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1. Úvod a rámcový postup posouzení
Předkládaný posudek řeší posouzení naturového hodnocení vlivu záměru „I/11
Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“, které bylo
vypracováno podle §45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (dále též: ZOPK)
Mgr. Janem Losíkem, Ph.D. v září 2019 jako součást Dokumentace EIA ve smyslu § 8
zákona č. 100/2001Sb., v platném znění. Jedná se o posouzení úplnosti a správnosti
v naturovém hodnocení uvedených údajů a závěrů hodnocení, zda záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit či ptačích
oblastí.
Zadavatelem díla je Ing. Pavla Žídková, zpracovatelka posudku v rámci procesu EIA
dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Předkládaný posudek je zpracován dle §45h,i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 100/2001 Sb., v platných zněních, vyhlášky č. 142/2018 Sb.,
směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS, metodických
doporučení MŽP a Evropské komise (viz Kolektiv 2001, 2001a, MŽP 2007). Právní
rámec, terminologie a pozadí procesu hodnocení dle §45i ZOPK jsou detailně řešeny
v doporučených metodikách hodnocení vydaných Ministerstvem životního prostředí (viz
MŽP 2007, MŽP 2011).
Posudek vychází z textu Dokumentace EIA dle ZPV (viz Ekoteam 2020), hodnocení
záměru dle § 45i ZOPK, zpracovaného Mgr. Janem Losíkem, Ph.D. (viz Losík 2019), ze
znalosti místní situace, vybrané spisové agendy k záměru a zpracování dalších odborných
podkladů o sledovaném území.
Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na dílčí složky
životního prostředí nejsou předmětem tohoto posudku dle § 45i ZOPK. Další informace
lze získat zejména v technické dokumentaci a v dokumentaci EIA k záměru dle přílohy 4
ZPV.

Vysvětlení zkratek a vybraných pojmů:
EVL: evropsky významná lokalita
PO: ptačí oblast
ZOPK: zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
ZPV: zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Naturové hodnocení: dokument vypracovaný pro potřeby naturového posouzení osobou
autorizovanou podle § 45i odst. 3 ZOPK, který je v daných případech součástí
oznámení, dokumentace, posudku anebo vyhodnocení podle ZPV.
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2. Název a základní údaje o záměru
Název záměru:
I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí

Rozsah (kapacita) záměru:
Dle technické studie pro dokumentaci EIA (SUDOP PRAHA a.s. 2019) je záměrem
návrh přeložky silnice I/11 v délce cca 3,7 km mimo zastavěné území. Záměr byl
předložen ve dvou variantách navrženého vedení trasy: „Základní“ a „Úprava“.

Umístění záměru:
Posuzovaný záměr se nachází na území obce Čestice, městyse Častolovice a částečně
na území města Kostelec nad Orlicí v Královéhradeckém kraji.

Stručné údaje o technickém a technologickém řešení:
Dle posuzovaného naturového hodnocení (Losík 2019) záměr spočívá v realizaci
přeložky silnice I/11 mimo zastavěné území o délce cca 3,7 km. Posuzovaný záměr byl
předložen ve dvou variantách vedení trasy: varianta „Základní“ a varianta „Úprava“.
Trasu vedení přeložky silnice I/11 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, převzatém z naturového hodnocení (Losík 2019), je uveden zestručněný popis
jednotlivých úseků v rámci navržených variant záměru.
Obr. 1: Situační zákres vedení přeložky I/11 – Jižního obchvatu Častolovic ve variantě
„Základní“
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Obr. 2: Situační zákres vedení přeložky I/11 – Jižního obchvatu Častolovic ve variantě
„Úprava“

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.
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).
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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
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
Královéhradeckého 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 Královéhradecký 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
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částečná rekultivace, budou upřesněny v dalších stupních přípravy stavby. Řešení úprav
je shodné pro obě varianty záměru.
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.

3. Zhodnocení obsahové úplnosti a
odborné správnosti údajů uvedených
v posouzení vlivu záměru, které je
součástí dokumentace zpracované k
záměru
3.1 Posouzení úplnosti a správnosti naturového
hodnocení v dokumentaci EIA
3.1.1 Zhodnocení úplnosti naturového hodnocení záměru jako součásti
dokumentace
Posuzované naturové hodnocení záměru: „I/11 Častolovice, obchvat, včetně
křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ je zpracováno Mgr. Janem Losíkem, Ph.D.
na základě stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 8. 8. 2019 (č.j.
KUKHK-24562/ZP/2019). Ve stanovisku je konstatováno, že předložený záměr nemůže
mít vliv na ptačí oblasti, nelze však vyloučit významný vliv na evropsky významnou
lokalitu Orlice a Labe (CZ0524049), z jejíž předmětů ochrany jsou uvedeny bolen dravý,
vydra říční, klínatka rohatá a související přírodní stanoviště 91E0 Smíšené jasanovoolšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) a 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).
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Obsah předloženého naturového hodnocení odpovídá základním požadavkům
zák.114/1992 Sb. v platném znění. Hodnocení obsahově a formálně koresponduje
s metodikou dle MŽP 2007, a odpovídá aktuální platné metodice dle vyhlášky č. 142/2018
Sb. Je proto možné konstatovat, že hodnocení kvalitativně odpovídá požadavkům ZOPK.
Posuzované hodnocení obsahuje dostatečně podrobné údaje o hodnoceném záměru,
údaje o dotčených lokalitách soustavy Natura 2000 – konkrétně EVL Orlice a Labe
(identifikaci a popis dotčených lokalit, identifikaci dotčených předmětů ochrany),
hodnocení vlivů záměru na dotčenou EVL (možné vlivy záměru, vyhodnocení vlivů
záměru na dotčené předměty ochrany, vyhodnocení možných kumulativních vlivů), závěr
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a doporučení opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na
předměty ochrany.
Zpráva naturového hodnocení je doložena seznamem literatury v kapitole C)
„Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení vlivu záměru a výčet použitých zdrojů“.
Dále jsou zde uvedeny přibližné termíny terénních průzkumů místa záměru. V přílohové
části je doložena kopie stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody, na základě
kterého bylo naturové vyhodnocení vypracováno.
Metody použité při provádění hodnocení jsou dostatečné pro dosažení hlavního cíle
hodnocení, kterým je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv na předměty ochrany
a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

3.1.2 Zhodnocení správnosti údajů o hodnoceném záměru
Hodnotitel provedl popis základních údajů o stavebním záměru (viz kap. A
naturového hodnocení). V této části jsou popsány základní údaje o záměru a jednotlivých
navržených variantách vedení navrženého záměru. Dále jsou v posuzovaném dokumentu
popsány vstupy a výstupy záměru, které jsou uvedeny souhrnně pro obě varianty vedení
zamýšleného záměru.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Hodnotitel věnoval popisu hodnoceného záměru dostatečnou pozornost – struktura a
obsah textu této části kapitoly jsou dostatečné z hlediska požadavků ZOPK. U
jednotlivých částí navržených tras vedení nové silniční komunikace, především pak u
potenciálně kolizního jižního obchvatu Častolovic, autor naturového hodnocení vhodně
klade zvýšený důraz na řešení odvodu povodňových vod a na řešení překonávání vodních
toků. Vodní prostředí místních vodních toků je stěžejní charakteristikou EVL Orlice a
Labe, která vytváří vhodné prostředí pro výskyt předmětů ochrany EVL Orlice a Labe.
Tématu vodního prostředí v zájmovém území se hodnotitel věnuje dále v komentáři
k údajům o výstupech záměru, kdy vhodně poukazuje na nakládání záměru s dešťovými
vodami, které mohou sytit nivy a vodní toky v rámci území EVL.

