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infiltraci povrchových vod do vod podzemních. Jak kopané tak vrtaná studna, čerpají vodu ze
svrchní části rozpukané křídové zvodně, která je dotována mimo lokalitu.
Stavba se nachází v CHOPAV Východočeská křída a zároveň se nachází v PHO 3. stupně
vodního zdroje Orlice a v povodí vodárenského toku Orlice.
Pro zlepšení hydrogeologických poměrů lze doporučit do budoucna vsakování srážkových
vod do štěrkopískových vrstev, případně zpomalení jejich odtoku. Zároveň je potřeba v místě
stavby opravit meliorace, tak aby plnily svou dosavadní funkci.
Vlivy na povrchové a podzemní vody lze proto hodnotit jako mírně negativní, časově vázané
převážně na období výstavby záměru.

Podmínky plnění ustanovení Rámcové směrnice o vodní politice – závěrečné shrnutí
V případě realizace záměru „I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat" není nutné řešit výjimku pro
vlivy spojené s výstavbou záměru, protože se neočekává zhoršení stavu dotčených vodních
útvarů po jeho realizaci nebo trvalé znemožnění dosažení cílů Rámcové směrnice o vodní
politice. Dle hodnocení uvedeného v příloze „Posouzení projektu ve vztahu k čl. 4 (popř. 4.7)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES pro záměr I/11 Doudleby nad Orlicí –
obchvat“, nedojde u dotčených útvarů povrchových vod ke zhoršení stavu, a to ani z pohledu
jednotlivých hodnocených složek a ukazatelů. Rovněž nelze předpokládat negativní změny
stavu v navazujících vodních útvarech níže po toku. Realizací posuzovaného záměru
nebude rovněž v budoucnosti znemožněno dosažení dobrého ekologického stavu resp.
potenciálu a dobrého chemického stavu dotčeného útvaru povrchových vod Divoké Orlice od
soutoku Zdobnice po tok Bělá (HSL_0530).
Záměrem nebude znemožněno taktéž zachování dobrého kvantitativního stavu a dosažení
dobrého chemického stavu útvaru podzemních vod ID 42220.
Vzhledem k tomu, že navrhovaný záměr nezahrnuje novou úpravu fyzikálních poměrů v
útvaru povrchové vody nebo změnu hladin útvaru podzemní vody vedoucí k nesplnění
environmentálních cílů či zhoršení stavu útvarů povrchových či podzemních vod a zároveň
se nejedná ani o případ zhoršení z velmi dobrého na dobrý stav útvaru povrchové vody
důsledkem nových trvale udržitelných rozvojových činností člověka, není uplatňování výjimek
dle Rámcové směrnice o vodní politice čl. 4. odst. 7 relevantní.

D.I.5. Vlivy na půdu
Zábor půdy patří k nejvýznamnějším vlivům spojených s budováním nových liniových staveb.
Vliv na půdy lze hodnotit zejména z těchto hledisek:


zábor půdy,



znečištění půdy,



změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy,



vlivy v důsledku ukládání odpadů.
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Zábor půdy
Trvalé odnětí lesních pozemků

1.707 m2

Trvalé odnětí zemědělských pozemků

68.633 m2

Dočasné odnětí zemědělských pozemků

39.435 m2

Trvalý zábor celkem

87.409 m2

Dočasný zábor celkem

51.337 m2

Zemědělská půda je v I. a II. třídě ochrany.
V I. třídě ochrany se jedná o pozemky BPEJ 5.14.00, 5.58.00 a 5.60.00.
Ve II. třídě ochrany se jedná o pozemky BPEJ 5.14.10.
Celkový zábor zemědělských pozemků v I. třídě ochrany je 50.287 m2.
Celkový zábor zemědělských pozemků ve II. třídě ochrany je 18.346 m2.

Zemědělská půda
Výstavbou záměru dojde k záboru kvalitní zemědělské půdy, která je v současné době
zemědělsky využívána. Většina této půdy již byla vyjmuta ze ZPF a představuje ostatní
plochy.
Dotčené zemědělské pozemky jsou převážně ve vlastnictví ŘSD.
Skrytá ornice bude deponována v místě stavby a po výstavbě použita k rekultivaci dočasně
zabraných pozemků a k ohumusování ploch v rámci stavby.
Zemědělská půda, která bude záměrem dotčena, se nachází v okrajových částech
zemědělských pozemků. I přes rozsah zabírané půdy lze předpokládat, že nedojde k
výraznému ovlivnění obhospodařování okolních pozemků.
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Lesní půda
Trvalé odnětí lesních pozemků se dle DSP předpokládá v prostoru mimoúrovňového křížení
s místní komunikací ke školnímu statku.
Les má charakter jilmové doubravy s příměsí javoru. Jedná se o dlouhodobě neudržovaný
les.
Charakter lesa v prostoru MÚK s místní komunikací – 11/2016:
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Charakter lesa v prostoru MÚK s místní komunikací – 11/2016:

Zákres záboru PUPFL do lesní porostní mapy
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Plocha parcel s trvalým záborem PUPFL: 2095 m2
Jedná se o následující parcely č. 1593/54, 1488/9, 1593/55, k.ú. Doudleby n.O., všechny v
majetku ŘSD:
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Přehled záborů PUPFL dle DSP

Tentýž prostor dle katastrální mapy
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Přehled záborů PUPFL a pozemků v OP lesa

Plocha parcel s trvalým záborem PUPFL:

2 095 m2

Plocha dočasného záboru PUPFL:

555 m2

Zábory ploch v OP lesa:

11 819m2

Trvalé zábory PUPFL jsou v nezbytné míře určeny pro výstavbu hlavní trasy záměru. Jsou
zohledněny v územním rozhodnutí.
Dočasné zábory se omezují na nezbytné manipulační pásy při realizaci hlavní trasy záměru
a úpravy navazujících komunikací.

