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Úvod
Posouzení vlivu záměru „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice –
Kostelec nad Orlicí“ na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti je vypracováno na základě stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje č.j. KUKHK-24562/ZP/2019 ze dne 8.8.2019 (příloha 1), kterým nebyl vyloučen
významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000. V citovaném stanovisku je jako
potenciálně dotčená uvedena Evropsky významná lokalita CZ0524049 Orlice a Labe.
Posouzení je zaměřeno pouze na možné ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000.
Nelze jím nahradit jiná biologická hodnocení a jeho výsledky nejsou směrodatné
při posuzování vlivu záměru na populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
které nepatří k předmětům ochrany v dotčených lokalitách soustavy Natura 2000.

A) Údaje o záměru
Název záměru
I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí

Celková charakteristika záměru včetně jeho rozsahu a umístění
Záměrem je návrh přeložky silnice I/11 v délce cca 3,7 km mimo zastavěné území. Záměr
se nachází na území obce Čestice, městyse Častolovice a částečně města Kostelec nad
Orlicí v Královéhradeckém kraji. Následující popis záměru je převzatý z Technické studie
I/11 Častolovice, obchvat – úprava TS pro dokumentaci EIA (SUDOP PRAHA a.s.,
5/2019).
Komunikace obchvatu je navržena jako silnice I. třídy v kategorii S 11,5/90 dle
ČSN 73 6101, přičemž není dodržena nejmenší vzdálenost mezi křižovatkami, tedy
2,0 km pro danou návrhovou kategorii komunikace.

Popis navržených variant záměru
Záměr byl k posouzení předložen ve dvou variantách navrženého vedení trasy: „Základní“
a „Úprava". Situační zákres obou variantních řešení je uveden v příloze 2.

Popis technického a technologického řešení záměru
Trasu lze rozdělit na několik dílčích úseků, z nichž je z hlediska posuzování vlivů na
předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 nejvýznamnější Jižní obchvat
Častolovic, který je řešen invariantně. V následujícím textu je uveden zestručněný popis
jednotlivých úseků.
Napojení do obce Čestice
Úpravy začínají v obci Čestice v místě křižovatky se silnicí III/3209 směr Olešnice
(km 0,000). Odtud trasa obchvatu vchází do nové stopy jihovýchodním směrem
do nezastavěného území. Napojení několika obytných objektů na východním okraji obce
Čestice je ve variantě Základní s úpravami zachováno přímo do silnice I/11.
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Ve variantě „Úprava“ je začátek stavby posunut cca o 100 m východně mimo obec Čestice
tak, aby byla co nejvíce využita stávající komunikace. Úpravy začínají na východním konci
obce Čestice ihned za sjezdem k obytnému objektu. Odtud trasa obchvatu vchází do nové
stopy pravostranným směrovým obloukem R1 a pokračuje jihovýchodním směrem
do nezastavěného území. Napojení několika obytných objektů na východním okraji obce
Čestice je zachováno přímo sjezdem do přeložky silnice I/11.
Křižovatka Čestice / Častolovice
V prostoru mezi obcí Čestice a závodem ISOVER je navržena křižovatka, do které je
napojena komunikace od Častolovic (stávající I/11, ulice Masarykova).
Varianta Základní
V prostoru mezi obcí Čestice a závodem ISOVER je navržena turbookružní křižovatka,
do které je napojena komunikace od Častolovic (stávající I/11, ulice Masarykova).
Propojení se stávající komunikací I/11 ve směru Častolovic je navrženo v kategorii S9,5
a v délce 0,360 km. Ve variantě Základní je navržena křižovatka okružní spirálová, a to
v km 0,740. Navržené řešení umožňuje napojení komunikace od Častolovic (ulice
Masarykova) a zároveň nabízí zřízení přímého sjezdu k závodu ISOVER z vedlejší
komunikace do prostoru při západním okraji závodu. Křižovatka je navržena jako okružní
spirálová typu „propnuté koleno“ se 3 rameny. Vnitřní poloměr je roven 15 resp. 18,7 m.
Ve směru I/11 Čestice – Doudleby je navržen 1 průjezdný pruh skrz okružní křižovatku a
bypass, v opačném směru jsou 2 pruhy skrz okružní křižovatku. Protože návazná
komunikace je dvoupruhová, je nutné před i za okružní křižovatkou zřídit přídatné pruhy.
Před křižovatkou o délce 100 m, za křižovatkou 150 m. Třetí rameno (napojení na
komunikaci stávající I/11, ulici Masarykovu) je jednopruhové.
V prostoru okružní křižovatky je navržena přeložka cyklostezky (podél paty
násypu), která obchvat kříží mimoúrovňově podjezdem. Světlá výška podjezdu činí
4,00 m, což s bezpečnostní rezervou 0,15 m a rezervou na průhyb konstrukce ≤ 0,05 m
umožňuje průjezd vozidel o výšce 3,80 m (určeno pro zemědělskou techniku).
Varianta Úprava
Uspořádání této křižovatky je shodné jako ve variantě Základní, pouze je její poloha
posunuta o 4 m východním směrem tak, aby zemní těleso propojovací komunikace na
stávající I/11 nezasahovalo do území obce Čestice. Propojení se stávající komunikací I/11
ve směru Častolovic je navrženo v kategorii S9,5 a v délce 0,360 km.
Jižní obchvat Častolovic
Varianta Základní
Za křižovatkou Čestice / Častolovice pokračuje trasa obchvatu v záplavové nivě řeky
Divoké Orlice. Ve variantě „Základní“ je niveleta navržena přibližně 1,5 m nad úrovní
stoleté vody a v násypu je navrženo celkem 8 inundačních mostů o délkách 21-35 m ve
vzdálenosti 150 m pro odvádění povodňových vod. V km 2,183 překonává trasa obchvatu
řeku Bělou třípólovým mostem o celkové délce 44,0 m. V tomto úseku je trasa vedena
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přímo a je tak jediným místem vhodným pro předjíždění. V km 1,725 je účelovou
komunikací napojena čistírna odpadních vod. Trasa se dále stáčí severovýchodním
směrem a sedmipolovým mostem překonává cyklostezku, slepé rameno Divoké Orlice a
železniční trať 513 A Letohrad – Týniště nad Orlicí. Délka přemostění činí 128,0 m a je
nejnáročnější umělou stavbou na trase obchvatu. V km 3,0-3,3 je navržena přeložka polní
cesty podél severní paty násypu.
Varianta Úprava
V km 1,055 je navržen nadjezd přes RBK a vodoteč v šíři 50 m a výšce průchodu cca 4 m.
V km 1,706 je účelovou komunikací napojena čistírna odpadních vod. V km 1,8 – 2,6 jsou
navrženy celkem 4 inundační propusti ve vzdálenosti 160 m pro odvádění povodňových
vod. V km 2,204 překonává trasa obchvatu řeku Bělou pětipolovým mostem o celkové
délce 105 m. Tímto mostem komunikace také překonává LBK, který je nutné přeložit cca
450 m východně tak, aby byla dodržena výška průchodu přibližně 4 m a šířka 50 m.
Nadjezd přes RKB v km 1,055 bude z přeložky silnice vypuštěn po schválení změn tras
biokoridorů v předmětném území podle připravované aktualizace ZUR
Královehradeckého kraje.
Vzhledem k průchodu trasy evropsky významnou lokalitou Orlice a Labe
a zaznamenanému severnímu posunu Divoké Orlice v čase, je oproti „Základní“ variantě
cca v úseku v km 1,5 – 3,2 trasa odsunuta severně až o 70 m. Trasa však nadále leží
v koridoru ÚP.
Následuje levostranný směrový oblouk R4, kterým se trasa stáčí severovýchodním
směrem a estakádou délky 655 m překonává účelové komunikace, cyklotrasu, slepé
rameno Divoké Orlice a železniční trať 513 A Letohrad – Týniště nad Orlicí.
Křižovatka Častolovice / Kostelec nad Orlicí
Jižní obchvat Častolovic je ukončen v km 3,6 v nové turbookružní křižovatce mezi
Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí. Tato TOK je kompletně převzata z dokumentace
navazující stavby „Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení
na komunikaci v k.ú. Libel) - zpracování investičního záměru a hodnocení efektivnosti
projektu“. Investorem této stavby je Královehradecký kraj. Řešení křižovatky je shodné
pro obě varianty záměru.
Úpravy stávající komunikace I/11
Stávající komunikace I/11 mezi Česticemi a Častolovicemi bude částečně zachována
v délce 350 m jako účelová komunikace pro zajištění přístupu na okolní pozemky.
Připojení na komunikační síť je navrženo novým sjezdem na spojovací komunikaci mezi
TOK Čestice / Častolovice a stávající I/11 v km 0,236. Úpravy této komunikace, tedy její
částečná rekultivace, budou upřesněny v dalších stupních přípravy stavby. Řešení úprav
je shodné pro obě varianty záměru.
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Přepokládaný termín zahájení realizace záměru
Dle dokumentu „I/11 Častolovice – Kostelec nad Orlicí, obchvat, Studie proveditelnosti
(SUDOP PRAHA a.s., 2016)“ má být uvažovaný záměr uveden do provozu v roce 2023.
Tomu odpovídá zahájení realizace záměru v roce 2020 - 2021.