3.1.3 Zhodnocení správnosti údajů o dotčených lokalitách soustavy
Natura 2000 a dotčených předmětech ochrany
Hlavním kritériem při určování dotčených součástí soustavy Natura 2000 byla poloha
záměru vzhledem k okolním ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám (str. 10
naturového hodnocení). Zpracovatel hodnocení uvádí v kap. F, že realizací záměru bude
dotčena jedna lokalita soustavy Natura 2000 – evropsky významná lokalita Orlice a Labe,
do které navrhovaný záměr zasahuje. Kapitola F dále obsahuje komentář k další blízké
lokalitě Natura 2000, kterou je EVL Zámek v Kostelci nad Ohří, a která se od navrženého
záměru nachází ve větší vzdálenosti než stávající dopravně silně zatížená silnice I/11, což
byl hlavní důvod k vyloučení vlivu záměru na tuto lokalitu Natura 2000. Kapitoly F a G
se následně věnují identifikaci pouze evropsky významné lokality Orlice a Labe a jejím
předmětům ochrany. Zvýšená pozornost při identifikaci předmětů ochrany je
hodnotitelem věnována potenciálně dotčeným předmětům ochrany EVL, tj. přírodní
stanoviště 91E0 a druhy vázané na vodní toky – bolen dravý, klínatka rohatá a vydra
říční. Výběr potenciálně dotčených předmětů ochrany, jenž je součástí kap. G, je
odůvodněn následovně:
„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
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odpovídá přírodní biotop L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, který se nachází v trase
plánovaného obchvatu.
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.“
V hodnocení je dále uvedena stručná charakteristika potenciálně dotčeného přírodního
stanoviště 91E0, společně se stručným komentářem k jeho rozšíření v rámci EVL. Dále
jsou uvedeny ekologické nároky předmětů ochrany, základní údaje o stavu jejich populací
na území ČR a v EVL Orlice a Labe.
Následně hodnotitel v kapitole H odkazuje na terénní šetření v srpnu a září 2018 a
srpnu 2019. S ohledem na potvrzený či potenciální výskyt vybraných předmětů ochrany
EVL Orlice a Labe hodnotitel komentuje případně dotčení předmětů ochrany EVL
jednotlivými částmi navrženého záměru v obou variantách návrhu záměru. Hodnotitel
dále zmiňuje, že informace o stavu přírodních biotopů a výskytu druhů byly čerpány z
dalších biologických průzkumů prováděných v souvislosti s hodnocením vlivů daného
záměru a údaje z terénních šetření byly doplněny o informace z Nálezové databáze
ochrany přírody.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000 je provedena správně.
Hodnotitelem uvedené odůvodnění výběru potenciálně dotčené lokality Natura 2000
v kapitole F by však bylo vhodné doložit zobrazením polohy navrhovaného záměru, resp.
jeho variant vůči zmiňovaným lokalitám v mapovém výstupu, což by umožnilo zřetelnější
pochopení vyloučení EVL Zámek v Kostelci nad Orlicí a podpořilo zdůvodnění výběru
EVL Orlice a Labe jako dotčené lokality. Tento mapový výstup by také vhodně
demonstroval prostorovou významnost zásahu záměru na území EVL Orlice a Labe,
případně rozložení jednotlivých přírodních biotopů či charakter dotčené části krajiny na
území EVL ve vztahu k záměru.
Hodnotitel korektně provedl výběr potenciálně dotčených předmětů ochrany, avšak
z textu není zcela zřejmé, na jakém základě tyto předměty ochrany vybral. Hodnotitelem
provedený výběr potenciálně dotčených předmětů ochrany a vyloučení některých z nich
v kapitole G by bylo vhodné podložit podrobnějšími daty o jejich výskytu či nevýskytu
v zájmovém území. Autorem hodnocení byla z hodnocení vyloučena přírodní stanoviště
2330, 3150, 3260, 6410, 6430, 6510 a 91F0 z důvodu výskytu těchto stanovišť mimo
záměrem ovlivněné území. Informace o jejich nejbližším výskytu či těžišti výskytu v rámci
dotčené EVL však není uvedena a odůvodnění jejich vyloučení tak není zřetelně
podloženo. Obdobně by bylo žádoucí při popisu jednotlivých předmětů ochrany, které
byly hodnotitelem identifikovány jako potenciálně záměrem dotčené, uvést konkrétní
informace o jejich výskytu na území EVL a jejich vazbě na dotčené území, což by
napomohlo zdůvodnění výběru právě těchto předmětů ochrany. Autor hodnocení tyto
informace souhrnně uvádí v kapitolách H) „Výsledky návštěvy a terénních šetření na
území EVL Orlice a Labe“ a J) „Identifikace a popis očekávaných vlivů záměru včetně
vlivů přeshraničních“, nicméně v těchto kapitolách již nejsou uvedeny důvodné
skutečnosti, na kterých byly některé z předmětů ochrany EVL vyloučeny a jiné vybrány
jako potenciálně dotčené.
Popis dotčených předmětů ochrany EVL Orlice a Labe je proveden korektně, s odkazy
na relevantní zdroje, avšak údaje o stavu předmětných druhů a přírodního stanoviště na
území EVL jsou hodnotitelem uvedeny relativně vágně (viz kapitola G, podkapitola
„Popis dotčených předmětů ochrany“ – např.: „Stav předmětu ochrany při zařazení EVL
do Evropského seznamu: významná hodnota“). Vhodnější by při popisu stavu
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jednotlivých předmětů ochrany bylo zejména sdělení o podílu zastoupení přírodního
stanoviště či početnosti populace předmětných druhů na území EVL Orlice a Labe, které
by tak čtenáři osvětlilo vzácnost (míru ohrožení) jednotlivých předmětů ochrany na území
EVL.
Celkově lze na základě výše uvedeného rozboru říci, že identifikace a popis jediné
potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 2000 a jejích předmětů ochrany je proveden
korektně. Byly konstatovány některé připomínky k popisu dotčených předmětů ochrany,
které však nejsou významné pro správnost provedeného vyhodnocení.