Znečištění půdy
Riziko znečišťování půdy škodlivými látkami bude spojeno s obdobím výstavby i provozu.
V období výstavby se jedná zejména o riziko úniku ropných látek v případě vzniku
havarijních situací. Pro zamezení možných negativních vlivů je zapotřebí, aby všechny
mechanismy pohybující se po staveništi byly v dokonalém technickém stavu a byly
pravidelně kontrolovány. Zároveň je třeba dbát na dodržování pracovní kázně.
V období provozu bude docházet k rozptylu kontaminantů z provozu do okolí, jedná se
zejména o posypové soli ze zimní údržby a aromatické a alifatické uhlovodíky vzniklé
především nedokonalým spalováním pohonných hmot. Kontaminaci půdy okolních pozemků
je možné poměrně účinně omezovat vhodně zvolenými výsadbami v okolí komunikace. Ty
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zabraňují pronikání škodlivých látek do širšího okolí a vytvářejí podmínky pro biodegradaci
organických polutantů. Tyto dřeviny musí být odolné proti zasolení a emisím z automobilové
dopravy (zejména NOx).
Vliv na znečištění půdy lze hodnotit jako mírně nepříznivý, časově omezený dobou výstavby.
Znečištění půdy je možné účinně předcházet zařazením vhodných organizačních opatření.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
V rámci posuzovaného záměru dojde k vybudování poměrně rozsáhlých násypů potřebných
pro převedení komunikace přes železniční trať. Dojde tak k poměrně výraznému zásahu do
místní topografie. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány a zatravněny, případně
osázeny vhodnými dřevinami, tím dojde k omezení eroze těchto svahů. Stabilita půdy v
širším okolí nebude výstavbou záměru negativně ovlivněna, nedojde k zvýšení erozního
rizika okolních pozemků.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Specifikace množství a druhů odpadů vznikajících v průběhu výstavby je uvedena v
příslušné části tohoto oznámení. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, které
vzniknou v průběhu stavby, včetně vyhovujícího způsobu jejich odstranění, odpovídá
zhotovitel stavby.
Během provozu nebude vznikat významné množství odpadů, bude se jednat zejména o
odpady vznikající při údržbě a úklidu komunikace a údržbě přilehlé vegetace.
Všechny odpady vzniklé v rámci výstavby i provozu budou shromažďovány, tj. dočasně
uloženy, na místech k tomu určených a dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu
nezbytně nutnou. Dále s nimi bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Při dodržení
podmínek daných platnou legislativou se nepředpokládají negativní vlivy na půdu v důsledku
ukládání odpadů.

Dílčí závěr: vliv na půdu
Pro výstavbu záměru bude nutné přistoupit k trvalému záboru půdy. Bude se jednat o
zemědělskou půdu (orná půda, TTP), PUPFL a ostatní pozemky. Lesní půda bude záměrem
dotčena jen ve velmi malém rozsahu. Technické řešení záměru bylo zpracováno s ohledem
na minimalizaci zásahu do přilehlých volných pozemků. Vzhledem k tomu, že se jedná o
půdu v okrajových částech zemědělsky využívaných pozemků, nedojde jejím záborem k
významnému ovlivnění obhospodařování okolní půdy.
Riziko znečišťování půdního prostředí je spojeno v období výstavby s únikem závadných
látek především během havarijních situací. Proto je nutné, aby mechanismy pohybující se po
staveništi byly v dokonalém technickém stavu. Zároveň je třeba dbát na dodržování pracovní
kázně. V období provozu se předpokládá znečišťování půdy polutanty ze silniční dopravy a
údržby komunikace (posyp v zimním období, produkty nedokonalého spalování pohonných
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hmot, úkapy ropných látek). Šíření těchto látek do širšího okolí lze poměrně účinně
předcházet výsadbami vhodných dřevin v okolí silnice.
Výstavbou komunikace (především násypů pro vybudování mostního objektu) dojde k změně
místní topografie. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány a zatravněny, případně
osázeny vhodnými dřevinami pro zabránění eroze těchto svahů. Stabilita půdy na okolních
pozemcích nebude výstavbou záměru negativně ovlivněna, nedojde k navýšení rizika eroze.
Nepředpokládá se negativní ovlivnění půdy v důsledku ukládání odpadů. Všechny odpady
vzniklé v období výstavby i provozu budou dočasně uloženy na místech k tomu určených a
dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Dále s nimi bude
nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Na základě výše uvedených skutečností lze celkový vliv na půdu hodnotit jako mírně
nepříznivý, s dlouhodobým účinkem.
Pro minimalizaci vlivů na půdy se oznamovatel zavazuje plnit následující opatření.

-

odnětí půdy ze ZPF - samostatnou žádostí požádat o vydání souhlasu s vynětím.

-

bude získán Souhlas s odnětím z PUPFL a pro dotčení pozemků plnící funkci lesa podle
zákona č. 289/1995 o lesích
pro práci na pozemcích ve vzdálenosti 50 m od lesa bude získán souhlas dle §14 odst.2)
zákona č. 289/1995 Sb.
Bude zpracován plán účelného využití kulturních vrstev půdy.

-

-

-

-

-

v rámci zásad organizace výstavby bude zajištěna důkladná skrývka orniční vrstvy a
podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí bude důsledně
realizováno podle pokynů orgánů ochrany ZPF; skrytá kulturní vrstva půdy z trvalých
záborů bude použita po projednání s orgánem ochrany ZPF
v rámci zásad organizace výstavby bude veden o činnostech souvisejících se
skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a
ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy protokol – přehledný pracovní deník, v
němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti,
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin a který bude k dispozici pro kontrolní
orgány ochrany ZPF
v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby bude zajištěno její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti
možnosti jejího znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování
budou minimalizovány dočasné zábory lesních pozemků a porostů
vlastní odlesnění dále minimalizovat na míru danou bezpečnostními předpisy pro
stabilizaci svahů
v době výstavby chránit vzrostlé stromy na lesních pozemcích (při průchodu lesními
porosty) poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
v profilu, kde dojde vlivem kolize tělesa komunikace s lesním porostem k nevhodnému
otevření porostu, je nutno urychleně provést obnovu porostního pláště tak, aby
nedocházelo k druhotnému poškozování a devastaci lesa, a to zejména na návětrné
straně, kde vyvstává vysoké riziko polomů a vývratů
v DSP zohlednit množství, kategorie a počet druhů odpadů, které budou vznikat při
provozu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, zejména pak jejich shromažďování dle
jednotlivých druhů, kategorií a skutečných vlastností
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-

-

-

budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných
ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby
uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených
prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství
budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný
způsob využití respektive odstranění
dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití
v rámci žádosti o kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich odstranění nebo
využití

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru nedojde k ovlivnění geologických podmínek a horninového podloží. Záměr
je veden po terénu nebo v malém násypu. V zájmovém území se nenacházejí chráněná
ložisková území. Nenacházejí se zde žádná oznámená důlní díla, ani zde nebyly
zaznamenány vlivy důlní činnosti (poddolovaná území, úložná místa těžebního odpadu).