B) Kopie stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i
odst. 1 zákona, kterým nebyl vyloučen významný vliv
záměru
Kopie stanoviska je přílohou č. 1 tohoto posouzení.

C) Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení
vlivu záměru a výčet použitých zdrojů
Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady:
•

Studie proveditelnosti I/11 Častolovice – Kostelec nad Orlicí, obchvat (SUDOP
PRAHA a.s., 10/2016).

•

Koncept oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
naživotní prostředí. (Ludvík 2018).

•

Veselý J. 2018: I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice Kostelec nad Orlicí. Vlivy na územní systém ekologické stability, významné
krajinné prvky a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 72 s.

•

Veselý J. 2018: I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice Kostelec nad Orlicí. Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu
vyhlášky č. 142/1992 Sb. 35 s.

•

Veselý J. 2017: Monitoring migrace živočichů s důrazem na migraci savců a
obojživelníků se zohledněním TP 180 a TP 181. Pro záměr I/11 Častolovice,
obchvat, včetně křižovatky Častolovice - Kostelec nad Orlicí. 45 s.

Pro zjištění výskytu předmětů ochrany byly využity následující podklady:
•

Výpis údajů z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR (2019).

•

Vlastní terénní biologický průzkum místa záměru zaměřený na výskyt předmětů
ochrany EVL Orlice a Labe provedený v letech 2018 a 2019.

•

Údaje z posuzování vlivů záměrů na EVL Orlice a Labe, zdroj: informační systém
EIA/SEA.

•

Dále byly využity informace přístupné na internetových adresách:
http://www.biomonitoring.cz, http://www.natura2000.cz, http://mapy.nature.cz.

Uvedené podklady byly shledány jako dostatečné k vyhodnocení vlivu záměru
na předměty ochrany a celistvost dotčených lokalit soustavy Natura 2000.
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D) Údaje o vstupech záměru
Následující informace o vstupech a výstupech záměru byly převzaty z konceptu oznámení
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Ludvík 2018), dále
jen (oznámení).
Půda
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá celkový trvalý zábor cca 185 300 m2 a dočasný
zábor nad 1 rok 35 482 m2.
Většina záboru se odehrává na ZPF, druh orná půda a trvalý travní porost. Menší
část (5 %) je umístěna na ostatních plochách, druh komunikace při napojování na stávající
silniční síť. Velmi malá část záboru (do 1 %) leží na vodních plochách při přemosťování
vodních toků. K záboru PUPFL nedojde a záměr se nikde nepřibližuje PUPFL na 50 m.
Nejbližší PUPFL jsou cca 300 m severně od záměru a 400 m jižně od záměru.
Voda
Voda bude odebírána během výstavby, po uvedení stavby do provozu nebude odebírána
ani pitná ani technologická voda. Množství vody bude záviset na počtu pracovníků
a rychlosti stavebních prací. Voda pro hygienické potřeby během výstavby bude
zajišťována obvyklým způsobem (dovoz balené vody, cisterny, případně napojením
objektů na existující rozvody vody) a to podle charakteru a umístění staveništního zařízení
(dočasné objekty zařízení staveniště, mobilní sociální zařízení apod.) Pro technologické
účely pro výrobu betonových směsí bude voda odebírána v místě výrobny, pro ostatní
potřeby (zkrápění, čištění apod.) bude voda odebírána z místní sítě, případně může být
využito vody z povrchových zdrojů.
Další energetické a surovinové zdroje
Pro výstavbu přeložky se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci vozovky
Zdrojem těchto materiálů bude standardní těžebna dodavatelské organizace.
živičný kryt vozovky
Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace.
železo pro armatury, svodidla, sloupy apod.
betonové prefabrikáty, uliční vpusti apod.
Jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území.
Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno
v dalším stupni projektové přípravy.
Všechny druhy energií: stavba nemá nároky na nové zdroje energií, řešené
přeložky jsou úpravou stávajících vedení.
Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost je chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně
suchozemských a vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí,
a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
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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.
Během botanického průzkumu nebyl v trase obchvatu zjištěn výskyt chráněných
druhů rostlin podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Zoologickým průzkumem bylo na dotčených lokalitách záměru a jeho nejbližším
okolí zjištěno celkem 37 druhů zvláště chráněných živočichů.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Ve stejné době, jako posuzovaný záměr má být realizován záměr „II/318 Častolovice
východní obchvat“. Zároveň by měl být v obdobné době uveden do provozu obchvat
Kostelce nad Orlicí.

E) Údaje o výstupech záměru
Množství a druh emisí
Ve fázi výstavby
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.
Ve fázi 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.
Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší:
Pro vyhodnocení emisního příspěvku z dopravy byly použity intenzity vozidel dle „I/11
Častolovice – Kostelec nad Orlicí, obchvat, Studie proveditelnosti“ (SUDOP PRAHA a.s.,
2016). Pro vlastní emisní vydatnost záměru byl použit program Mefa 2013. Emisní bilance
byla zpracována k roku 2040 v návaznosti na odst.1 §11 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší.
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Tabulka 1: Bilance emisí uvažovaného záměru
PM10
Jednotka

g.m-1.s-1

PM2,5
g.m-1.s-1

NO2
g.m-1.s-1

Benzen
g.m-1.s-1

BaP
g.m-1.s-1

Obchvat

1.07E-05

6.27E-06

3.71E-06

4.18E-07

6.41E-10

Množství odpadních vod a jejich znečištění
Ve fázi výstavby
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 dešťových vod nezmění.
Technologické odpadní vody
Vznik technologických odpadních vod v období výstavby se nepředpokládá.
Ve fázi provozu
Splaškové odpadní vody
Po uvedení do provozu nebude stavba zdrojem splaškových vod.
Dešťové odpadní vody
Dešťová voda z přeložky komunikace I/11 bude odváděna příkopy do prostředí
zasakováním s provedením vhodných opatření pro eliminaci dopadů do území. V případě,
že zasakování nebude podle hydrogeologického posudku možné, bude provedeno
svedení dešťových vod do řek Divoká Orlice a Bělá. Další opatření budou předmětem
dalšího stupně dokumentace na základě vyjádření správců vodních toků a podrobných
hydrogeologických průzkumů.
Komunikace bude vybavena bezpečnostními prvky, které znemožní v případě
havárie vozidla převážející nebezpečný náklad únik škodlivých látek a budou tak
minimalizovány důsledky případných havárií.
Z bezpečnostních prvků budou vybudovány např. následující opatření:
• norné stěny
• stavítkové šachty
• dešťové usazovací nádrž
Technologické odpadní vody
Technologické odpadní vody v období provozu vznikat nebudou.
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Kategorizace a množství odpadů
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.
Ve fázi výstavby
Seznam odpadů, jejichž vznik se předpokládá v průběhu výstavby záměru je uveden v
oznámení.
Ve fázi provozu
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 střetu 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, 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.
Hluk a vibrace, elektromagnetické a radioaktivní záření
Hluk
Ve fázi výstavby
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při
stavbě uvažovaného záměru. Hluk rypadel používaných při stavbách pozemních
komunikací se udává mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Ve fázi provozu
Záměr bude liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vozidel po
komunikaci. Z hlediska vlivů na předměty ochrany je nejdůležitější zvýšení hlukového
zatížení na území EVL Orlice a Labe. V hlukové studii k záměru (Ludvík 2018) je uvedeno,
že v nejbližších břehových porostech Divoké Orlice dojde ke zvýšení vlivů hluku a to na
53,2 dB v denní době a 46,5 dB v noční době, což ovšem stále vyhovuje hygienickému
limitu pro chráněné venkovní prostory staveb 60/50 dB.
Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu
komunikace budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel. Vibrace se projevují max.
do vzdálenosti několika desítek metrů, dosahují frekvencí 30–150 Hz a amplitud několika
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desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností nedochází při automobilovém
provozu na moderních silnicích ke vzniku nadlimitních vibrací. Stavba a provoz záměru
nebude zdrojem nadměrných vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba ani provoz záměru nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického
záření.
Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Prakticky celý záměr je veden po násypech, což si vynucuje mj. vedení nivelety min. 1 m
nad hladinou stoleté vody. Násypy se předpokládají o výšce 2–9 m. Nejvyšší jsou okolo
km 3,300, v místě přemostění železnice a slepého ramene, kde je výška dána konfigurací
terénu.
Jelikož je trasa přeložky v úseku cca km 0,850 – 3,320 vedena záplavovým
územím řeky Divoká Orlice a řeky Bělá, jsou na trase mimo most v km 2,204 a estakádu
v km 3,027 navrženy i 4 inundační propusti pro odvádění povodňových vod z území. V
dalších stupních přípravy stavby jsou nutná další hydrogeologická posouzení pro finální
podobu těchto propustí. Zemní těleso bude zpevněno do výše nejméně 0,5 m nad
stanovenou hladinu průtoku Q100.