3.1.4 Zhodnocení správnosti postupu (metodiky) vyhodnocení vlivů
záměru na lokality soustavy Natura 2000
Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 bylo v souladu s metodickými doporučeními
Evropské komise a platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska
ochrany pro předměty ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné
druhy, ptačí druhy). Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů záměru bylo zvoleno
tabelární bodové vyhodnocení posuzovaného záměru s doprovodným komentářem.
Bodové hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (MŽP 2007) –
viz tabulka níže.
Tab. 1: Stupnice bodového hodnocení významnost vlivů navržená metodickým
doporučením MŽP (viz MŽP 2007).
Hodnota Termín
Popis
Významný
negativní vliv

-2

-1

Mírně
negativní vliv

0
+1

Bez vlivu
Mírně
pozitivní vliv

+2

Významný
pozitivní vliv

?

Vliv nelze
vyhodnotit

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění
Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze
v případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)
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 (resp. eliminace by byla
možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření
atd.).
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci koncepce.
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 navrženými zmírňujícími opatřeními.
Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv.
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.
Z obecného zadání koncepce není možné vyhodnotit vliv (jedná se o
nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných úkolů, která je
způsobena obecnou povahou dílčího úkolu/opatření).
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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).
V posuzovaném naturovém hodnocení je zvlášť stanoven vliv záměru na předměty
ochrany EVL Orlice a Labe dle výše uvedené tabulky pro obě navržené varianty záměru
(kap. K, str. 26, Tabulka 3 posuzovaného hodnocení), což je doplněno i slovním
komentářem, který hodnotitel uvádí v předcházející kapitole J. Zvlášť jsou hodnoceny
přímé a nepřímé vlivy záměru na stanovené předměty ochrany.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Hodnotitel použil dle názoru posuzovatele korektní metodické postupy, přičemž
vycházel z (i ze strany MŽP) odsouhlasených metodických pokynů. Definované možné
vlivy záměru na předměty ochrany EVL Orlice a Labe při realizaci varianty „Základní“
a varianty „Úprava“ a definované kumulativní vlivy odpovídají skutečnosti. Není
zapotřebí doplňovat další relevantní, potenciálně negativní vlivy.

3.1.5 Zhodnocení správnosti vyhodnocení vlivů záměru na lokality soustavy
Natura 2000, resp. jejich dotčené předměty ochrany a celistvost
V následující části předkládaného posudku je kladen zvýšený důraz na správnost
hodnotitelem stanovené míry významnosti vlivu hodnoceného záměru ve vztahu
k jednotlivým předmětům ochrany.
Naturové hodnocení v hodnotící části (kap. J až O) konstatuje, že realizací záměru
byla jako potenciálně dotčena určena jedna lokalita soustavy Natura 2000 – EVL Orlice a
Labe.
Zhodnocení správnosti vyhodnocení vlivů záměru na potenciálně dotčené předměty
ochrany EVL Orlice a Labe:
Podrobný popis předpokládaných vlivů záměru na předměty ochrany EVL Orlice a
Labe hodnotitel uvádí v předcházející kapitole J) Identifikace a popis očekávaných vlivů
záměru včetně vlivů přeshraničních. Hodnotitel zde uvádí všechny potenciální vlivy
záměru v případě realizace jednotlivých navržených variant, které budou vznikat ve fázi
výstavby a ve fázi provozu záměru, na potenciálně dotčené předměty ochrany EVL Orlice
a Labe, tj. přírodní stanoviště 91E0, vydru říční, klínatku rohatou a bolena dravého.
Hodnotitel se zde zabývá přímými vlivy záměru na stanovené předměty ochrany
v podobě záborů přírodních stanovišť a dále také nepřímými vlivy záměru na dotčené
předmětné druhy z důvodu rušení a světelného znečištění – viz níže.
Ve fázi výstavby
Hodnotitel uvádí, že 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 dle hodnotitele nachází přírodní biotop L2.2B - Potoční
a degradované jasanovo-olšové luhy. Zábor tohoto biotopu bude na základě úsudku
hodnotitele pro obě varianty stejný. Hodnotitel konstatuje, že tento typ biotopu nepatří
mezi předměty ochrany EVL Orlice a Labe a proto k přímému záboru přírodních
stanovišť, která patří k předmětům ochrany EVL Orlice a Labe, dle hodnotitele nedojde.
Dále hodnotitel přenáší pozornost hodnocení k dalším potenciálně dotčeným
předmětům ochrany. Hodnotitel uvádí, že realizací záměru dojde k lokálnímu ovlivnění
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toku Bělá v místě výstavby plánovaného mostu a že ovlivnění bude pro obě varianty
obdobné, co se týče rozsahu i kvality dotčeného biotopu. Dotčený tok je dle hodnotitele
biotopem vydry říční, která je předmětem ochrany EVL. Ovlivnění druhu hodnotitel
očekává v dočasném působení rušivých vlivů způsobených pohybem techniky a osob na
stavbě záměru, který v místě stavby a jejím nejbližším okolí dočasně sníží migrační
průchodnost a význam toku jako potravního biotopu druhu. Hodnotitel však uvádí, že
vodní tok Bělá bude s ohledem na noční aktivitu vyder pro jejich migraci během výstavby
záměru propustný a nedojde k ohrožení existence druhu v území realizací záměru.
Hodnotitel dále uvádí riziko dotčení vodního prostředí toku Bělá při výstavbě mostu
přes vodní tok, vliv na koryto hodnotitel stanovil jako 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 hodnotitel uvádí, že nebude přechodné
zakalení vody představovat vážnější problém, ovlivněný úsek představuje jen zlomek
jejího potravního biotopu a vydry navíc dokáží lovit i v zakalené vodě. Obdobně
hodnotitel konstatuje nevýznamný vliv i 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. Potenciální nevýznamný vliv lze dle hodnotitele
zmírnit správnou organizací stavby.
Z nepřímých vlivů výstavby záměru hodnotitel konstatuje, že 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). Podle hodnotitele varianta
„Úprava“ bude mít vliv menší díky větší vzdálenosti od řeky, avšak žádná z variant
nevyvolá ovlivnění reprodukčních biotopů a úkrytů. Vliv rušení i ve variantě „Základní“
bude dle odborného názoru hodnotitele nevýznamný, protože stavba bude od koryta řeky
vzdálena nejméně 50 m. Hodnotitel toto ovlivnění komentuje jako dočasné a nedojde
tímto vlivem ke snížení migrační prostupnosti koryta Divoké Orlice pro vydry. Vzhledem
k převážně noční aktivitě a relativní toleranci vyder k rušivým vlivům, je hodnotitel toho
názoru, že vydry budou dotčený úsek koryta pravidelně využívat jako potravní biotop i v
průběhu stavby.
Ve fázi provozu
Vlivy ve fázi provozu budou dle hodnotitele spočívat především v rušení hlukem a
světly projíždějících vozidel. Hodnotitel je názoru, že tento vliv má význam pouze pro
jeden předmět ochrany EVL Orlice a Labe – vydru říční. Hodnotitel konstatuje, že 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 a že ovlivnění biotopu na řece
Bělá bude nejintenzívnější, avšak vliv bude pouze lokání. Vliv obou variant záměru na
řeku Bělou bude dle hodnotitele totožný. Hodnotitel tuto skutečnost zdůvodňuje na
základě rozboru hladiny hluku, kterou hodnotitel stanoví v denní době na 55–60 dB a
v noci na hodnotě 50–55 dB. Z pohledu hodnotitele se proto dá očekávat, že okolí mostu
bude v důsledku rušivých vlivů pro vydry méně atraktivní a tím dojde ke snížení
významu potenciálního loveckého biotopu v délce maximálně 200 m. Hodnotitel je toho
názoru, že 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 dle hodnotitele relativně dobře přizpůsobivé a dokáží se
adaptovat i na úseky toků, které jsou pod výraznějším antropickým tlakem, což hodnotitel
podkládá přítomností 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. Na základě uvedených skutečností se
dle hodnotitele dá proto očekávat postupná habituace jedinců vydry říční na existenci
nové komunikace - pokud koryto Bělé pod mostem bude mít alespoň srovnatelný
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charakter jako v současnosti, bude jedinci vydry nadále využíváno při pravidelných
pohybech jedinců v rámci teritoria i k migracím dispergujících jedinců. Stanovené
ovlivnění vydry říční záměrem lze dle hodnotitele dále zmírnit provedením opatření,
která omezí působení rušivých vlivů v okolí mostu.
Dále hodnotitel řeší vliv hlukového zatížení provozu záměru v břehových porostech
Divoké Orlice v blízkosti plánovaného obchvatu, kde podle něj dojde ve variantě
„Základní“ ke zvýšení vlivů hluku na 53,2 dB v denní době a 46,5 dB v noční době.
Podle hodnotitele tyto hodnoty hluku stále vyhovují hygienickému limitu pro chráněné
venkovní prostory staveb 60/50 dB. V případě varianty „Úprava“ hodnotitel očekává
výrazně menší vliv rušení, neboť trasa je od řeky ve větší vzdálenosti. Hodnotitel
stanovuje maximální délku ovlivněného koryta toku 400 m.
Na základě výše uvedených skutečností tolerance vydry říční k vyrušování hodnotitel
konstatuje, že lze i tento vliv považovat za mírně negativní. Intenzita rušení bude ve
srovnání s úsekem na toku Bělá dle odborného názoru hodnotitele menší, avšak Divoká
Orlice představuje pro populaci vydry významnější tok, než Bělá. Proto hodnotitel s
ohledem na tento fakt považuje za 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 dle hodnotitele 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. Hodnotitel obě
varianty záměru považuje v tomto ohledu za totožné. Hodnotitel vychází z informací
k záměru, ve kterých 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 dle
hodnotitele odvodněna pomocí trativodů do silničních příkopů, popř. do kanalizačních
šachet a silniční příkopy budou v místě zaústění do vodotečí opatřeny záchytnými
jímkami s hradítky. Hodnotitel tato opatření považuje za dostatečné pro minimalizaci
rizika významnějšího znečištění vody v řece, které by mohlo mít negativní vliv na
předměty ochrany EVL Orlice a Labe.
Následně hodnotitel v kapitole K provádí souhrnné hodnocení vlivu záměru v obou
navržených variantách dle stupnice hodnocení, konkrétně v Tabulce 3 na str. 26
posuzovaného hodnocení, pro všechny předměty ochrany EVL Orlice a Labe. Níže je
uvedena kopie této tabulky (Tab.2).
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Tab. 2: Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany EVL Orlice a Labe
(Losík 2019).
Hodnota vlivu
Varianta
Varianta Zdůvodnění
„Základní“ „Úprava“