Dílčí závěr: vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Nepředpokládá se vliv posuzovaného záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém území zjištěn výskyt chráněných druhů
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001).
Plánovaná stavba se dotkne především rostlinných společenstev s výskytem běžných druhů
rostlin, které se přirozeně vyskytují na řadě analogických ploch v okolí. Stavebními pracemi
budou v zájmovém území ještě více oslabeny existující ekologické vazby. Kácením a
terénními úpravami dojde k narušení přirozeného vývoje půdy (oslunění, dehydratace),
zejména humusového profilu a obnažené plochy se mohou stát zdrojem šíření invazních
taxonů a expanzivních taxonů. Z tohoto důvodu je důležité důrazně prosazovat vhodná
kompenzační opatření.
V průběhu realizace terénních prací můžeme zaznamenat šíření invazních (Conyza
canadensis, Aster lanceolatus et. spp. div., Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a
expanzivních taxonů (Sambucus nigra, Urtica dioica aj.) do sousedících přírodních biotopů.
Po ukončení stavebních prací je nutné po dobu alespoň tří let sledovat narušené plochy (tj.
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plochy deponií, nezatravněné příkopy atp. z důvodu výskytu invazivních druhů rostlin. Při
zjištění výskytu invazivních jedinců provést jejich neodkladnou likvidaci.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na rostliny
Během realizace záměru je nutné zajistit ochranu proti šíření invazním druhům (Conyza
canadensis, Aster lanceolatus et spp. div., Helianthus tuberosus, Impatiens parviflora,
I. glandulifera, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivním druhům (Calamagrostis
epigejos, Sambucus nigra, Urtica dioica aj.), které mohou do zájmového území při provádění
a po ukončení stavby invadovat nebo sem byly zavlečeny s dováženým materiálem.
Kácení dřevinných prvků bude realizováno mimo vegetační období (tj. od 1. listopadu do 15.
března příslušného roku). Pokud dřeviny nebudou vysloveně v trase stavby, je vhodné
dřeviny zachovat.
Dřeviny, které se nebudou kácet, je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo
obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice
linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude ochráněna
vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem.
Z kompenzačních opatření se jako vhodné jeví realizovat výsadbu nelesních dřevinných
prvků přirozené druhové skladby.
Náhradní výsadba by měla odpovídat svým rozsahem ekologické újmě způsobené kácením
dřevin. Rozhodnutí o náhradní výsadbě by mělo obsahovat přesné uvedení počtu, druhu a
kvality sazenic určených pro náhradní výsadbu (nejen stromy, ale i keřové patro, které
představuje vhodný biotop pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva), výsadba by měla
být uložena v lokalitě, kde se povoluje kácení (kompenzace ekologické újmy v místě
postiženém kácením). Spolu s výsadbou je vhodné uložit adekvátní následnou péči o
dřeviny.
Dílčí závěr
Botanický průzkum v zájmové lokalitě byl zpracován komplexně za použití standardních
floristických metod. K jeho vypracování byly využity, kromě zjištěných aktuálních dat, také
údaje z aktualizovaného mapování biotopů AOPK ČR. Na základě podrobného terénního
průzkumu, který probíhal v jarních měsících roku 2015., lze celkově konstatovat, že zájmové
území představuje mozaiku antropogenních stanovišť s mírnou až silnou ruderalizací. Bylo
zjištěno, že se plánovaná stavba dotkne především rostlinných společenstev s výskytem
běžných druhů rostlin, které se přirozeně vyskytují na řadě analogických ploch v okolí.
Nebyly zde nalezeny druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní a
z tohoto důvodu by nemělo dojít k výrazně negativnímu ovlivnění flóry v zájmovém území.
Stavebními pracemi budou v zájmovém území oslabeny existující ekologické vazby, to
výrazně přispěje k redukci stávajících rostlinných populací. Po dokončení stavby může dojít
k šíření zavlečených invazních druhů (Aster lanceolatus et spp., Impatiens glandulifera, Acer
negundo, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivních taxonů (Sambucus nigra,
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Calamagrostis epigejos, Urtica dioica aj.), což může způsobit negativní změny společenstev
v zájmovém území a v okrajových úsecích v celé ose zájmového území. Kácením a
terénními úpravami dojde k narušení přirozeného vývoje půdy (oslunění, dehydratace),
zejména humusového profilu a obnažené plochy se stanou zdrojem šíření invazních taxonů
a expanzivních taxonů. Z tohoto důvodu je důležité monitorovat potenciálně negativní jevy ve
vztahu k záměru a důrazně prosazovat vhodná kompenzační opatření.

Vlivy na faunu
Předpokládané přímé vlivy na živočichy
Přímé vlivy na živočichy lze časově rozdělit na dvě části. Na vlivy působící v průběhu
výstavby a na vlivy působící v průběhu provozu záměru.
Vlivy působící v průběhu výstavby záměru.
Za nejvýznamnější vliv lze označit zahájení výstavby a s ním spojené zemní práce.
V průběhu zemních prací dochází k porušení povrchové vrstvy, která může být obývána
ZCHD. V případě realizace posuzovaného záměru jde o následující druhy. Čmelák rolní (B.
pascuorum), č. zemní (B. terrestris), prskavec menší((Brachinus explodens), střevlík
Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri), svižník polní (Cicindela campestris campestris),
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) a ropucha obecná (Bufo bufo) ještěrka obecná
(Lacerta agilis). Při časově vhodném zahájení výstavby lze tento negativní vliv významně
omezit. Za nejvhodnější načasování lze považovat podzimní období, kdy jsou minimálně
ohrožena hnízda čmeláků. Také střevlíci v tomto období jsou méně zranitelní. Populace
obratlovců se na lokalitě vyskytují v tomto období minimálních počtech a proto i v jejich
případě lze předpokládat omezení negativního vlivu.

Vlivy působící v průběhu provozu záměru
V průběhu provozu záměru lze za nejvýznamnější vliv považovat existenci samotné liniové
stavby, která je těžko překročitelná především pro bezobratlé živočichy, ale při
spolupůsobení s automobilovým provozem, je těžko překonatelná i pro mobilnější živočichy
(obratlovce). Vlivy působící výstavbou záměru silnice I/11 Doudleby obchvat, jsou poněkud
mírněny skutečností, že jižně od realizovaného záměru je souvislá zástavba, která omezila
pohyby organizmů ve směru sever – jih. Existence samotné zástavby Doudleb nad Orlicí
tedy má vliv na migraci živočichů již v současné době. Dalším pozitivním prvkem omezujícím
negativní vliv záměru je skutečnost, že trasa silnice je vedena mimo zástavbu polními
kulturami, které výrazně omezují diverzitu populací. Tím je omezen požadavek na migraci,
především u bezobratlých živočichů.