F) Identifikace a popis ovlivněných lokalit soustavy
Natura 2000
Záměr zasahuje na území Evropsky významné lokality CZ0524049 Orlice a Labe. Tato
lokalita byla identifikována jako potenciálně ovlivněná. Další nejblíže vymezenou lokalitou
soustavy Natura 2000 je cca 500 m vzdálená Evropsky významná lokalita CZ0523009
Zámek v Kostelci nad Orlicí. Předmětem ochrany zde je kolonie vrápence malého
(Rhinolophus hipposideros). Plánovaný obchvat Kostelce nad Orlicí, který navazuje
na posuzovaný záměr, odkloní dopravu na silnici I/11 do větší vzdálenosti od této EVL.
K ovlivnění celistvosti ani předmětu ochrany v souvislosti s realizací záměru nedojde,
resp. výhledově může být vliv spíše pozitivní.
Jako jediná potenciálně dotčená součást soustavy Natura 2000 byla v souladu se
stanoviskem OOP (viz příloha 1) identifikována EVL Orlice a Labe. Vzhledem
k charakteru záměru a jeho umístění bylo ovlivnění dalších lokalit soustavy Natura 2000
vyloučeno.
Podrobná charakteristika EVL Orlice a Labe a jejích předmětů ochrany je
k dispozici na internetových stránkách AOPK ČR www.nature.cz, případně
na www.biomonitoring.cz. Pro potřeby hodnocení jsou v dalším textu uvedeny jen
základní údaje o dotčené lokalitě soustavy Natura 2000.
Evropsky významná lokalita Orlice a Labe
Kód lokality:
CZ0524049
Rozloha lokality:
2683,1800ha
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Popis lokality:
Řeka Orlice od Malšovic až po soutok Divoké a Tiché Orlice, Divoká Orlice až po Doudleby
nad Orlicí, Tichá Orlice až po Choceň a její niva od soutoku Tiché a Divoké Orlice (Čestice,
Žďár nad Orlicí) po východní okraj Hradce Králové. Tok Labe od Sezemic po soutok
s Orlicí v Hradci Králové. V nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která
představují aluviální psárkové louky, vlhké pcháčové louky (terénní deprese niv a kolem
slepých ramen), vlhká tužebníková lada (podmáčené části niv a zazemněná slepá
ramena), méně často střídavě vlhké bezkolencové louky. Na sušších stanovištích jsou
zastoupeny mezofilní ovsíkové louky. V mírných terénních depresích na loukách, kde
dočasně stagnuje voda, se mozaikovitě vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných půd.
Okrajově a maloplošně jsou zastoupeny acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu
vstavačovitých a acidofilní trávníky mělkých půd. Na velmi zamokřených stanovištích
dominují říční rákosiny (rozsáhlé monocenózy podél břehů Orlice - pás do 10 m šířky),
méně rákosiny eutrofních stojatých vod (litorál stojatých vod slepých ramen a občasných
tůní) a vegetace vysokých ostřic (litorál stojatých vod, terénní deprese).
Přirozeně meandrující tok Orlice s četnými nátržemi (bez regulací) doprovází řada
slepých ramen s charakteristickou makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a
mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae), řezanem
pilolistým (Stratiotes aloides), bublinatkou jižní (Utricularia australis); mělkých stojatých
vod s žebratkou bahenní (Hottonia palustris) a vodních toků s lakušníkem vzplývavým
(Batrachium fluitans). Na zazemněná slepá ramena je vázaná eutrofní vegetace
bahnitých substrátů. Pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace (údolní
jasanovo-olšové luhy, tvrdé a měkké luhy nížinných řek, příp. mokřadní olšiny). Sušší
stanoviště maloplošně porůstají hercynské dubohabřiny, vlhké acidofilní doubravy a
subkontinentální borové doubravy. Po celé délce koryta Orlice se vytvořily stanoviště
štěrkových říčních náplavů bez výrazné vegetace (štěrkové lavice a zerodované břehy).
Nivu také hojně doprovázejí vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní
vrbiny (podmáčená stanoviště u slepých ramen, terénní deprese v nivě Orlice). Pouze na
říční terase Orlice u Štěnkova je vytvořena jednoletá vegetace písčin a otevřené trávníky
písčin s paličkovcem šedavým v mozaice s acidofilními trávníky mělkých půd. Na
drobných vodotečích byla zaznamenána pobřežní vegetace potoků, na slepém rameni asi
300-400 m sz. od přírodní památky Na Bahně vegetace letněných rybníků. Díky lidské
činnosti (těžba písku a následné zaplavení vodou) vznikl na Bělečském písníku biotop
obnažených písků a podmáčených terénních depresí s probíhajícím procesem rašelinění
- zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (0,2 ha). Vlivem lidské činnosti je na lokalitě
zastoupeno vysoké procento biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem.
Velice druhově bohaté, druhy parmového pásma, zejména jelec tloušť (Squalius
cephalus), jelec jesen (Leuciscus idus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), ouklej
obecná (Alburnus alburnus), podoustev říční (Vimba vimba), parma obecná (Barbus
barbus), štika obecná (Esox lucius), sumec velký (Silurus glanis), candát obecný (Sander
lucioperca), úhoř říční (Anguilla anguilla), cejn velký (Abramis brama), cejnek malý (Blicca
bjoerkna), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), plotice obecná (Rutilus rutilus),
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hrouzek obecný (Gobio gobio), okoun říční (Perca fluviatilis), sumeček americký
(Ameiurus nebulosus), slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus), ježdík obecný
(Gymnocephalus cernuus), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula).
K předmětům ochrany EVL Orlice a Labe patří řada přírodních stanovišť a několik
druhů živočichů (viz tabulka 2).

G) Identifikace a popis dotčených předmětů ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
Přehled předmětů ochrany EVL Orlice a Labe s uvedením, zda mohou být posuzovaným
záměrem ovlivněny, je uveden v následující tabulce.
Tabulka 2: Předměty ochrany EVL Orlice a Labe
Kód

Přírodní stanoviště/druh

Rozloha
v EVL

Dotčeno
záměrem

2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem
(Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

1,34 ha

NE

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition

18,6 ha

NE

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

5,33 ha

NE

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo
hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

31,95 ha

NE

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského stupně

5,5 ha

NE

6510

Extenzivní sečené
(Arrhenatherion,
nemoralis)

louky nížin až podhůří
Brachypodio-Centaureion

117,1 ha

NE

91E0

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

45,4 ha

ANO

91F0

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur),
jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U.
minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j.
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)