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

0

0

Stanoviště se v potenciálně
dotčeném území nevyskytuje.

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition

0

0

Stanoviště se v potenciálně
dotčeném území nevyskytuje.

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

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, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

0

0

Stanoviště se v potenciálně
dotčeném území nevyskytuje.

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní
a boreální Evropy (Alno-Padion, 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

Aspius aspius

klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia

vydra říční Lutra lutra

0

0

-1

Shrnující stanovisko posuzovatele:
Zvolený postup hodnocení lze považovat za legitimní a odůvodněný – v případě
předmětů ochrany je kladen důraz na případný zábor přírodních stanovišť či biotopů
druhů, které jsou předměty ochrany dotčené EVL, stejně tak jako na kvalitu těchto
biotopů a případné vlivy rušením či znečištěním okolního prostředí ve fázích výstavby i
provozu obou variant navrženého záměru.
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Lze souhlasit s tvrzením, že v zájmovém území nebudou dotčeny biotopy odpovídající
stanovišti 91E0 sensu stricto. Dotčené lužní porosty odpovídaly dle vrstvy mapování
biotopů (AOPK ČR 2001-2005) k datu vyhlášení EVL Orlice a Labe potočním a
degradovaným jasanovo-olšovým luhům biotopu L2.2B, a proto tyto porosty nebyly
klasifikovány jako porosty, které jsou předmětem ochrany vyhlášené EVL. Při posuzování
naturového hodnocení bylo nahlédnuto do aktualizované vrstvy mapování biotopů
(AOPK ČR 2007-2020), ve které jsou dotčené biotopy již klasifikovány jako sjednocený
biotop L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, který odpovídá přírodnímu stanovišti 91E0.
Hodnotitel však postupoval při vyloučení vlivu záměru na přírodní stanoviště 91E0
metodicky vhodně, jelikož stávající porosty dotčené záměrem nebyly v době vyhlášení
EVL Orlice a Labe považovány za její předmět ochrany.
Dále se v dílčích částech hodnocení hodnotitel zabývá vlivem jednotlivých variant
záměru ve fázi výstavby a ve fázi provozu na ostatní předměty ochrany EVL Orlice a
Labe. Struktura hodnocení (kapitola J) není příliš přehledná. Vhodnějším a
přehlednějším způsobem vyhodnocení očekávaných vlivů na jednotlivé potenciálně
dotčené předměty ochrany je uvedení komentáře ke každému předmětu ochrany jednotlivě
s konečným shrnutím vlivu zamýšleného záměru na řešený předmět ochrany.
Hodnotitel v této kapitole vhodně uvažuje potenciálně kolizní místa, kde by mohlo
dojít ke vzniku vlivu záměru na potenciálně dotčené předměty ochrany řešené EVL.
Hodnotitel stanoví jako kolizní ta místa, ve kterých na území EVL dochází k překračování
vodních toků zamýšlenou silniční komunikací nebo k vedení záměru v jejich blízkosti.
S těmito úvahami je možné souhlasit, jelikož potenciálně dotčené předměty ochrany EVL
jsou vázány na vodní prostředí a jeho okolí, což vyplívá z popisné části posuzovaného
hodnocení.
Zvýšenou pozornost z potenciálně dotčených předmětů ochrany EVL Orlice a Labe
hodnotitel věnuje především vydře říční, která se na základě výsledků kapitoly popisující
terénní šetření na území EVL (kapitola H) vyskytuje ve vazbě na záměrem dotčené vodní
toky. Výskyt druhu je udáván na základě nálezu pobytových stop vydry říční během
terénního průzkumu. Hodnotitel vhodně předpokládá dotčení druhu dočasným záborem
biotopu druhu a dočasným rušením druhu zvýšeným pohybem stavební techniky a osob ve
fázi výstavby záměru a to především ve vztahu k biotopu vydry na vodním toku Bělá. Nižší
míru ovlivnění hodnotitel vhodně uvažuje na vodním toku Divoká Orlice, kde nedojde
k přímému zásahu navrženého záměru do vodního toku a jeho břehových porostů.
Obdobně pak hodnotitel poukazuje na možnost vzniku vlivu rušení na vydru ve fázi
provozu záměru a snížení kvality potravního biotopu druhu vlivem přemostění vodního
toku Bělá. Vliv rušení druhu a zásahu do potravního biotopu druhu ve fázi provozu
záměru hodnotitel považuje za nevýznamný, avšak v konečném důsledku za mírně
negativní. Autor přitom odkazuje na blíže nespecifikované nálezy druhu v blízkosti
frekventovaných silničních komunikací. Tato tvrzení lze považovat za správná, nicméně
bylo by vhodné je lépe zdůvodnit například uvedením konkrétních nálezů druhu v blízkosti
frekventovaných silničních komunikací (hodnotitel uvádí nekonkretizované lokality
výskytu druhu) nebo odkazem na vhodné odborné prameny, pojednávající o ekologii a
adaptivnosti druhu.
Dále hodnotitel správně zmiňuje sníženou míru ovlivnění biotopu druhu při realizaci
varianty „Úprava“. Dotčení vydry rušením při výstavbě a provozu záměru je založeno na
hlukové studii zpracované v rámci dokumentace EIA k hodnocenému záměru (Ekoteam
2020). Z hlukové studie vyplývá, že vliv záměru na dotčený biotop výskytu druhu ve vazbě
na vodní tok Bělá bude při realizaci obou navržených variant zamýšleného záměru
srovnatelný, nicméně záměr ve variantě „Úprava“ bude generovat nižší hlukové zatížení
biotopu druhu ve vazbě na vodní tok Divoká Orlice. Na základě těchto skutečností lze
s tvrzením hodnotitele souhlasit.
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Jako další možnost ovlivnění vydry říční hodnotitel uvažuje riziko snížení kvality vody
ve vodním toku Bělá při výstavbě záměru a ve vodních tocích Bělá a Divoká Orlice ve fázi
provozu záměru. Hodnotitel zde správně konstatuje, že přechodné zvyšování zákalu ve
vodním toku Bělá, resp. Divoká Orlice po soutoku s Bělou, ve fázi výstavby záměru
nebude generovat významný negativní vliv na vydru říční. V odůvodnění tohoto tvrzení
zpracovatel posuzovaného hodnocení opět uvádí korektní informace o bionomii druhu,
které však nejsou dostatečně podpořeny konkrétní citací relevantních zdrojů. K ovlivnění
vodních toků Bělá a Divoká Orlice ve fázi provozu záměru bude docházet při odvodu
znečištěných dešťových vod z povrchů silniční komunikace do těchto vodních toků. Záměr
tuto problematiku řeší pomocí navržení realizace záchytných jímek a hradítek navržených
v rámci kanalizační infrastruktury. Hodnotitel tato opatření považuje za dostatečná
k prevenci vzniku znečištění vod a vzniku negativního vlivu na vydru říční ve vodních
tocích, jež jsou součástí EVL Orlice a Labe. Posuzovatel hodnocení s tímto tvrzením
souhlasí.
Konečný vliv navržených variant záměru na vydru říční je stanoven v přehledové
tabulce 3 v kapitole K posuzovaného hodnocení, jako mírně negativní v případě realizace
obou variant zamýšleného záměru. S konečnou mírou negativního vlivu záměru na vydru
říční lze vyjádřit souhlas.
Zpracovatel posuzovaného hodnocení dále v hodnotící části posuzovaného dokumentu
komentuje vliv zamýšleného záměru na ostatní potenciálně dotčené předměty ochrany