Předpokládané nepřímé vlivy na živočichy
Jako nepřímé vlivy záměru lze považovat důsledek bariérového efektu, který se může
projevit segregací částí populací a následným snížením diverzity genofondu segregovaných
populací.
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Dalším nepřímým vlivem působícím na biologickou různorodost může být možnost zavlékání
nepůvodních organizmů v souběhu se silničním koridorem. Tento prvek se obvykle
intenzivněji projevuje u delších úseků komunikací, nebo při vedení tras přes horská pásma,
nebo jiné významné překážky migrace. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně krátký
úsek, lze tento vliv považovat za méně významný.

Předpokládané vlivy na ekosystémy
Z pohledu ekosystémů, je navrhovaná silnice relativně malou překážkou. Bariérový efekt,
nebude mít takový význam především proto, že podstatná část sledovaného úseku je
vedena polními kulturami s intenzivním hospodařením. Cennějšími částmi úseku jsou luční
porosty podél občasného vodního toku. V této části záměru je trasa komunikace křížena
rámovým mostem, který může zajistit komunikaci cennějšího ekosystému.

Návrh opatření ke zmírnění nebo eliminaci negativních vlivů na biotu
Během realizace záměru je nutné zajistit ochranu proti šíření invazních druhů (Conyza
canadensis, Aster lanceolatus et. spp. div., Impatiens parviflora, Helianthus tuberosus,
Robinia pseudacacia, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivních druhů
(Calamagrostis epigejos, Sambucus nigra, Urtica dioica aj.), které mohou do zájmového
území při provádění a po ukončení stavby invadovat nebo sem byly zavlečeny s dováženým
materiálem.
Kácení dřevinných prvků bude realizováno mimo vegetační období (tj. od 1. listopadu do 15.
března příslušného roku). Pokud dřeviny nebudou vysloveně v trase stavby, je vhodné
dřeviny zachovat.
Dřeviny, které se nebudou kácet, je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo
obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice
linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude ochráněna
vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem.
Z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu se jako vhodné jeví
realizovat kompenzační opatření jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků přirozené
druhové skladby, která přispěje k lepšímu začlenění tělesa nově navržené silnice do okolní
krajiny.
Náhradní výsadba by měla odpovídat svým rozsahem ekologické újmě způsobené kácením
dřevin. Rozhodnutí o náhradní výsadbě by mělo obsahovat přesné uvedení počtu, druhu a
kvality sazenic určených pro náhradní výsadbu (nejen stromy, ale i keřové patro, které
představuje vhodný biotop pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva), výsadba by měla
být uložena v lokalitě, kde se povoluje kácení (kompenzace ekologické újmy v místě
postiženém kácením). Spolu s výsadbou je vhodné uložit adekvátní následnou péči o
dřeviny.
Pro omezení negativního vlivu záměru na populace zjištěných zvláště chráněných druhů
živočichů doporučujeme postupovat v souladu s ekologickými nároky zjištěných druhů
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živočichů a opatření přizpůsobit jejich požadavkům. Opatření jsou uvedena v následující
tabulce.
Opatření ke snížení negativního vlivu záměru na zvláště chráněné druhy
Druh
čmelák rolní
(Bombus
pascuorum)

Opatření

Vliv

Zemní práce

Provedení skrývek zeminy v podzimním
období na lokalitách 1,2,3

čmelák zemní
(Bombus
terrestris)

Zemní práce

Provedení skrývek zeminy v podzimním
období 1,2,3

prskavec menší
(Brachinus
explodens)

Zemní práce

Provedení skrývek zeminy v podzimním
období 1,2,3

střevlík
Scheidlerův
(Carabus
scheidleri helleri)

Zemní práce

Provedení skrývek zeminy v podzimním
období 1,2,3

zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea
funesta)

Bez vlivu

---

mihule potoční
(Lampetra
planerii)

Bez vlivu

--

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

Zemní práce

Provedení skrývek zeminy v podzimním
období, 1,2,3
Provedení skrývek zeminy v podzimním
období, 1,2,3.

ropucha obecná
(Bufo bufo)

Pro SO 202 v km 1,780 je navržena
naváděcí bariéra, která zkvalitní migrační
prostupnost profilu

Zemní práce
Fáze provozu

Po uvedení stavby do provozu provést
monitoring v jarním období
netopýr rezavý
(Nyctalus noctula)

Předpoklad –bez vlivu

Monitoring po uvedení stavby do provozu

Doplňkový monitoring

Návrh monitoringu
Na základě předchozích průzkumů a předpokládaných vlivů záměru doporučujeme provést
monitoring vlivu stavby na druhy uvedené v následující tabulce.
Druh

Důvod monitoringu

Monitoring

eko

138

team

střevlík
Scheidlerův
(Carabus
scheidleri helleri)

Zemní pastě v lokalitě
biologického průzkumu. Před
zahájením zemních prací,
během výstavby a po uvedení
stavby do provozu

Posouzení změny populace druhu po
zprovoznění obchvatu. Bioindikace změn
životního prostředí.

ropucha obecná
(Bufo bufo)

Kontrolní odchyt v migračních
profilech po realizaci záměru.

Posouzení funkčnosti migračních profilů

netopýr rezavý
(Nyctalus noctula)

Monitoring pomocí detektoru
v lokalitě stávajícího lesa po
realizaci záměru.

Posouzení vlivu záměru na změnu lokalit
lovu po zprovoznění obchvatu

Rekapitulace vlivu na zvláště chráněné druhy
Realizací stavby obchvatu Doudleb dojde k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů
živočichů. V následující tabulce jsou tyto druhy vedeny.
Pro uvedené druhy živočichů jsou v tabulce uvedena opatření, jejichž cílem je minimalizace
negativních vlivů. Pro každý druh je uvedena lokalita výskytu a opatření, které vede ke
snížení možného negativního vlivu záměru, případně je uvedeno kompenzační opatření. U
druhu zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), není uvedeno žádné opatření. Důvodem je to,
že nepředpokládáme negativní vliv záměru na tento druh zjištěný na lokalitě. Totéž platí pro
druh mihule potoční (Lampetra planerii).