35,44 ha

NE

Druhy
bolen dravý

Aspius aspius

ANO

klínatka rohatá

Ophiogomphus cecilia

ANO

vydra říční

Lutra lutra

ANO
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Odůvodnění
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění bylo jako ovlivněný předmět ochrany
identifikováno přírodní stanoviště 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní
a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Tomuto stanovišti
odpovídá přírodní biotop L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, který se nachází v trase
plánovaného obchvatu (viz příloha 3).
Jako pravděpodobně ovlivněné předměty ochrany byly dále identifikovány druhy
bolen dravý, klínatka rohatá a vydra říční. Jedná se o živočichy vázané na vodní prostředí,
pro které je řeka Divoká Orlice vhodným životním biotopem v úseku, který sousedí
s posuzovaným záměrem. Ostatní předměty ochrany se vyskytují mimo záměrem
ovlivněné území a jejich stav nebude výstavbou ani provozem záměru dotčen.
Popis dotčených předmětů ochrany
(upraveno dle www.biomonitoring.cz a Souhrnu doporučených opatření pro evropsky
významnou lokalitu Orlice a Labe CZ0524049.)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Tomuto typu přírodního stanoviště odpovídají na území EVL Orlice a Labe 2 typy
přírodních biotopů: L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty a L2.4 - Měkké
luhy nížinných řek. V záměrem dotčeném území se vyskytuje biotop L2.2 - Údolní
jasanovo-olšové luhy, jehož charakteristika je dále rozvedena.
Údolní jasanovo-olšové luhy se vyskytují od nížin do podhůří na březích vodních
toků, svahových a lesních prameništích a terénních sníženinách s hladinou podzemní
vody ležící v malé hloubce a dočasně vystupující nad půdní povrch. Půdy jsou vlhké až
mokré, dočasně zbahnělé gleje i lužní půdy typu paternia, s širokým rozpětím půdní
reakce i obsahu humusu a dostatečnou zásobou živin.
Porosty jsou třípatrové až čtyřpatrové tvořené dominantní olší lepkavou (Alnus
glutinosa) nebo jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a příměsí dalších listnáčů - javorem
mlečem (Acer platanoides), j. klenem (A. pseudoplatanus), střemchou obecnou pravou
(Prunus padus subsp. padus), v nižších polohách též dubem letním (Quercus robur) a
lípou srdčitou (Tilia cordata). Keřové patro je často husté a druhově bohaté, s převahou
zmlazených dřevin stromového patra. V nižších nadmořských výškách se vyskytují též
svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský (Euonymus europaea), meruzalka
srstka (Ribes uva-crispa) a bez černý (Sambucus nigra). V bylinném patře převažují
vlhkomilné lesní druhy. V nižších polohách je slabě vyvinutý jarní aspekt s orsejem jarním
hlíznatým (Ficaria bulbifera), případně se sasankou hajní (Anemone nemorosa) nebo
mokrýšem střídavolistým (Chrysosplenium alternifolium).
V rámci klasifikace biotopů použité při vyhlašování lokalit soustavy Natura 2000
jsou rozlišovány dva typy přírodního biotopu L2.2: L2.2A - Údolní jasanovo-olšové luhy,
typické porosty a L2.2B - Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy.
K předmětům ochrany evropsky významných lokalit jsou u nás řazeny pouze porosty
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klasifikované jako L2.2A - Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty. Stav
předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu: významná hodnota.
Bolen dravý
Původně osídloval dolní a střední úseky větších řek, v současné době se vyskytuje též
v řadě nádrží. Boleny nalezneme v povodí Labe, Odry i Moravy. K výraznému rozšíření
přispělo především intenzivní vysazování ze strany hospodařících rybářských organizací.
Původním stanovištěm druhu jsou dolní a střední úseky větších řek. Vlivem lidského
působení se však bolen uchytil i v mnoha nádržích a jezerech. Mladí jedinci žijí hejnově,
dospělci po přechodu na dravý způsob výživy se stávají více samotářskými. Kořist loví
boleni většinou u hladiny, k čemuž mají přizpůsobena hluboce rozeklaná ústa. Boleni draví
podnikají na jaře třecí migrace v délce až několika desítek kilometrů. Třou se v dubnu
a květnu v proudných úsecích toků se štěrkovým či štěrkopísčitým dnem.
V českých vodách není bolen dravý v současnosti ohrožen, existuje dostatek
silných populací, v nichž se boleni sami rozmnožují. Důraz je kladen na zachování
dostatečných trdlišť a celkovou ochranu biotopu. Stav předmětu ochrany při zařazení EVL
do Evropského seznamu: dobrá hodnota. Pro udržení a podporu populací bolena dravého
je (mimo jiné) třeba zamezit těžbě štěrků a dalším úpravám koryta v místech trdlišť, jež
představují proudivé úseky toků se štěrkovým dnem. Zachovat v maximální možné míře
přírodní charakter koryta toku, minimalizovat technické zásahy do koryta toku. Pravidelně
monitorovat kvalitu vody v toku, reagovat na případy zvýšeného znečištění. Dále je
žádoucí dosáhnout takových parametrů kvality vodního prostředí, které odráží nároky
předmětu ochrany.
Klínatka rohatá
Klínatka rohatá je hojnější v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. Řada lokalit se
vyskytuje především v jižních, severních a východních Čechách. Početné populace jsou
známy např. z Ploučnice na Českolipsku, Smědé na Frýdlantsku, Orlice, Metuje
a Chrudimky v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a Dračice v CHKO Třeboňsko.
Na Moravě je tento druh znám především ze středního a dolního toku řeky Moravy
a dolního toku Jihlavy. Klínatka rohatá se vyvíjí v čistých nebo málo znečištěných
potocích, říčkách a řekách s písčitým nebo štěrkovým dnem se slabou vrstvou detritu
a přírodními nebo přírodě blízkými břehy. Vyskytuje se od nížin do podhůří. V našich
podmínkách preferuje lipanové až parmové pásmo. Nejpočetnější populace vytváří
v tocích o šířce od deseti do několika desítek metrů. Vývoj larev je dvouletý až čtyřletý,
zimují vajíčka nebo larvy. Larvy žijí na dně v pomaleji proudících úsecích, často se
částečně zahrabávají. Larvy i dospělci jsou draví, živí se především hmyzem.
Tuto vážku ohrožuje především napřimování vodních toků, zpevňování břehů,
stavba jezů a přehradních nádrží, těžba písku z říčních koryt. Nebezpečím pro tento druh
může být dále nekontrolované a nadměrné vysazování některých rybích druhů, likvidace
břehových porostů a znečišťování vody průmyslem a zemědělskou činností. Stav
předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu: vynikající hodnota.
Z hlediska vážek je celé sledované území cenné především díky evropsky významnému
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druhu klínatce rohaté, který se vyskytuje v podstatě po celém sledovaném území
a populace na Orlicích patří k nejvýznamnějším v rámci České republiky (Waldhauser et
Černý 2014). Pro udržení a podporu populací klínatky rohaté je třeba (mimo jiné) zabránit
regulaci toku. Na populace O. cecilia má negativní dopad jak napřímení koryta, tak jeho
zpevnění. Obojí způsobuje výrazný úbytek vhodných mikrohabitatů pro larvy.
Vydra říční
V rámci České republiky existuje několik oblastí, které jsou vydrou trvale obývány,
na zbytku území se vyskytuje pouze přechodně nebo vůbec. Vydra trvale žije v jižních
a jihozápadních Čechách, v přiléhající části Čech středních a na Českomoravské
vysočině. Dalším důležitým územím jsou Beskydy, Labské pískovce a povodí Ploučnice.
V souvislosti se zlepšováním kvality vody lze očekávat, že se vydra rozšíří na vhodné
biotopy i do dalších částí našeho státu. Vydra obývá v ČR tři rozdílné typy biotopů - horské
oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých a středních rybníků a ploché
rybniční oblasti.
Vydra nemá pevnou dobu páření, s mláďaty se můžeme setkat během celého
roku. Péče o mláďata trvá téměř jeden rok. V potravě vydry výrazně převažují ryby,
doplňkově též obojživelníci, korýši, drobní savci, vodní hmyz a další.
Vydra říční je ohrožována řadou faktorů, jejichž intenzita se v průběhu let výrazně
měnila. Do první poloviny dvacátého století bylo hlavním ohrožujícím faktorem přímé
pronásledování ze strany člověka. V souvislosti s obecným zlepšením kvality vod
v devadesátých letech začala populace vydry postupně zvyšovat početnost a zvětšovat
areál rozšíření. V posledních letech se však objevily další ohrožující faktory, především
autoprovoz a nelegální lov, kterým se zejména vlastníci rybníků snaží řešit škody, které
vydra působí na rybí obsádce. Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského
seznamu: dobrá hodnota. Pro zachování příznivých podmínek a existenci prosperující
populace vydry říční je (mimo jiné) důležité zachovat vyhovující kvalitu vody v řece, která
umožní existenci početných populací ryb jako potravy vydry. Vzhledem k obecně vysoké
mortalitě vyder na komunikacích křížících vodní toky je důležité zajistit průchodnost pro
vydru u všech nových či rekonstruovaných objektů - mostů přes tok Orlic a Labe, jezů
apod., především pak v obcích.
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H) Výsledky návštěvy a terénních šetření na území
EVL Orlice a Labe
Pro potřeby vyhodnocení vlivu záměru byla prováděna v srpnu a září 2018 a v srpnu 2019
vlastní terénní šetření zaměřená na zjištění výskytu předmětů ochrany v dotčené části
EVL. Informace o stavu přírodních biotopů a výskytu druhů byly čerpány z dalších
biologických průzkumů prováděných v souvislosti s hodnocením vlivů daného záměru
(Veselý 2017, Veselý 2018a, 2018b). Údaje z terénních šetření byly doplněny o informace
z Nálezové databáze ochrany přírody (ND OP AOPK ČR 2019). Údaje o výskytu předmětů
ochrany a stávajících negativních vlivech na území EVL Orlice a Labe jsou také k dispozici
v souhrnu doporučených opatření (SDO), který vypracovala AOPK ČR. Poloha záměru
vzhledem k výskytu přírodních biotopů, které patří k předmětům ochrany EVL Orlice a
Labe je patrná z obrázků v přílohách 3 a 4.
Trasa plánovaného obchvatu ve variantě „Základní“ vstupuje na území EVL od
západu prostřednictvím mostu o délce 44 m přes tok Bělá (obr.1). Ve variantě „Úprava“ je
trasa posunuta severněji a navržený most má délku 105 m. Koryto toku Bělé je v místech
obou přemostění napřímené a zahloubené, břehy jsou místy zpevněné kamenným
záhozem, dno je štěrkovité. Na březích se nachází liniový mezernatý dřevinný porost v
odstupu asi 5 m od koryta toku. Dominují zde dřeviny jako dub letní, bříza bělokorá, olše
lepkavá, jasan ztepilý, javor mléč a javor klen. Podél břehů Bělé roste chrastice rákosovitá,
netýkavka malokvětá a místy i orobinec širolistý, vyskytuje se zde i nepůvodní a invazní
netýkavka žláznatá. Dle výsledků mapování biotopů jsou porosty na březích klasifikovány
jako biotop M1.4 - Říční rákosiny, vodní prostředí toku jako biotop V4B - Makrofytní
vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně
přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta. Tyto typy vegetace nepatří
k předmětům ochrany EVL Orlice a Labe. Z předmětů ochrany EVL byl podél toku Bělé
detekován pravidelný výskyt vydry říční (na základě nálezů pobytových stop). Její nora
zde ani v okolí nebyla nalezena.
V následujícím úseku (přibližně km 2,2 až 3,2) je trasa obchvatu v obou variantách
vedena přes porosty kulturních luk, které v minulosti vznikly zalučněním polních kultur.
V travních porostech dominuje psárka luční, kostřava luční, srha laločnatá, ovsík
vyvýšený, jetel luční, jetel plazivý, hrachor luční, vikev ptačí, jitrocel kopinatý, pryskyřník
plazivý, pcháč rolní, svízel bílý a pampeliška lékařská. Vegetace je druhově chudá bez
výraznějšího zastoupení kvetoucích dvouděložných bylin, ojediněle se zde vyskytují
divizna černá, kostival lékařský, pcháč šedý, kopretina bílá, pryskyřník prudký, chrpa luční
a řebříček obecný. Dle výsledků mapování biotopů jsou tyto porosty klasifikovány jako
nepřírodní biotop X5 - Intenzivně obhospodařované louky (obr. 2). Výskyt předmětů
ochrany EVL nebyl v tomto úseku trasy obchvatu zaznamenán.
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Obrázek 1: Tok Bělá v místě plánovaného přemostění.