EVL Orlice a Labe – klínatku rohatou a bolena dravého. Dle kapitoly H) „Výsledky
návštěvy a terénních šetření na území EVL Orlice a Labe“ posuzovaného hodnocení je
potenciální výskyt těchto druhů uvažován pouze ve vztahu k vodnímu toku Divoká Orlice,
čemuž odpovídají i data nálezové databáze ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2021).
Výskyt klínatky je zde opakovaně udáván z vodního toku v blízkosti vedení zamýšleného
záměru a během terénního šetření jej zde zaznamenal i hodnotitel. Výskyt bolena dravého
nebyl při terénních šetření v širším okolí záměru doložen, nicméně, jak správně hodnotitel
uvádí, vodní tok Divoká Orlice v zájmovém území představuje vhodný biotop výskytu
druhu. Pozornost hodnotitele při hodnocení vlivu zamýšleného záměru v navržených
variantách se proto vhodně obrací k vodnímu toku Divoká Orlice.
Negativní vliv hodnoceného záměru na tyto předměty ochrany EVL hodnotitel uvažuje
pouze v souvislosti s potenciálním znečištěním vodního toku ve fázi výstavby i provozu
záměru. S tímto tvrzením lze souhlasit. Negativní vliv znečištění vodního toku, který bude
vznikat ve fázi výstavby záměru, hodnotitel považuje za nevýznamný. Odůvodnění tohoto
tvrzení je však v posuzovaném dokumentu nejasné. Vysvětlení se nabízí následující: Lze
předpokládat, že zamýšlený záměr přímo nezasáhne do vodního toku Divoká Orlice a
případné zvýšené znečištění Divoké Orlice bude způsobeno alochtonně – záměrem
dotčený vodní tok Bělá, který realizací výstavby záměru bude potenciálně znečištěn, se po
cca 300 m západně vlévá do Divoké Orlice. Na základě této skutečnosti může docházet
k navyšování zákalu v Divoké Orlici mimo zájmové území. Množství znečišťujících látek,
které do Divoké Orlice budou transportovány vodním tokem Bělá, však bude nízké, jelikož
dojde k částečné sedimentaci a filtraci znečišťujících látek ještě v rámci koryta Bělé na
základě principu samočištění vodních toků. Z tohoto důvodu lze předpokládat
nevýznamné riziko znečištění, resp. zvýšení zákalu ve vodním toku Divoká Orlice. V tomto
smyslu lze s hodnotitelem souhlasit, že toto riziko lze minimalizovat vhodnou organizací
stavby, podobu organizace stavby však hodnotitel neuvádí.
Obdobně jako u vydry říční hodnotitel ve vztahu k ostatním potenciálně dotčeným
předmětům ochrany EVL komentuje vznik potenciálního znečištění vodního toku Divoká
Orlice ve fázi provozu záměru, kdy bude docházet k odvodu znečištěných dešťových vod
z povrchů silniční komunikace do tohoto vodního toku, což může vést ke vzniku
negativního vlivu na předměty ochrany EVL. Záměr tuto problematiku řeší pomocí
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návrhu realizace záchytných jímek a hradítek v rámci kanalizační infrastruktury.
Hodnotitel tyto opatření považuje za dostatečné k prevenci vzniku znečištění vod a vzniku
negativního vlivu na předměty ochrany EVL ve vodních tocích, jež jsou součástí EVL
Orlice a Labe. Posuzovatel hodnocení s tímto tvrzením souhlasí.
Konečný vliv navržených variant záměru na klínatku rohatou a bolena dravého je
stanoven v přehledové tabulce 3 v kapitole K posuzovaného hodnocení jako nulový
v případě realizace obou variant zamýšleného záměru. Tato míra vlivu na klínatku
rohatou a bolena dravého je z pohledu posuzovatele korektní.
V posuzovaném hodnocení, konkrétně v kapitole K, tabulce Tabulka 3 na straně 26
jsou hodnotitelem uvedeny všechny předměty ochrany EVL a u nich stanovena hodnota
vlivu záměru v jednotlivých variantách na dané předměty ochrany se stručným
zdůvodněním. V přehledu stanovených hodnot vlivu bylo nejspíše hodnotitelem
opomenuto zhodnocení vlivu záměru v obou variantách záměru na předmět ochrany EVL
Orlice a Labe – přírodní stanoviště 3150. Vliv záměru na tento předmět ochrany byl na
základě úvodního screeningu v kapitole F posuzovaného hodnocení vyloučen, tudíž je
zřejmé, že vliv na tento předmět ochrany bude nulový.
Zhodnocení správnosti vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality
Tuto problematikou se hodnotitel zabývá v následující části kapitoly K. Hodnotitel
uvádí, že celistvostí lokalit soustavy Natura 2000 je myšlena soudržnost ekologických
struktur a funkcí EVL nebo PO posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany.
Hodnocení vlivů na celistvost lokality se dle hodnotitele 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
Vliv posuzovaného záměru na geografickou celistvost lokalit se dle názoru hodnotitele
předpokládá na úrovni lokálního záboru území EVL, který hodnotitel vyčíslil pro
jednotlivé navrhované varianty řešení záměru. Hodnotitelem vyčíslený zábor území EVL
je dle jeho názoru situován na plochy, které nehostí přírodní biotopy, které by se
vyznačovaly zvýšenou biologickou rozmanitostí. Fragmentace území EVL vyvolaná
realizací záměru v žádné z variant záměru dle hodnotitele neovlivní předměty ochrany
EVL. Hodnotitel zde odkazuje na stanovený mírně negativní vliv záměru na populaci
vydry říční z důvodu realizace mostu přes vodní tok Bělá. Dále hodnotitel poukazuje na
parametry plánovaného mostu (zejména délka a výška), které 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 dle názoru hodnotitele 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 jasanovo-olšového 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. Hodnotitel konstatuje, že 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 dle jeho
názoru umožní bezproblémový průchod živočichů pod tělesem obchvatu a zajistí také
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transfer diaspor zoochorních druhů rostlin napříč dotčeným územím. Ve variantě
„Úprava“ bude fragmentace území dle hodnotitele významně menší, protože významná
část trasy bude na území EVL vedena na estakádě, která umožní lepší prostupnost území
pro organismy i jejich diaspory.
Hodnotitel uvádí, že klíčové charakteristiky, které umožňují existenci předmětů
ochrany EVL, nebudou realizací záměru významně dotčeny. Zachování vodního režimu v
území bude ve variantě „Základní“ podle názoru hodnotitele zajištěno prostřednictvím
inundačních mostů, které zajistí rozliv zvýšených průtoků v Divoké Orlici i do částí nivy,
které se budou nacházet za tělesem obchvatu. Hodnotitel dále uvádí, že v případě varianty
„Úprava“ bude díky výše zmíněné estakádě rozliv vody snadnější.
V případě realizace záměru ve variantě „Základní“ může dle hodnotitele výhledově
dojít k přiblížení koryta Divoké Orlice k tělesu násypu obchvatu v důsledku přirozené
erozní činnosti řeky, která v daném území formuje tvar a průběh koryta. Ze srovnání
aktuálních a starších leteckých snímků hodnotitel konstatuje, že koryto se v blízkosti
stavby mírně mění. Dle hodnotitele je přirozená dynamika koryta jednou z hlavních
podmínek pro existenci některých předmětů ochrany EVL (klínatka 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, hodnotitel uvádí, že by mohl 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), hodnotitel toto riziko ovlivnění