Opatření

Druh

čmelák rolní (Bombus
pascuorum)

Provedení skrývek zeminy v podzimním období na lokalitách
1,2,3

čmelák zemní (Bombus
terrestris)

Provedení skrývek zeminy v podzimním období 1,2,3

prskavec menší
(Brachinus explodens)

Provedení skrývek zeminy v podzimním období 1,2,3

střevlík Scheidlerův
(Carabus scheidleri
helleri)

Provedení skrývek zeminy v podzimním období 1,2,3. Před
zahájením zemních prací, během výstavby a po uvedení stavby
do provozu.
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zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta)

---

mihule potoční
(Lampetra planerii)

---

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

Provedení skrývek zeminy v podzimním období, 1,2,3

Provedení skrývek zeminy v podzimním období, 1,2,3.

ropucha obecná (Bufo
bufo)

SO 202 v km 1,780) je navržena naváděcí bariéra, která
zkvalitní migrační prostupnost profilu

Po uvedení stavby do provozu provést monitoring v jarním
období

netopýr rezavý
(Nyctalus noctula)

Monitoring po uvedení stavby do provozu

Dílčí závěr: vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Při dodržení uvedených opatření lze předpokládat minimální negativní vliv záměru na rostliny
a rostlinná společenstva a na chráněné druhy živočichů a jejich populací. Nelze předpokládat
významný (negativní vliv) na cenné typy ekosystémů.
Na základě uvedených skutečností a opatření respektovaných v projektové dokumentaci
nedojde k porušení ochranných podmínek zvláště chráněných druhů vyplývajících ze zákona
č. 114/1992 Sb. (zejména §50) dle Společného sdělení odboru legislativního, odboru zvláštní
území ochrany přírody a krajiny a odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků MŽP k aplikaci základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Věstník
MŽP, 2014/7).

D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Uvažovaný záměr je realizován v pohledově otevřeném zvlněném prostoru, kdy se novotvar
silnice projeví zejména v těch částech, kdy je formován na náspu. Většina území záměru je
pohledově exponovaná z prostoru zemědělských ploch. Pohledy z prostor pro bydlení jsou
částečně překryty protihlukovými stěnami.
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Většina trasy je vedena v mírných násypech a zářezech po terénu, mosty jsou překonávány
drobné vodoteče, jejich údolí a polní cesty zde vedoucí. Nejvýznamnější je mimoúrovňové
křížení účelové komunikace v km 2,2, ale ani tady se nepředpokládá generování
významného vizuálního vlivu.
Dojde k prostorově definované změně poměru krajinných složek tím, že negativní složka
převažující orné půdy je nahrazena jinou negativní složkou – dopravní stavbou. Ostatní
složky přírodní charakteristiky jsou dotčeny jen méně významně a na změnách v krajině se
prakticky neprojeví.
Z hlediska vlivu na krajinný ráz jsou nejkonfliktnější a nejproblémovější takové zásahy,
které ovlivní identifikované jedinečné a neopakovatelné hodnoty jednotlivých charakteristik
krajinného rázu. Takové znaky se v řešeném území nenacházejí. Z hlediska přírodních
charakteristik jsou významné zejména zvláště chráněná území přírody, významné krajinné
prvky a systémy ÚSES a konflikty s nimi. Z hlediska kulturně historických charakteristik je v
obecném kontextu nejvýznamnější konflikt s kulturními památkami, památkovými zónami
nemovitých kulturních památek a jejich prostředími, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.
V kontextu základních aspektů ovlivnění krajinného rázu ve vazbě na obsah dikce § 12 zák.
č. 114/1992 Sb. v platném znění je možno konstatovat, že:

-

Poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru,
maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena. V kontextu pohledových
aspektů se pohledová poloha nejbližších zvláště chráněných území v určujících
pohledových osách od posuzované stavby (i přes ni) neprojevuje, nemůže být tedy
ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně vnímatelného
krajinného prostoru. Tuto součást hodnocení není tedy nutno uvažovat.

-

Poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ se v územní kolizi se záměrem
nachází prakticky pouze v jednom místě, jde o prostor mimoúrovňového křížení
s účelovou komunikací v km 2,2, kde dochází k velmi malému záboru PUPFL Z výstupů
hodnocení na tento VKP „ze zákona“ vyplývá vyšší významnost vlivů na jejich
ekologicko-stabilizační funkci, krajinoesteticky se dotčení uvedeného VKP projeví
dělícím efektem v podélném průhledu.

-

Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem pohledově ovlivněny, v určujícím vizuálně
vnímatelném krajinném prostoru se totiž prakticky neprojevují, tento aspekt hodnocení
není tedy nutno uvažovat

-

Harmonické měřítko v krajině – novotvar tělesa změní vztahy v krajině vytvořením
liniového novotvaru, který se projeví změnou topografie krajiny a krajinné struktury, čímž
budou harmonické vztahy ovlivněny zejména v prostorech, kde dochází k vyšší míře
dotčení přírodních složek (lesy, louky). Ve vztahu k měřítku okolní krajiny se bude jednat
o analogii stávající silnice I. třídy, takže parametry záměru se nebudou od stávající
silnice v krajině výrazněji odlišovat a vliv na měřítko většinově velkovýrobní krajiny
nebude významný.

Pro posouzení navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry území je
podstatné dále hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu
území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:
Vznik nové charakteristiky území:
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Realizací záměru dojde ke vzniku tohoto vlivu v celém novém koridoru silničního tělesa.
Tyto vlivy je nutno pokládat za nepříznivé zejména v době výstavby a v období těsně po
výstavbě, než dojde k zapojení náspů a dalších objektů do krajiny. Vznik nové
charakteristiky území je nutno pokládat v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož významnost s
postupem začlenění tělesa do krajiny klesá.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek:
V této souvislosti se výrazněji projeví otázka novotvaru tělesa, kdy vzniknou technická díla
na úkor pozitivních (ruderální lada, porosty dřevin zejména včetně lesů) a většinově
negativních (orná půda, zpevněné a změněné plochy, zastavěné plochy-komunikace atp.)
krajinných složek. Vlastní těleso silnice je novým liniovým prvkem, který výrazněji posouvá
stávající poměr krajinných složek k negativním, ale svahy náspů a nejbližší okolí umožňuje
realizaci sadových úprav ve smyslu navrhovaných kompenzací (opět na úkor většinou orné
půdy), takže v konečných bilancích může být poměr krajinných složek v podstatě částečně
vybilancován nebo posun směrem k negativním složkám částečně snížen. Nejvíce
negativním aspektem je dotčení všech křížených lesních porostů.
Narušení vizuálních vjemů:
Realizace znamená především ovlivnění této složky hodnocení na krajinný ráz. Vliv
navrhované trasy obchvatu jako liniové stavby se může negativně projevit především tím, že
v celém koridoru změní terénní konfiguraci a stávající charakter nezastavěného území
nahradí tělesem silnice se zpevněným povrchem. Tento aspekt se projevuje ve všech
prostorech a úsecích, kdy se novotvar silnice projeví zejména v těch částech, kdy je
formován na náspu
Z hlediska objektivních parametrů pro změny krajinného reliéfu je třeba konstatovat, že tyto
novotvary jsou srovnatelného měřítka s měřítkem dotčeného krajinného reliéfu. V daném
kontextu jde o nepříznivý vliv, avšak méně významný, představovaný vytvořením pohledově
významného technického prvku do krajiny.
Opatření jsou formulována nároky na projekt sadových úprav a začlenění novotvaru tělesa
silnice do krajiny.
Dílčí závěr: vliv na krajinu
Vliv na krajinu lze na základě výše uvedených skutečností hodnotit jako mírně negativní,
dlouhodobý.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
S realizací záměru nebudou spojeny žádné demolice objektů.
V zájmovém území nejsou evidovány významné archeologické lokality. Jedná se však o
území s archeologickými nálezy, existuje zde tedy pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů. Investor je proto povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska
archeologických průzkumů a nálezů daných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči, v platném znění. Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby v
území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného výzkumu.
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Na levé straně sil. I/11 v km 0,300 obchvatu se nachází kamenný kříž. V rámci stavebních
prací bude přemístěn do nejbližšího vhodného místa.