Obrázek 2: Kulturní louky v trase plánovaného obchvatu.
V km 2,7 – 2,9 se trasa obchvatu ve variantě „Základní“ přibližuje pravému břehu
Divoké Orlice, pata plánovaného náspu tělesa obchvatu je od břehu řeky vzdálena asi
50 m. Ve variantě „Úprava“ je v této části trasy obchvat navržený na estakádě a trasa je
od řeky vzdálena cca 100 m. Řeka zde vytváří výraznější meandr. Koryto má v tomto
úseku přírodní charakter, proudné úseky se střídají s tišinami (obr. 3). Při březích jsou
přítomny drobné náplavy jemnozrnného materiálu. V toku se nacházejí porosty lakušníku.
Pravobřežní dřevinný porost byl v tomto úseku lokálně odstraněn, pařezy obrážejí
výmladky. V korytě toku se nachází rozsáhlý náplav, který tvoří ostrov porostlý vrbami.
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Břehy lemují porosty chrastice rákosovité, netýkavky žláznaté, chmele otáčivého, kopřivy
dvoudomé, máty rolní, vrbovky chlupaté, pcháče rolního, skřípiny lesní, dále zde roste
kyprej vrbice, pelyněk černobýl, třezalka tečkovaná, turan roční, šťovík tupolistý, hojně
ostružiníky. Mimo vykácený úsek je koryto Orlice lemováno liniovým porostem jasanu
ztepilého, olše lepkavé, vrby křehké, vrby jívy, javoru jasanolistého, střemchy obecné a
lístky obecné. Na březích lokálně roste křídlatka japonská. Dle výsledků mapování biotopů
jsou porosty na březích klasifikovány jako biotop M1.4 - Říční rákosiny, vodní prostředí
toku jako biotop V4B - Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním
výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta. Tyto
typy vegetace nepatří k předmětům ochrany EVL Orlice a Labe. Z předmětů ochrany EVL
byl podél toku Divoké Orlice detekován pravidelný výskyt vydry říční (na základě nálezů
pobytových stop). Její nora zde ani v okolí nebyla nalezena. V náplavech v toku byla
zjištěna přítomnost larev klínatky rohaté. Rovněž dle nálezové databáze ochrany přírody
(ND OP AOPK ČR 2018) je výskyt klínatky rohaté v tomto úseku Divoké Orlice potvrzen.
Vodní prostředí je také vhodným biotopem bolena dravého.

Obrázek 3: Charakter toku Divoké Orlice v blízkosti plánované stavby.
V km 3,1 se plánovaná komunikace přibližuje k dřevinnému porostu podél mrtvého
ramene Orlice. V posledních letech je rameno po většinu roku vyschlé (obr. 4). Obě
varianty záměru jsou od porostu vzdáleny téměř stejně, rozdíl spočívá ve skutečnosti, že
varianta „Základní je v tomto úseku vedena na náspu, zatímco varianta „Úprava“ je
vedena na estakádě. Porost tvoří jasan ztepilý, olše lepkavá, topol kanadský, vrba křehká,
vrba jíva, bříza bělokorá a střemcha obecná. V podrostu se hojně vyskytuje netýkavka
malokvětá, skřípina lesní, kopřiva dvoudomá, karbinec evropský, lipnice hajní, chmel
otáčivý, popenec obecný, vrbina penízková, vrbina obecná, svízel bahenní, svízel přítula,
sítina rozkladitá, sítina žabí a ostružiníky. Dle výsledků mapování biotopů je tento porost
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klasifikován jako biotop L2.2B - Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy. Tento typ
biotopu L2.2 nepatří mezi předměty ochrany EVL Orlice a Labe.
Stejný typ biotopu (L2.2B) se nachází také podél mrtvých ramen řeky Orlice
a sníženin podél železniční trati, které se nacházejí při hranici EVL a které trasa obchvatu
ve variantě „Základní“ kříží prostřednictvím 128 m dlouhého mostu, zatímco ve variantě
„Úprava“ je přemostění součástí estakády o délce 655 m. Jedná se o zapojené dřevinné
porosty podél koryt a sníženin, které byly v době provádění průzkumu vyschlé.
V dřevinném patře dominují olše lepkavá, vrba křehká, javor mléč, střemcha obecná,
brslen evropský, bez černý a líska obecná, ojediněle zde roste i nálet hlohu. Podrost je
ruderalizovaný, hojně zde roste netýkavka malokvětá, kuklík městský, kopřiva dvoudomá,
bršlice kozí noha, krtičník hlíznatý, karbinec evropský, chmel otáčivý, popenec
břečťanolistý, pitulník žlutý, skřípina lesní, svízel bahenní, vrbina obecná a svlačec
otáčivý.