celistvosti EVL hodnotí jako mírně negativní. Potenciální vliv lze dle hodnotitele dále
zmírnit provedením vhodných preventivních opatření, která hodnotitel navrhuje
v kapitole M posuzovaného hodnocení. Varianta „Úprava“ je na základě odborného
úsudku hodnotitele 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 hodnotitelem vyhodnocen jako mírně negativní.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Hodnotitel komplexně hodnotí vliv předkládaného záměru v obou variantách na
celistvost EVL s ohledem na všechny korektně stanovené aspekty celistvosti lokalit
soustavy Natura 2000. S ohledem na charakter zamýšleného záměru a po ověření
skutečností, které autor posuzovaného hodnocení uvádí lze konstatovat, že hodnotitel
korektně stanoví mírně negativní vliv záměru na celistvost EVL Orlice a Labe. Důvod
vzniku mírně negativního vlivu záměru na EVL je hodnotitelem vhodně odůvodněn.
V tomto případě lze významně negativní vliv záměru na celistvost EVL vyloučit.
Zhodnocení správnosti vyhodnocení možných kumulativních a synergických vlivů
záměru
Hodnotitel se touto problematikou zabývá v následující části kapitoly K. V hodnocení
je prezentován seznam záměrů na území EVL Orlice a Labe do srpna 2018, které by dle
jeho názoru mohly vykazovat kumulativní charakter s posuzovaným záměrem – včetně
uvedení jejich případného vlivu na celistvost a předměty ochrany EVL. S ohledem na
záměrem dotčenou vydru říční hodnotitel uvádí, že neexistuje evidence investičních
záměrů, které mohly a mohou ovlivnit stav populace vydry říční na území EVL Orlice a
Labe. Hodnotitel na základě studia posouzení uvedených v tomto přehledu usuzuje, že
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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 dle hodnotitele při realizaci uvedených záměrů lokálního
charakteru a spíše přechodného trvání. Jejich kumulativní působení s hodnoceným
záměrem hodnotitel stanovil jako nevýznamné. Na základě této skutečnosti hodnotitel
konstatuje, že předložený záměr nezpůsobí v kumulaci s realizovanými či plánovanými
záměry významné negativní ovlivnění předmětů ochrany EVL Orlice a Labe.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Hodnotitel shromáždil údaje o záměrech uvažovaných ve vztahu k území EVL Orlice a
Labe, které byly posouzeny dle §45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění do srpna r.
2018 a při hodnocení kumulativního vlivu využil kvantifikaci vlivu jednotlivých záměrů
uvedenou v naturových posouzeních těchto záměrů. Dle zpracovatele posudku je uvedený
seznam záměrů neúplný. Hodnotitel zde neuvádí zamýšlený záměr „Modernizace
traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň“, jehož vyhodnocení dle §45i zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění je součástí dokumentace EIA k danému záměru (Fialová
2018), která byla zkompletována a zveřejněna v září 2018, tedy po datu, které si
hodnotitel pro hodnocení kumulativních vlivů zvolil (srpen 2018). Citované vyhodnocení
vlivu záměru na celistvost a předměty ochrany řešené EVL (Fialová 2018) stanoví mírně
negativní ovlivnění vydry říční ve fázi realizace záměru. Jedná se tedy pouze o dočasný
mírně negativní vliv, který nelze dle hodnocení záměru modernizace železnice (Fialová
2018) považovat za trvalý. Negativní ovlivnění EVL Orlice a Labe způsobené zvýšenou
fragmentací území EVL se dle Fialové (2018) nepředpokládá. I pokud vezmeme do úvahy
dodatečný mírně negativní vliv hodnotitelem neuváděného záměru na vydru říční na
území EVL Orlice a Labe (viz Fialová 2018) lze konstatovat, že hodnocený záměr
přeložky silnice I/11 nebude v kumulaci či synergii s plánovanými či realizovanými
záměry na území EVL Orlice a Labe vykazovat významné ovlivnění celistvosti a předmětů
ochrany EVL.
Celkově je možno na základě výše uvedeného komentáře souhlasit se stanoveným
mírně negativním vlivem záměru na EVL Orlice a Labe po zohlednění synergických a
kumulativních vlivů.
Zhodnocení správnosti zpracování závěru
Hodnotitel v závěrečné části hodnocení (kap. M až O) nejprve v kap. M uvádí
„Opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru včetně
jejich odůvodnění“, ve kterých hodnotitel navrhuje a zdůvodňuje opatření, která
napomohou snížit mírně negativní vliv na vydru říční a celistvost EVL Orlice a Labe.
Dále hodnotitel v kapitole N porovnává míru vlivu záměru bez provedení opatření
k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu
záměru v případě jejich provedení. V této kapitole hodnotitel dochází k závěru, že
nerealizací opatření by realizace záměru nedostála významně negativního vlivu na
celistvost a předměty ochrany EVL, nicméně při jejich realizaci lze hodnotu mírně
negativního vlivu relativně značně snížit. Dále hodnotitel v kapitole O uvádí, že na
základě provedeného hodnocení realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na
předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Z hlediska obsahové části hodnocení je závěr formulován srozumitelně a stručně.
Z formálního hlediska lze však upozornit, že z uvedeného závěru není zcela jasné, jaká
bude konečná míra ovlivnění jednotlivých předmětů ochrany EVL Orlice a Labe.
V závěru kapitoly O hodnotitel metodicky správně využívá vyžadovanou shrnující
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formulaci, zda záměr má či nemá významný vliv na celistvost a předměty ochrany
dotčených lokalit soustavy Natura 2000. Toto shrnutí je doporučeno metodikou MŽP
2007 i aktuálnější vyhláškou č. 142/2018 Sb., v platném znění, a jejím účelem je rychlá
orientace v definitivních závěrech hodnocení pro všechny uživatele, včetně laické
veřejnosti. Vhodné by bylo doplnění konečné (celkové) míry vlivu záměru ve vztahu ke
konkrétním předmětům ochrany, tj. mírně negativní vliv na vydru říční. Návrh
definovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých vlivů
záměru na předměty ochrany a celistvost EVL je blíže zhodnocen v kap. 6 tohoto
posudku.
Zhodnocení vypořádání obdržených vyjádření k dokumentaci týkajících se soustavy
Natura 2000
K Dokumentaci EIA nebyla doručena žádná vyjádření týkající se naturového
hodnocení, resp. problematiky soustavy Natura 2000.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Na základě závěru zjišťovacího řízení bylo v rámci Dokumentace EIA předloženo
naturové hodnocení, které je předmětem tohoto posudku. Po prostudování konkrétních
připomínek uvedených ve stanovisku KÚ Královéhradeckého kraje (KUKHK24562/ZP/2019 ze dne 8.8.2019), jehož závěry jsou převzaty do závěru zjišťovacího
řízení, je možné konstatovat, že zpracované naturové hodnocení všechny vhodně
reflektovalo. Naturovému hodnocení ve fázi Dokumentace EIA nebyly doručeny další
konkrétní připomínky, které by bylo potřeba vypořádat.