Dílčí závěr: vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba navržené přeložky nevyvolá demolice žádných objektů, nedojde k ovlivnění
kulturních a národních kulturních památek ani k zásahu do památkově chráněného území.
Zájmové území je územím s archeologickými nálezy, je proto třeba respektovat požadavky
památkové péče z hlediska archeologických průzkumů a nálezů daných zákonem č.
201/1987 Sb., v platném znění.
Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že záměr neovlivní hmotný majetek a
kulturní památky.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Souhrnné hodnocení jednotlivých vlivů záměru, které bylo v rámci tohoto oznámení
provedeno, je uvedeno v následující tabulce.
Souhrn hodnocení významnosti vlivů
Vliv

Hodnocení vlivu

Vliv na obyvatelstvo

vliv prospěšný, dlouhodobý

Vliv na ovzduší a klima

vliv
krátkodobě
mírně
nepříznivý,
dlouhodobého hlediska prospěšný

Vliv na hlukovou situaci

příznivý

Vliv na povrchové a podzemní vody

mírně příznivý, dlouhodobý

Vliv na půdy

nepříznivý, dlouhodobý

z

Vliv na horninové prostředí a přírodní bez vlivu, případně nevýznamný vliv
zdroje
Vliv na floru, faunu a ekosystémy

mírně nepříznivý, časově a územně omezený,
kompenzovatelný

Vliv na krajinu

mírně negativní, dlouhodobý, kompenzovatelný

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky bez vlivu

Z výše provedených hodnocení vyplývá, že záměr vzhledem k svému charakteru a umístění
nebude představovat výrazné negativní ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel.
Veškeré nepříznivé vlivy spojené s realizací záměru budou mít pouze lokální charakter,
převážná část z nich bude vázána především na období výstavby záměru.
Z významnějších negativních vlivů s dlouhodobým trváním je možné vyzdvihnout vliv na
zábor půdy, případně i vliv na krajinný ráz. Z hlediska zásahu do ZPF dojde k záboru
poměrně hodnotné zemědělské půdy. Technické řešení záměru však bylo navrženo s
ohledem na minimalizaci těchto záborů, trasa nově navržené komunikace je vedena po
okrajových částech zemědělských pozemků, neočekávají se tedy zásadní problémy v jejich
obhospodařování a tím ani s využitím okolního území.
Z hlediska krajinného rázu se nejedná o území se zvýšenými požadavky na jeho ochranu,
navržený záměr by proto neměl být z důvodu ochrany krajinného rázu omezován. Na druhé
straně je vhodné požadovat řádné ozelenění záměru krycí zelení ve formě dřevin v patě
svahů a keřů na svazích. Dostatečný rozsah dřevinné zeleně patří navíc k základním
kompenzačním opatřením dle zákona o ochraně ovzduší.

eko

144

team

Naproti tomu bude záměr působit pozitivně zejména svým vlivem na obyvatelstvo, na
zlepšení stavu ovzduší v intravilánu a snížení vlivů hluku. To je spojeno především se
zvýšením plynulosti a bezpečnosti provozu na předmětné komunikaci.
Ostatní z případných negativních vlivů budou vázány především na období výstavby. Po
ukončení stavebních prací bude docházet k postupnému vymizení těchto vlivů. Většinu
předpokládaných negativních vlivů bude možné více či méně účinně eliminovat zařazením
vhodných organizačních a technických opatření, která jsou popsána v příslušných částech
tohoto oznámení.
Na základě výše uvedených skutečností lze při dodržení všech navržených opatření
považovat záměr z hlediska vlivu na životní prostředí za akceptovatelný.

Možnosti přeshraničních vlivů
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu a to z
důvodu dostatečné vzdálenosti od státní hranice.
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D.III. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a
nestandartních stavech
Možnost vzniku havárií
Při provozu navrhovaného záměru je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel,
případně vyjetím vozidel z vozovky. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě
havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska
ochrany vod je největším potenciálním nebezpečím havarijní únik látek škodlivých vodám.
Tyto látky mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě rozpustné.
S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či
jeho nákladu.

Dopady na okolí
Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace půdy, povrchové vody a horninového
prostředí a následně podzemních vod.
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor.

Preventivní opatření
Pro zabránění úniku havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude záměr vybaven
svodidly na příslušných místech dle technických norem.
Záměr bude vybaven takovým systémem odvodnění, který umožní zachycení a odstranění
případného havarijního znečištění před jeho vstupem do recipientu (havarijní uzávěry, DUN,
výústní objekty osazené resp. s možností osazení norné stěny).

Následná opatření
Nepožadují se.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
pokud jsou vzhledem k záměru možné
Součástí záměru je plnění opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru vlivů na životní prostředí. Tato opatření vyplývají především z
legislativy, resp. stanovují metody a postupy, jak legislativní požadavky splnit a jsou součástí
projektové dokumentace a investor počítá s jejich plněním.
"Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů" z 6.3.2015 Č.j.:
18130/ENV/15 požaduje uvedení těchto podmínek v kapitole B.I.6 Stručný popis
technického a technologického řešení záměru. V této kapitole jsou také tato opatření
uvedena.

D.V. Charakteristika použitých
předpokladů při hodnocení vlivů

metod

prognózování

a

výchozích

Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
- literární údaje
- terénní průzkumy
- osobní jednání
Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97.
Problematika hluku byla zpracována dle Metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
s pomocí programu Hlukplus Profi.
Biologické průzkumy byly prováděny standardními metodami, zejména terénním šetřením
s využitím archivních podkladů.

Hlavní použité podklady:
Dokumentace EIA, Doudleby n. O – obchvat, Ekoteam, 1998
Stanovisko EIA, Doudleby n. O – obchvat, Novotný M., 1999
Dokumentace pro územní rozhodnutí, I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat, Strada v.o.s.,
2005
Dokumentace pro stavební povolení, I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat, Strada v.o.s., 2007
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D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
Technické podklady byly zpracovány na základě mapových podkladů v měřítku 1 : 10 000 a
leteckých snímků.