Obrázek 4: Charakter porostů biotopu L2.2B při západní hranici EVL.

I) Údaje o provedených konzultacích s odbornými
osobami
S ohledem na dostatek informací nebylo nutné vést konzultace s odborníky.

J) Identifikace a popis očekávaných vlivů záměru včetně
vlivů přeshraničních
Ve fázi výstavby
Realizace záměru ve variantě „Základní“ bude znamenat přímé ovlivnění (trvalý zábor)
území EVL Orlice a Labe o rozloze přibližně 4,5 ha. Ve variantě „Úprava“ bude celkový
zábor méně rozsáhlý (přibližně 3 ha), protože významná část trasy bude vedena
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na estakádě, která je užší, než násyp plánovaný ve variantě „Základní“. Na naprosté
většině dotčené plochy EVL se nachází kulturní druhově chudá louka, která nepatří
k předmětům ochrany EVL. Na ploše maximálně 0,1 ha se na dotčených plochách
nachází přírodní biotop L2.2B - Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy. Zábor
tohoto biotopu bude pro obě varianty stejný. Ani tento typ biotopu nepatří mezi předměty
ochrany EVL Orlice a Labe. K přímému záboru přírodních stanovišť, která patří
k předmětům ochrany EVL Orlice a Labe, tedy nedojde.
Lokálně bude ovlivněn tok Bělá v místě výstavby plánovaného mostu, ovlivnění
bude pro obě varianty obdobné co se týče rozsahu i kvality dotčeného biotopu. Tok je
biotopem vydry říční, která je předmětem ochrany EVL. Ovlivnění druhu bude spočívat
v dočasném působení rušivých vlivů způsobených pohybem techniky a osob na stavbě
záměru. Tyto vlivy v místě stavby a jejím nejbližším okolí sníží migrační průchodnost
a význam toku jako potravního biotopu. K ovlivnění úkrytů nebo reprodukčních biotopů
vydry nedojde. Vliv na migrační prostupnost území bude pouze dočasný a vzhledem
k převážně noční aktivitě vyder, nebude ani v době výstavby řeka Bělá pro tento druh
neprostupná. Realizace záměru tedy neohrozí existenci druhu v zájmovém území ani
v době výstavby.
Při výstavbě mostu může dojít i k přímým zásahům do vodního prostředí toku Bělá.
Vliv na koryto bude pouze maloplošný, ale vyvolané zakalení toku uvolněnými
jemnozrnnými částicemi, případně zeminou splavenou z obnažených ploch v areálu
stavby, se může projevit v dolní části toku až po soutok s Divokou Orlicí (vzdálený 300 m).
Z hlediska vlivu na vydru říční nebude přechodné zakalení vody představovat vážnější
problém, ovlivněný úsek představuje jen zlomek jejího potravního biotopu a vydry navíc
dokáží lovit i v zakalené vodě. Nevýznamný bude i vliv na ostatní předměty ochrany EVL
Orlice a Labe (bolen dravý, klínatka rohatá) vázané na vodní prostředí Divoké Orlice, které
by mohlo být zvýšeným zákalem vody ovlivněno. Vliv lze zmírnit správnou organizací
stavby.
V menší míře bude rušením stavebními pracemi dotčen také biotop vydry říční
na toku Divoké Orlice, v úseku, kde se stavba přibližuje břehu řeky (km 2,7–2,9). Varianta
„Úprava“ bude mít vliv menší díky větší vzdálenosti od řeky. Žádná z variant však
nevyvolá ovlivnění reprodukčních biotopů a úkrytů. Vliv rušení i ve variantě „Základní“
bude nevýznamný, protože stavba bude od koryta řeky vzdálena nejméně 50 m. Ovlivnění
bude dočasné a nesníží migrační prostupnost koryta Divoké Orlice pro vydry. Vzhledem
k převážně noční aktivitě a relativní toleranci vyder k rušivým vlivům, se dá předpokládat,
že vydry budou dotčený úsek koryta pravidelně využívat jako potravní biotop i v průběhu
stavby.
Ve fázi provozu
Vlivy ve fázi provozu budou spočívat především v rušení hlukem a světly projíždějících
vozidel. Tento vliv má význam pouze pro jeden předmět ochrany EVL Orlice a Labe –
vydru říční. Jedinci tohoto druhu budou rušivým vlivům vystaveni na místech, kde trasa
obchvatu kříží tok Bělá a v úseku, kde se přibližuje ke korytu Divoké Orlice. Ovlivnění
biotopu na řece Bělá bude nejintenzívnější, avšak vliv bude pouze lokání. Vliv obou variant
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záměru na řeku Bělou bude totožný. V bezprostřední blízkosti mostu bude hladina hluku
v denní době 55–60 dB, v noci 50–55 dB. Dá se očekávat, že okolí mostu bude v důsledku
rušivých vlivů pro vydry méně atraktivní. Dojde tak ke snížení významu potenciálního
loveckého biotopu v délce maximálně 200 m. Ve srovnání s rozlohou srovnatelně
kvalitních potravních biotopů v EVL, resp. obvyklou délkou vydřích teritorií (až 20 km), je
tento vliv možné považovat za nevýznamný. Vydry jsou relativně dobře přizpůsobivé a
dokáží se adaptovat i na úseky toků, které jsou pod výraznějším antropickým tlakem.
Svědčí o tom přítomnost pobytových stop podél toků ve větších městech (např. Ostrava,
Olomouc, Hradec Králové, Frýdek-Místek) a také nálezy vydřích stop na březích řek pod
mosty na frekventovaných silničních komunikacích. Dá se proto očekávat postupná
habituace jedinců vydry říční na existenci nové komunikace. Pokud koryto Bělé pod
mostem bude mít alespoň srovnatelný charakter jako v současnosti, bude jedinci vydry
nadále využíváno při pravidelných pohybech jedinců v rámci teritoria i k migracím
dispergujících jedinců. Vliv lze dále zmírnit provedením opatření, která omezí působení
rušivých vlivů v okolí mostu.
V břehových porostech Divoké Orlice v blízkosti plánovaného obchvatu dojde ve
variantě „Základní“ ke zvýšení vlivů hluku na 53,2 dB v denní době a 46,5 dB v noční
době, což ovšem stále vyhovuje hygienickému limitu pro chráněné venkovní prostory
staveb 60/50 dB. V případě varianty „Úprava“ bude vliv rušení výrazně menší, neboť trasa
je od řeky ve větší vzdálenosti.
Ovlivněný úsek koryta bude mít délku maximálně 400 m. S ohledem na výše
uvedené skutečnosti týkající se tolerance vydry říční k vyrušování, lze i tento vliv
považovat za mírně negativní. Intenzita rušení bude ve srovnání s úsekem na toku Bělá
menší, avšak Divoká Orlice představuje pro populaci vydry významnější tok, než Bělá.
S ohledem na tento fakt je vhodné v případě realizace záměru ve variantě „Základní“
provést zmírňující opatření, která sníží intenzitu rušivých vlivů v biotopech podél toku
Divoké Orlice.
Další možnost ovlivnění předmětů ochrany EVL spočívá v riziku snížení kvality
vody v toku Divoké Orlice v důsledku znečištění, které by se do toku dostávalo se
srážkovou vodou přitékající z odvodnění nové komunikace. Obě varianty jsou v tomto
typu ovlivnění totožné. Dle informací k záměru je odvodnění navrženo prostřednictvím
silničních otevřených příkopů, popř. pomocí kanalizace, kterými bude povrchová voda
svedena pomocí soustavy propustků do Divoké Orlice nebo Bělé. Pláň vozovek, pokud je
to nutné, je odvodněna pomocí trativodů do silničních příkopů, popř. do kanalizačních
šachet. Silniční příkopy budou v místě zaústění do vodotečí opatřeny záchytnými jímkami
s hradítky. Toto opatření se jeví jako dostatečné pro minimalizaci rizika významnějšího
znečištění vody v řece, které by mohlo mít negativní vliv na předměty ochrany EVL Orlice
a Labe.