3.2 Posouzení stanovení pořadí variant záměru
z hlediska vlivů na lokality a předměty ochrany EVL a
PO
Záměr byl předložen ve dvou variantách – varianta „Základní“ a varianta „Upravená“,
proto bylo hodnotitelem hodnocen vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000 v obou
navržených variantách. Hodnotitel uvádí, že obě varianty se liší trasováním a řešením
vedení komunikace nad terénem (násyp/estakáda). V rámci provedeného posuzování
hodnotitel zjistil, že z hlediska vlivu na předměty ochrany EVL Orlice a Labe mají obě
varianty mírný negativní vliv. Nicméně dle hodnotitele je míra vlivu ve variantě
„Úprava“ 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. Dále hodnotitel
uvádí, že 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.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
V procesu hodnocení záměru dle § 45i ZOPK bylo možno definovat nulovou variantu,
která představuje zachování stávajícího stavu území bez realizace záměru. Realizace
nulové varianty by znamenala na jednu stranu eliminaci rizika negativního ovlivnění
vydry říční a rizika mírně negativního ovlivnění celistvosti EVL Orlice a Labe
v souvislosti s realizací záměru (viz kap. 3.1), na druhou stranu by však znamenala
neuskutečnění zamýšleného záměru a zkomplikování dopravní dostupnosti území. Z
navržených aktivních variant záměru „Základní“ a „Upravená“ hodnotitel vhodně
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upřednostňuje šetrnější variantu „Upravená“, která generuje nižší mírně negativní vliv
na celistvost EVL Orlice a Labe a její předmět ochrany vydru říční. Posuzovatel s tímto
rozhodnutím hodnotitele souhlasí.
Vzhledem k tomu, že v procesu hodnocení záměru nebyl konstatován a priori
významný negativní vliv žádné z navržených aktivních variant na předmět ochrany a
celistvost EVL Orlice a Labe ani jiných lokalit soustavy Natura2000 lze považovat dopad
všech variant (nulové i obou aktivních) za srovnatelný.