E. Porovnání variant řešení záměru
Přeložka silnice je navržena v jedné aktivní variantě 1. Pro zjištění některých detailních vlivů
(např. hluku a imisí) byla prověřena varianta 0 – stávající stav k roku 2016.

F. Závěr
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, je možno konstatovat,
že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a není v kolizi
s navrhovaným funkčním využitím území.
Při zohlednění všech prostorových vlivů a faktorů je možno konstatovat, že uvažovaný záměr
je akceptovatelný a lze doporučit jeho realizaci.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru
a dále závěry jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní
prostředí.

1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Název záměru: I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat
Zařazení dle přílohy č. 1: II/9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a
místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Úřadem příslušným k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

2. Zdůvodnění realizace záměru
Stávající silnice I/11 má v předmětném úseku řadu dopravních závad.
Přeložka silnice je navržena v jedné variantě.

3. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení realizace záměru není znám. Pro posouzení kapacity byla použita
výhledová intenzita dopravy pro rok 2040.

4. Umístění záměru
Navržená přeložka prochází nezastavěným územím níže uvedených územních celků:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Obec:

Doudleby n. O., Kostelec n. O.

Katastrální území:

Doudleby n. O., Kostelec n. O.

5. Výčet vlivů záměru na zájmové území a na obyvatelstvo

Vliv na obyvatelstvo
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze očekávat jistá zdravotní rizika v průběhu výstavby
záměru. Vzhledem k tomu, že se v okolí záměru nenachází obytná zástavba, bude se jednat
především o zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší a zvýšení hlukové zátěže
způsobené dovozem stavebního materiálu a stavebních strojů. Tyto negativní vlivy je možné
účinně eliminovat zařazením vhodných organizačních opatření, např. výběrem vhodných
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dovozních tras, zajištěním sypkých materiálů či vypínání motorů dopravních mechanismů v
době jejich nečinnosti.
Nepředpokládá se významné ovlivnění sociální a ekonomické situace stavbou, případné
ovlivnění bude mít spíše pozitivní charakter (zlepšení dopravní obslužnosti, možný nárůst
pracovních příležitostí spojených s výstavbou záměru).
Během výstavby záměru dojde pravděpodobně k narušení faktorů pohody, které bude
spojeno zejména se zvýšením hladiny hluku a prašnosti, dále s případnými dopravními
uzavírkami a nutností zřízení objízdných tras. Negativně ovlivněni budou zejména
projíždějící řidiči a pracovníci v přilehlých areálech.
Výše uvedené negativní vlivy jsou vázány ve velké míře na období výstavby. Po uvedení
záměru do provozu budou převládat zejména pozitivní vlivy s touto stavbou spojené. Jedná
se především o zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v řešeném území,
zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšení prostupnosti v současné době obtížně
prostupné silnice I/33.
Celkově lze posuzovanou stavbu z hlediska vlivů na obyvatelstvo hodnotit jako mírně
prospěšnou s dlouhodobým vlivem.

Vliv na ovzduší a klima
Výstavba posuzovaného záměru bude spojena s navýšením množství emisí škodlivin do
ovzduší. Bude se jednat zejména o výfukové plyny dopravních a stavebních mechanismů,
dále pak o prachové částice např. z ploch zařízení staveniště a skládek sypkých materiálů.
Veškeré tyto vlivy budou časově omezené pouze na období výstavby a je možné je účinně
eliminovat řadou opatření (např. používáním stavebních mechanismů v odpovídajícím
technickém stavu, realizace stavebních prací v co nejkratším možném termínu, čištění
komunikací, minimalizací plošného rozsahu zařízení stavenišť, skrápění ploch zařízení
stavenišť, komunikací a skládek sypkého materiálu v suchém období roku).
Po uvedení záměru do provozu se nepředpokládá výrazné navýšení intenzity provozu na
předmětné komunikaci. Vzhledem k trendu postupného zlepšování emisních charakteristik
jednotlivých vozidel lze i přes navýšení dopravních intenzit osobních a jednostopých vozidel
v případě realizace severní tangenty konstatovat, že dojde ke snížení množství emisí do
ovzduší oproti současnému stavu. K tomuto snížení přispěje i zvýšení plynulosti provozu na
komunikaci, a to zejména u emisí uhlovodíků. Tento vliv lze hodnotit jako mírně příznivý, a to
z dlouhodobého hlediska.
Pro období výstavby lze vliv hodnotit jako mírně nepříznivý, z dlouhodobého hlediska se
však předpokládá vliv mírně pozitivní.

Vliv na hlukovou situaci
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území.
Vzhledem k tomu, že staveniště se nenachází v blízkosti obytné zástavby, lze jako negativní
ovlivnění hlukem považovat především dovoz stavebních materiálů a strojů na staveniště.
Trasy pro dovoz materiálů na staveniště budou upřesňovány v dalších fázích projektové
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přípravy, budou realizovány po stávajících komunikacích, případně po již vybudovaných
úsecích nové komunikace. Trasy je vhodné volit přednostně mimo území s obytnou
zástavbou. Množství hluku lze omezovat zařazením organizačních opatření, jedná se např. o
vypínání motorů stavebních a dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti, koordinaci
dovozu stavebních materiálů a strojů na staveniště tak, aby byl uskutečněn v co nejkratším
možném termínu.
Vlivy spojené obdobím výstavby budou mírně nepříznivé, časově a územně omezené.
Po dokončení stavby bude provoz na komunikaci tvořit nový zdroj hluku, který bude
kompenzován podstatným omezením stávajícího zdroje hluku – silnice I/11 v intravilánu
obce
Vliv na hlukovou situaci lze hodnotit jako pozitivní.

Vliv na povrchové a podzemní vody
Jako možné negativní vlivy na odtokové poměry v zájmovém území a jakost podzemních a
povrchových vod lze chápat především nestandardní a havarijní situace, ke kterým by mohlo
dojít především v období výstavby. Z hlediska odtokových poměrů může dojít např. pádem
mechanismů nebo stavebních materiálů do koryta vodního toku k zmenšení průtočného
profilu, jakost vod potom může být ovlivněna únikem závadných látek do okolního prostředí.
Rizika je možné velmi účinně eliminovat zejména dodržováním pracovní kázně, pokud k
havarijní situaci dojde, je nutné postupovat podle předem schváleného havarijního plánu.
Po uvedení záměru do provozu dojde ke zrychlení odtoku dešťových vod z území. Riziko
znečištění povrchové vody v důsledku provozu na silnici se oproti stávajícímu stavu nezvýší.
Zvýšením bezpečnosti silničního provozu se sníží riziko dopravních nehod a s nimi spojeným
únikem nebezpečných látek do okolí.
Vlivy na povrchové a podzemní vody lze proto hodnotit jako mírně negativní, časově vázané
převážně na období výstavby záměru.