Identifikace přeshraničních lokalit soustavy Natura 2000
K ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 mimo území ČR nedojde.
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K) Vyhodnocení očekávaných vlivů záměru z hlediska
jejich rozsahu a významnosti včetně vlivů kumulativních
Klasifikace významnosti očekávaných vlivů záměru
Na základě charakteristiky zjištěných vlivů záměru uvedené v předchozí kapitole je
v tabulce 3 uvedena kategorizace vlivů na předměty ochrany dotčené EVL. Hodnocení
významnosti vlivu na předměty ochrany EVL Orlice a Labe je provedeno v souladu
s příručkou hodnocení významnosti vlivů (Chvojková et al. 2011) a s metodickými listy
AOPK ČR (2013). Uvedené hodnoty vlivů vyjadřující míru potenciálního ovlivnění
předmětů ochrany jsou stanoveny dle metodických pokynů MŽP. Jsou rozlišovány tyto
kategorie:
-2

Významně negativní vliv:

-1

Mírně negativní vliv:

0

Nulový vliv:

+1

Mírně pozitivní vliv

+2

Významný pozitivní vliv

Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze
zadání koncepce, nelze jej eliminovat. Negativní vliv ve
smyslu odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění. Vylučuje realizaci
záměru (resp. záměr je možné schválit pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné
narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné
jej vyloučit zmírňujícími opatřeními. Nevylučuje realizaci
záměru.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na předměty ochrany
a celistvost lokality Natura 2000.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný
příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu;
významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9
§45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. dle směrnice o ptácích (79/409/EHS)
a směrnice o stanovištích (92/43/EEC), lze stanovit na základě analogie s přístupem
používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích.
Za významný negativní vliv je považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště druhu či
typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO, nad 1 % jeho
rozlohy nebo populace (Lambrecht, Trautner, Roels in Chvojková et a. 2011).
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Tabulka 3: Hodnocení významnosti vlivů variant záměru na předměty ochrany EVL Orlice
a Labe
Předmět ochrany
Otevřené trávníky kontinentálních dun
s paličkovcem (Corynephorus) a
psinečkem (Agrostis)

Hodnota vlivu
Varianta Varianta Zdůvodnění
„Základní“ „Úprava“
Stanoviště se v
potenciálně dotčeném
0
0
území nevyskytuje.

Přirozené eutrofní vodní nádrže s
vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition

0

0

Nížinné až horské vodní toky s
vegetací svazů Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion

Stanoviště se v
potenciálně dotčeném
území nevyskytuje.
Stanoviště se v
potenciálně dotčeném
území nevyskytuje.

Bezkolencové louky na vápnitých,
rašelinných nebo hlinito-jílovitých
půdách (Molinion caeruleae)

0

0

Stanoviště se v
potenciálně dotčeném
území nevyskytuje.

Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně

0

0

Stanoviště se v
potenciálně dotčeném
území nevyskytuje.

Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

0

0

Stanoviště se v
potenciálně dotčeném
území nevyskytuje.

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

0

0

Stanoviště se v
potenciálně dotčeném
území nevyskytuje.

Smíšené lužní lesy s dubem letním
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis), j. habrolistým (U. minor),
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)
nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)

0

0

Stanoviště se v
potenciálně dotčeném
území nevyskytuje.

0

K přímému zásahu do
biotopu nedojde. Riziko
znečištění vodního
prostředí je
nevýznamné.

0

K přímému zásahu do
biotopu nedojde. Riziko
znečištění vodního
prostředí je
nevýznamné.

-1

Lokální zásah do
potravního biotopu.
K ovlivnění migrační
průchodnosti nedojde.
Mírně negativní vliv
rušení lze dále omezit
provedením vhodných
opatření.

bolen dravý

0

Aspius aspius

klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia

0

vydra říční Lutra lutra

-1
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Hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit soustavy Natura 2000
Celistvostí EVL nebo PO se rozumí dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění soudržnost
ekologických struktur a funkcí EVL nebo PO posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich
ochrany.
Hodnocení vlivů na celistvost lokality se zaměřuje na zjištění, zda záměr:
•

způsobuje změny důležitých ekologických funkcí

•

významně redukuje plochy výskytu typů stanovišť (a to i těch méně kvalitních v
rámci EVL) nebo životaschopnost populací druhů v dané lokalitě, jež jsou
předmětem ochrany

•

redukuje diverzitu lokality

•

vede ke fragmentaci lokality

•

vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality (např. stromového
krytu, pravidelných každoročních záplav), na nichž závisí stav předmětu ochrany

•

narušuje naplňování cílů ochrany lokality

Plánovaná stavba ve variantě „Základní“ způsobí lokální zábor území EVL
o absolutní rozloze 4,5 ha, to znamená ovlivnění 0,17 % rozlohy EVL. Ve variantě
„Úprava“ bude zábor území EVL o absolutní rozloze 3 ha, to znamená ovlivnění 0,11 %
rozlohy EVL. Dotčené plochy nehostí přírodní biotopy, které by se vyznačovaly zvýšenou
biologickou rozmanitostí, převážně se jedná o druhově chudé kulturní louky založené
výsevem, v menší míře o degradované porosty potočních olšin.
Fragmentace území EVL vyvolaná realizací záměru v žádné z variant neovlivní
předměty ochrany EVL. Z tohoto hlediska bude mírně dotčena jen populace vydry říční,
u níž dojde k ovlivnění části biotopu vázaného na tok řeky Bělá, který plánovaný obchvat
překračuje prostřednictvím mostu. Parametry plánovaného mostu (zejména délka
a výška) jsou v obou variantách dostatečné pro zajištění bezproblémové migrace vyder
i dalších druhů živočichů, kteří se v daném území vyskytují (Veselý 2017). Fragmentace
území z hlediska přírodních biotopů bude rovněž nevýznamná, protože v části, kterou
plánovaný obchvat odděluje od zbytku EVL, se nevyskytují přírodní biotopy, které by
odpovídaly stanovištním předmětům ochrany EVL. Fragmentární výskyt jasanovoolšového luhu severně od trasy obchvatu odpovídá typu biotopu L2.2B - Potoční
a degradované jasanovo-olšové luhy, který nepatří mezi předměty ochrany EVL Orlice
a Labe. Kontinuita těchto méně kvalitních přírodních biotopů podél slepého ramene Orlice
(km stavby 3,3048) bude ve variantě „Základní“ zajištěna prostřednictvím 128 m dlouhého
mostu, který umožní bezproblémový průchod živočichů pod tělesem obchvatu a zajistí
také transfer diaspor zoochorních druhů rostlin napříč dotčeným územím. ve variantě
„Úprava“ bude fragmentace území významně menší, protože významná část trasy bude
na území EVL vedena na estakádě, která umožní lepší prostupnost území pro organismy
i jejich diaspory.
Klíčové charakteristiky, které umožňují existenci předmětů ochrany EVL, nebudou
realizací záměru významně dotčeny. Zachování vodního režimu v území bude ve variantě
„Základní“ zajištěno prostřednictvím inundačních mostů, které zajistí rozliv zvýšených
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průtoků v Divoké Orlici i do částí nivy, které se budou nacházet za tělesem obchvatu.
V případě varianty „Úprava“ bude díky výše zmíněné estakádě rozliv vody snadnější.
V případě realizace záměru ve variantě „Základní“ může výhledově dojít
k přiblížení koryta Divoké Orlice k tělesu násypu obchvatu. Může se tak stát v důsledku
přirozené erozní činnosti řeky, která v daném území formuje tvar a průběh koryta.
Ze srovnání aktuálních a starších leteckých snímků vyplývá, že koryto se v blízkosti
stavby mírně mění. Přirozená dynamika koryta je při tom jednou z hlavních podmínek pro
existenci některých předmětů ochrany EVL (klínakta rohatá, bolen dravý, vydra říční),
protože umožňuje vznik a obnovu biotopů, které tyto druhy využívají nebo podmiňuje
příznivé prostředí pro organismy, které těmto druhům slouží jako potravní základna.
V případě, že by v důsledku přirozené dynamiky koryta Divoké Orlice došlo k jeho
přiblížení k tělesu násypu obchvatu, mohl by vyvstat požadavek na dodatečné opevnění
koryta, které by znamenalo zásah do biotopů uvedených předmětů ochrany. S ohledem
na skutečnost, že k této eventualitě nemusí v budoucnu dojít a že se jedná o relativně
krátký úsek břehu (max. 200 m), je toto riziko ovlivnění celistvosti EVL hodnoceno jako
mírně negativní. Potenciální vliv lze dále zmírnit provedením vhodných preventivních
opatření. Varianta „Úprava“ je v tomto ohledu méně riziková, neboť její trasa je v téměř
dvojnásobné vzdálenosti od řeky, než je tomu ve variantě „Základní“.
Na základě uvedených informací o potenciálních vlivech záměru na celistvost
lokality a zejména s ohledem na zjištění, že výstavbou ani provozem záměru nedojde
k významnému negativnímu ovlivnění předmětů ochrany, byl vliv posuzovaného záměru
na celistvost EVL Orlice a Labe vyhodnocen jako mírně negativní.