4. Zhodnocení výsledků návštěv a
terénních šetření na území evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí,
které budou pravděpodobně záměrem
ovlivněny
Hodnotitel v kap. C) „Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu záměru
a výčet použitých zdrojů“ uvádí, že pro zjištění výskytu předmětů ochrany byl využit
vlastní terénní biologický průzkum místa záměru zaměřený na výskyt předmětů ochrany
EVL Orlice a Labe provedený v letech 2018 a 2019. Popis výsledků a průběhu tohoto
biologického průzkumu je hodnotitelem uveden v kap. H. Hodnotitel zde uvádí, že 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. Hodnotitel dále konstatuje, že 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 dle hodnotitele doplněny o informace z Nálezové databáze ochrany přírody
(ND OP AOPK ČR 2019). Další údaje o výskytu předmětů ochrany a stávajících
negativních vlivech na území EVL Orlice a Labe jsou na základě tvrzení hodnotitele také
k dispozici v souhrnu doporučených opatření (SDO), který vypracovala AOPK ČR.
Z předmětů ochrany EVL byl hodnotitelem při terénním šetření podél toku Bělé
detekován pravidelný výskyt vydry říční (na základě nálezů pobytových stop). Její nora
nebyla hodnotitelem zde ani v okolí nalezena. Dále hodnotitel uvádí nálezy předmětů
ochrany EVL podél toku Divoké Orlice, kde je detekován pravidelný výskyt vydry říční
(na základě nálezů pobytových stop), avšak její nora zde ani v okolí opět nebyla nalezena.
V náplavech v toku byla hodnotitelem zjištěna přítomnost larev klínatky rohaté, která dle
tvrzení hodnotitele je v souladu s nálezovou databází ochrany přírody (ND OP AOPK ČR
2018), kde je výskyt klínatky rohaté v tomto úseku Divoké Orlice potvrzen. Hodnotitel na
základě provedeného šetření dále konstatuje, že vodní prostředí je také vhodným
biotopem bolena dravého.
Jednotlivé popisované části zájmového území hodnotitel doplňuje aktuálními
fotografiemi z terénních šetření.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Průzkumy zaměřené na podchycení výskytu předmětů ochrany EVL Orlice a Labe
v daném území proběhly v relativně vhodném období (srpen-září) s ohledem na výskyt
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potenciálně dotčených předmětů ochrany řešené EVL. Celkově lze počet a načasování
návštěv v území a jejich výsledky považovat s ohledem na existenci dalších dostupných
dat o výskytu předmětů ochrany EVL Orlice a Labe v okolí záměru za dostatečné.

5. Zhodnocení údajů o provedených
konzultacích s odbornými osobami,
zejména z hlediska jejich rozsahu a
jejich závěrů
Hodnotitel v kap. I uvádí, že s ohledem na dostatek informací nebylo nutné vést
konzultace s odborníky.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Hodnotitel v popisné a hodnotící části prokázal svoji odbornou způsobilost, která mu
umožnila posuzované hodnocení zpracovat bez nutnosti konzultace záměru s externími
osobami. Provedením terénních šetření a použitím existujících dat o výskytu jednotlivých
předmětů ochrany EVL Orlice a Labe hodnotitel zkompletoval dostatečný objem
informací o zájmovém území, které mu umožnily vyhotovit posuzované hodnocení.

6. Zhodnocení navržených opatření
k prevenci, vyloučení nebo snížení
očekávaných nepříznivých vlivů záměru,
je-li možné nebo účelné je stanovit a
případné doplnění navržených opatření
V kapitole M autor posuzovaného hodnocení uvádí tato zmírňující opatření společně
s jejich odůvodněním:
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.
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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.
Shrnující stanovisko posuzovatele:
Z pohledu posuzovatele jsou hodnotitelem navrhovaná opatření vhodná a celkově lze s
výše uvedenými opatřeními souhlasit, posuzovatel pokládá za účelné je promítnout do
návrhu stanoviska v rámci posudku EIA.
Výše definovaná opatření jsou důležitá pro prevenci, vyloučení nebo snížení
očekávaných negativních vlivů záměru na předmět ochrany EVL Orlice a Labe (vydru
říční) a celistvost lokality.
Kromě hodnotitelem výše navržených opatření považuje posuzovatel za důležité
doplnit opatření, které bude minimalizovat rizika negativních dopadů stavebních prací na
vodní prostředí, konkrétně:
 Při pohybu stavební mechanizace a provádění stavebních prací dbát zvýšené
opatrnosti ve vztahu k možnému znečištění okolních vodních toků. Mechanizaci
udržovat v bezvadném technickém stavu.
 Zajistit příslušné bezpečnostní a havarijní plány, které zajistí okamžitou
likvidaci případného úniku paliv či maziv ze stavební mechanizace do okolního
prostředí.

7. Závěr posouzení z hlediska
významnosti vlivu záměru a
konstatování zda záměr má nebo nemá
významný negativní vliv na předměty
ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti
včetně zdůvodnění
Cílem předkládaného naturového hodnocení v Posudku EIA je prověřit správnost
naturového hodnocení záměru: „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice
– Kostelec nad Orlicí“ dle § 45i ZOPK, které je součástí Dokumentace EIA dle zák. č.
100/2001 Sb., v platném znění (ZPV). Jedná se o posouzení úplnosti a správnosti v
hodnocení uvedených údajů a závěrů hodnocení, zda záměr má významný negativní vliv
na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit či ptačích oblastí.
Posudek vychází z textu Dokumentace dle ZPV (viz Ekoteam 2020), hodnocení dle
§45i ZOPK, zpracovaného Mgr. Janem Losíkem, Ph.D. (viz Losík 2019), ze znalosti
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místní situace, vybrané spisové agendy k záměru a zpracování dalších odborných
podkladů o sledovaném území.
Bylo zjištěno, že zpracované naturové hodnocení dle § 45i ZOPK vycházelo
z relevantních a dostatečných odborných podkladů. S postupem jeho zpracování,
definování vlivů na konkrétní EVL, resp. předměty ochrany soustavy Natura 2000 lze
souhlasit. Hodnotitelem navržená zmírňující opatření jsou vhodná pro eliminaci rizika
negativního ovlivnění předmětu ochrany EVL Orlice a Labe (vydry říční) a celistvost
lokality. Opatření navržená autorem hodnoceného naturového hodnocení (Losík 2019)
byla doplněna o dvě další opatření směřující k ochraně vodního prostředí. K naturovému
hodnocení byly vzneseny dílčí výhrady a připomínky. I přes tyto dílčí drobné nedostatky
splňuje naturové hodnocení předložené ve fázi Dokumentace kvalitativní nároky dané
platnou legislativou a metodickými pokyny a je solidním podkladem v rámci procesu
EIA.
Závěrem lze konstatovat, že záměr: „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky
Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ nemá v žádné z navržených aktivních variant ani
v nulové variantě významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany lokalit
soustavy Natura 2000. Lze konstatovat pouze mírně negativní vliv na vydru říční – tj.
předmět ochrany a celistvost EVL Orlice a Labe. Posuzovatel hodnocení je toho názoru,
že předkládaná varianta „Upravená“ řešení zamýšleného záměru je z pohledu vlivů na
celistvost a předměty ochrany EVL Orlice a Labe šetrnější a doporučuje provedení
záměru v tomto variantním řešení.
V Dolanech dne 3. února 2021

RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
osoba autorizovaná k provádění posouzení
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
(číslo rozhodnutí: 73458/ENV/14,
3891/630/14, rozhodnutí o prodloužení
autorizace č.j. MZP/2019/630/2563).
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