Vliv na půdu
Pro výstavbu záměru bude nutné přistoupit k trvalému záboru půdy. Bude se jednat o
zemědělskou půdu, lesní půdu a ostatní pozemky. Technické řešení záměru bylo
zpracováno s ohledem na minimalizaci zásahu do přilehlých volných pozemků. Vzhledem k
tomu, že se jedná o půdu v okrajových částech zemědělsky využívaných pozemků, nedojde
jejím záborem k významnému ovlivnění obhospodařování okolní půdy.
Riziko znečišťování půdního prostředí je spojeno v období výstavby s únikem závadných
látek především během havarijních situací. Proto je nutné, aby mechanismy pohybující se po
staveništi byly v dokonalém technickém stavu. Zároveň je třeba dbát na dodržování pracovní
kázně. V období provozu se předpokládá znečišťování půdy polutanty ze silniční dopravy a
údržby komunikace (posyp v zimním období, produkty nedokonalého spalování pohonných
hmot, úkapy ropných látek). Šíření těchto látek do širšího okolí lze poměrně účinně
předcházet výsadbami vhodných dřevin v okolí silnice.
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Výstavbou komunikace (především násypů pro vybudování mostního objektu) dojde k
výrazné změně místní topografie. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány a zatravněny,
případně osázeny vhodnými dřevinami pro zabránění eroze těchto svahů. Stabilita půdy na
okolních pozemcích nebude výstavbou záměru negativně ovlivněna, nedojde k navýšení
rizika eroze.
Nepředpokládá se negativní ovlivnění půdy v důsledku ukládání odpadů. Všechny odpady
vzniklé v období výstavby i provozu budou dočasně uloženy na místech k tomu určených a
dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Dále s nimi bude
nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Na základě výše uvedených skutečností lze celkový vliv na půdu hodnotit jako mírně
nepříznivý, s dlouhodobým účinkem.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv posuzovaného záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje se nepředpokládá.

Vliv na floru, faunu a ekosystémy
Výstavbou záměru nedojde k zásahu do floristicky významných lokalit. Převážná část
zabíraných nezpevněných ploch je tvořena intenzivně zemědělsky využívanou půdou.
V daném území lze jako významnější hodnotit travino-bylinné, případně dřevinné porosty
podél vodotečí a doprovodnou zeleň podél stávající silnice I/33. Ze širšího hlediska se však
nejedná o významné porosty.
V zájmovém území se byl potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. K
negativnímu ovlivňování může docházet především během provádění stavebních prací a po
uvedení přeložky do provozu. Byla stanovena opatření k eliminaci těchto vlivů v souladu se
zákonem na ochranu přrody a krajiny.
Vliv záměru na floru, faunu a ekosystémy lze na základě výše uvedených skutečností
hodnotit jako mírně nepříznivý, časově a územně omezený.

Vliv na krajinu
Záměr ovlivní pohledové poměry v krajině především násypy. Vzhledem k charakteru okolní
krajiny se však nejedná o vliv významný, bude možné ho eliminovat vhodně zvolenými
vegetačními úpravami.
Vliv na krajinu lze na základě výše uvedených skutečností hodnotit jako mírně negativní,
dlouhodobý.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba navržené přeložky nevyvolá demolice žádných objektů, nedojde k ovlivnění
kulturních a národních kulturních památek ani k zásahu do památkově chráněného území.
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Zájmové území je územím s archeologickými nálezy, je proto třeba respektovat požadavky
památkové péče z hlediska archeologických průzkumů a nálezů daných zákonem č.
201/1987 Sb., v platném znění.
Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že záměr neovlivní hmotný majetek a
kulturní památky.

Shrnutí
Z výše provedených hodnocení vyplývá, že záměr vzhledem k svému charakteru a umístění
nebude představovat výrazné negativní ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel.
Veškeré nepříznivé vlivy spojené s realizací záměru budou mít pouze lokální charakter,
převážná část z nich bude vázána především na období výstavby záměru.
Z významnějších negativních vlivů s dlouhodobým trváním je možné vyzdvihnout vliv na
půdy, případně i vliv na krajinný ráz. Technické řešení záměru však bylo navrženo s ohledem
na minimalizaci těchto záborů, trasa nově navržené komunikace je vedena po okrajových
částech zemědělských pozemků, neočekávají se tedy zásadní problémy v jejich
obhospodařování a tím ani s využitím okolního území.
Z hlediska krajinného rázu se nejedná o území se zvýšenými požadavky na jeho ochranu,
minimalizace vlivů na krajinný ráz je řešena v rámci vegetačních úprav záměru.
Naproti tomu bude záměr působit pozitivně zejména svým vlivem na obyvatelstvo, na stav
ovzduší a snížení hladin hluku. To je spojeno především se zvýšením plynulosti a
bezpečnosti provozu na předmětné komunikaci.
Ostatní z případných negativních vlivů budou vázány především na období výstavby. Po
ukončení stavebních prací bude docházet k postupnému vymizení těchto vlivů. Většinu
předpokládaných negativních vlivů bude možné více či méně účinně eliminovat zařazením
vhodných organizačních a technických opatření, která jsou popsána v příslušných částech
oznámení.
Na základě výše uvedených skutečností lze při dodržení všech stanovených opatření
považovat záměr z hlediska vlivu na životní prostředí za akceptovatelný.
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ČÁST H - Přílohy
1.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací

2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

3.

Rozptylová studie

4.

Hluková studie

5.

Posouzení zdravotních rizik

6.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

7.

Vyhodnocení ovlivnění vod dle článku 4.7 Rámcové směrnice o vodách

8.

Biologický průzkum

9.

Biologické hodnocení

10. Migrační studie
11. Situace záměru
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Datum zpracování oznámení: červenec 2017

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:

RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel oznámení
- držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 a §24 zák. č. 100/2001
Sb. - č. osvědčení 5278/850/OPV/93
Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel: 603 224 626, e-mail: ekoteam@atlas.cz

Ing. Dana Potužníková – Hodnocení zdravotních rizik
Ing. Žaba – vlivy na vodu a vlivy na vodní útvary
RNDr. Jiří Veselý (autorizovaná osoba pro hodnocení vlivů na území Natury 2000 a pro
biologické hodnocení)
- biologické průzkumy, zoologie

Mgr. Stanislava Čížková

- botanika, dendrologie
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