Vyhodnocení kumulativních vlivů
Kumulativním vlivem se rozumí ovlivnění jedné lokality větším počtem záměrů, jejichž
společné působení může přesáhnout hranici významně negativního vlivu. V případě
posuzovaného záměru může dojít ke kumulativnímu ovlivnění populace vydry říční, u níž
byl vyhodnocen mírně negativní vliv.
V současné době neexistuje evidence investičních záměrů, které mohly a mohou
ovlivnit stav populace vydry říční na území EVL Orlice a Labe. Záměry s potenciálním
kumulativním vlivem byly proto vyhledávány na základě údajů uvedených v informačním
systému EIA/SEA.
Zde je uveden seznam hodnocení vlivů záměrů na EVL Orlice a Labe dle §45i
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění provedených do srpna r. 2018:
• V. Kostkan (2008): Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav Malá
Čermná nad Orlicí, vliv vyhodnocen nulový až mírně negativní. (0 až -1).
• J. Veselý (nedatováno): Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice, vliv vyhodnocen mírně
negativní (-1).
• L. Merta (2010): Výstavba dvou MVE s vakovými jezy na Tiché Orlici, vliv vyhodnocen
mírně negativní (-1).
• O. Volf (2014): Rekonstrukce silnice II/305 v úseku Týniště nad Orlicí - Albrechtice
nad Orlicí, vliv vyhodnocen mírně negativní (-1).
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• O. Volf (2014): Labe, Němčice, oprava koryta v profilu silničního mostu, vliv
vyhodnocen mírně negativní (-1).
• J. Losík, Háková A. (2017): ROLLPAP - Výroba recyklovaného hygienického papíru,
Opatovice nad Labem, vliv vyhodnocen nulový až mírně negativní. (0 až -1).
• L. Merta (2018): Změna parametrů integrovaného povolení v ukazateli teplota, vliv
vyhodnocen nulový (0).
Ze studia posouzení uvedených v tomto přehledu je zřejmé, že žádný záměr zveřejněný
na informačním systému EIA nebyl vyhodnocen s významně negativním vlivem
na předměty ochrany EVL Orlice a Labe, konkrétně vydru říční. Ovlivnění populace vydry
je při realizaci uvedených záměrů lokálního charakteru a spíše přechodného trvání. Jejich
kumulativní působení s hodnoceným záměrem bude nevýznamné.
Na základě výše uvedeného konstatuji, že předložený záměr nezpůsobí
v kumulaci s realizovanými či plánovanými záměry významné negativní ovlivnění
předmětů ochrany EVL Orlice a Labe.

L) Pořadí variant záměru
Záměr byl k posouzení předložen ve dvou variantách navrženého vedení trasy –
„Základní“ a „Úprava“. Obě varianty se liší trasováním a řešením vedení komunikace nad
terénem (násyp/estakáda). V rámci provedeného posuzování bylo zjištěno, že z hlediska
vlivu na předměty ochrany EVL Orlice a Labe mají obě varianty mírný negativní vliv. Míra
vlivu ve variantě „Úprava“ je menší, protože díky jejímu trasování ve větší vzdálenosti od
koryta Divoké Orlice jsou zmenšeny vlivy vydru říční, která patří k předmětům ochrany
EVL a je také sníženo riziko potenciálního ovlivnění přirození dynamiky toku řeky. Díky
vedení na estakádě tato varianta také vyvolá menší zábor území EVL Orlice a Labe a
bude mít menší vliv na z hlediska fragmentace území EVL.

M) Závěr posouzení z hlediska opatření k prevenci,
vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých vlivů
záměru včetně odůvodnění jejich stanovení
1) Pro snížení vlivu na předmět ochrany vydra říční realizovat na mostě přes řeku
Bělá oboustrannou ochrannou stěnu (plné svodidlo) z pro světlo nepropustného
materiálu o výšce 1 m pro snížení vlivu hluku a nočního osvětlení vozidel. Opatření
je shodné pro obě varianty záměru.
Ve variantě „Základní“ je vhodné ochrannou stěnu se stejnými parametry
vybudovat i podél pravé strany obchvatu (ve směru staničení) v km 2,4–3,0.
Odůvodnění: Realizace opatření omezí rušení v místech pravidelného výskytu vydry říční
a sníží ovlivnění jejích migračních cest a potravních biotopů.

25

2) Při realizaci záměru ve variantě „Základní“ nezasahovat při výstavbě do břehových
porostů ani do koryta Divoké Orlice, dle technických možností oddálit patu násypu
od nejbližšího meandru Divoké Orlice v km 2,6–2,9, záměr technicky připravit tak,
aby ani v budoucnu při případném přiblížení meandru nebylo potřeba opevňovat
břehy Divoké Orlice.
Odůvodnění: V případě přiblížení koryta k tělesu obchvatu by bylo nutné břehy dodatečně
opevnit, což by znamenalo zásah do biotopů (případně populací) předmětů ochrany EVL.
Realizace tohoto preventivního opatření riziko tohoto vlivu snižuje.

N) Porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření
k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných
nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu záměru
v případě jejich provedení
ad 1): Dle hlukové studie (Ludvík 2018) dojde v břehových porostech Divoké Orlice
v blízkosti plánovaného obchvatu bez provedení opatření ke zvýšení vlivů hluku
na 53,2 dB v denní době a 46,5 dB v noční době, což stále vyhovuje hygienickému limitu
pro chráněné venkovní prostory staveb 60/50 dB. Ochranná stěna navržená ve variantě
„Základní“ v km cca 2.4–3.0 pravostranně o výšce 1 m povede k poměrně významnému
snížení vlivů hluku ze záměru a to o 4,1–4,4 dB v denní době a o 4,2–4,3 dB v noční době.
Výsledné hodnoty v břehových porostech budou okolo 49 dB v denní době a 42 dB v noční
době, což znamená, že plní hygienické limity hluku a tyto hodnoty se blíží obecnému
hlukovému pozadí v ČR. Lze předpokládat, že tyto hodnoty budou dostatečné i pro
minimalizaci ovlivnění biotopu vydry podél toku Divoké Orlice. V případě oboustranné
ochranné stěny na mostě přes tok Bělá navrženého pro obě varianty je očekáván
analogický efekt navrženého opatření.
ad 2): Pokud nebude opatření provedeno, může v případě realizace záměru ve variantě
„Základní“ dojít v budoucnu k přiblížení toku Divoké Orlice k tělesu obchvatu, což by
vyvolalo potřebu dodatečného opevnění koryta. To by mohlo vyvolat lokální zásah
do vodního prostřední, resp. do biotopů některých předmětů ochrany EVL (vydra říční,
bolen dravý, klínatka rohatá). Ačkoli se vzhledem k relativně malé délce ovlivněného
úseku dá očekávat, že by se jednalo o mírně negativní vliv, lze navrženým opatření riziko
ovlivnění uvedených předmětů ochrany výrazně snížit.
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O) Závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu
záměru
Cílem předloženého hodnocení bylo posoudit vliv záměru „I/11 Častolovice, obchvat,
včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ na lokality soustavy Natura 2000.
Vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru byl posuzován vliv na předmět ochrany EVL
Orlice a Labe. Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že realizace záměru
nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy
Natura 2000.
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PŘÍLOHA 1 – Kopie stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona, kterým
nebyl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000.

PŘÍLOHA 2 – Situace řešení záměru.
Varianta „Základní“

Varianta „Úprava“

PŘÍLOHA 3 – Situace plánované stavby ve variantě „Základní“ na území EVL Orlice
a Labe s vyznačením výskytu přírodních biotopů, které patří k předmětům ochrany.

PŘÍLOHA 4 – Situace plánované stavby ve variantě „Úprava“ na území EVL Orlice a Labe
s vyznačením výskytu přírodních biotopů, které patří k předmětům ochrany.

